
Làm thế nào để cải thiện Phác đồ Rick Simpson? 
Link nguồn: 

https://www.facebook.com/jindrich.bayer/videos/10204783334920386/  

Dịch thuật tháng  năm 7 bởi nhóm Việt Growers  

 

Liều điều trị: 
Làm thế nào để cải thiện Phác đồ Rick Simpson? Rất đơn giản. Hãy bổ 
sung nhũ hương, và ăn một lượng nhũ hương từ - g mỗi ngày. Cũng 
có thể thêm cả một dược, với lượng g/ngày. Như vậy là: g RSO, 

g nhũ hương loại tốt, 9 g một dược loại tốt – ăn hết trong khoảng 
thời gian từ -3 tháng. 

 

Liều duy trì:  
Mỗi tháng - g dầu, - g nhũ hương, và một dược nếu cần.  
 

Những bệnh nhân đã trải qua hóa trị, xạ trị: 
Nên tăng liều điều trị lên gấp đôi, gấp ba và ăn trong thời gian  tháng.   

 

*** Bài thuyết trình của Jindřich Bayer trong hội thảo triển lãm cần sa y 
tế Cannafest năm 5 tại Praha. *** 

 

     Tên tôi là Jindřich Bayer  và tôi là một trong những người có trách 
nhiệm quảng bá khả năng trị dứt ung thư và nhiều bệnh tật khác của 
dầu cần sa. Tôi đã chuẩn bị một vài tấm ảnh, một vài chứng thực, các 
bạn có thể tự tìm đọc. 

     Loại thuốc trị bỏng tốt nhất. Các bác sĩ nên thực hiện một nghiên 
cứu về bỏng và cần sa. Tôi nghĩ nếu họ đã làm như vậy, thì việc hợp 
pháp hóa loài thực vật này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất hi vọng chúng ta 
sẽ đạt được mục tiêu đó.   
     Đây là một vài ví dụ về hiệu quả điều trị ung thư: Ung thư phổi tế 

https://www.facebook.com/jindrich.bayer/videos/10204783334920386/
https://www.facebook.com/vietweeds
http://www.cannafest.com/


bào nhỏ, ung thư tế bào nhỏ giai đoạn , ung thư xương. Cơn đau đã 
biến mất. Hiệu quả của dầu đối với cơn đau thật phi thường – và lại rất 
an toàn. Ngay cả nếu bạn ăn quá nhiều dầu đến mức quá liều, nó cũng 
không thể gây tử vong – thật tuyệt vời.  
     Ung thư vòm họng, ung thư phổi giai đoạn . Vấn đề là ở chỗ chúng 
tôi không thể thực hiện một nghiên cứu ý tế tiêu chuẩn, bởi vì:  
a  Chúng tôi không biết cách tiến hành nghiên cứu  
b  Chúng tôi không có nguồn lực để thực hiện  
c  Tôi không có khả năng chiết xuất  thùng dầu l đạt chất lượng 
như nhau để cung cấp cho  bệnh nhân.  
     Vậy nên hãy hi vọng điều này sẽ sớm thành hiện thực. Chúng tôi 
vẫn đang tiến hành. 
     Ở đây chúng ta có ung thư não – di căn đã biến mất. Ung thư phổi, 
ung thư tuyến tiền liệt, xương, gan – đã thuyên giảm… Tôi có khoảng 

 câu chuyện tương tự từ những người đã trao đổi với tôi trong 
những năm qua. Tôi không giữ hồ sơ bệnh án của hầu hết những 
người ấy. Tôi không thu thập tài liệu bởi vì:  
a  Tôi không phải là bác sĩ 
b  Tôi cũng không được rõ về các loại dược phẩm thời điểm đó họ 
đang sử dụng, vậy nên các số liệu cũng không hữu ích cho lắm.  
     Ung thư tuyến tụy, dầu có tác dụng tuyệt vời với loại ung thư này. 
Vậy nên hãy suy nghĩ cởi mở và sử dụng đúng loại thuốc.  
     Bệnh Crohn – tác dụng của dầu rất tốt, cũng như với mọi vấn đề về 
đường ruột. Dầu thật sự có tác dụng kì diệu, và vâng – các bệnh nhân 
có thể sử dụng dầu ở dạng thuốc đạn đặt hậu môn hoặc âm đạo .   
     Giai thoại rằng thuốc đạn không khiến ta phê quả thật là một… giai 
thoại. Một số người dung nạp dầu và không cảm thấy nhiều hiệu ứng 
tác động tâm lý. Tôi thì đã dùng thuốc đạn với lượng . g dầu, và đã 
phê không tưởng. Vậy nên, xin nhắc lại, nói thuốc đạn cần sa không 
gây hiệu ứng tác động tâm lý là không đúng đâu. Hãy cẩn thận.   



     Thêm một trường hợp viêm loét đại tràng. Dầu là loại thuốc chống 
viêm mạnh nhất. Vậy nên nếu mắc bất kì loại viêm nhiễm nào, các bạn 
hãy tìm cách chữa trị chúng bằng dầu cần sa.  
     Các bạn có thể ăn dầu, bôi ngoài da, hóa hơi, sử dụng nó ở dạng 
thuốc đạn hoặc để tiêm/truyền. Dầu cũng có tác dụng tốt với huyết áp, 
và như các bạn thấy – loại thuốc này đã cứu sống rất nhiều người. Vậy 
nên rất hi vọng dầu cần sa sẽ luôn sẵn có cho chính chúng ta khi cần 
thiết. Dầu cần sa rất hiệu quả, đến mức ngay cả những tác dụng phụ 
của nó cũng giúp ích cho nhiều người. Dĩ nhiên rồi.   
     Bệnh bạch cầu, bệnh Lyme, ung thư vòm họng, ung thư da… Tại đây 
có một trường hợp thú vị, bởi vì các bạn có thể thấy họ sử dụng dầu 
cần sa theo đường truyền tĩnh mạch. Vậy là điều tất yếu cuối cùng 
cũng đã đến. Cuối cùng các bác sĩ cũng bắt đầu tìm hiểu cách điều trị 
với dầu cần sa. Truyền tĩnh mạch là một cách điều trị hiệu quả, bởi vì 
quả thật chúng ta muốn đưa lượng cannabinoid vào cơ thể đến mức 
bão hòa. Càng nhiều cannabinoid được đưa vào cơ thể, kết quả điều trị 
sẽ càng khả quan. 
     Thêm một trường hợp ung thư phổi, ung thư da. Đối với ung thư 
da, thông thường chỉ cần bôi dầu lên vùng da bị tổn thương và căn 
bệnh sẽ biến mất. Nhưng cũng như đối với mọi căn bệnh khác, thông 
thường sẽ tốt hơn nếu các bạn ăn cả dầu nữa. Dầu để ăn là loại RSO 
đạt tiêu chuẩn, cụ thể là ăn g hoạt chất có dược tính mạnh nhất mà 
bạn có thể chiết xuất từ cần sa, tốt nhất là loại có hàm lượng khoảng 
9 % THC, thật sự là rất mạnh đấy, và ăn trong thời gian -  tháng. Nếu 
bắt đầu với lượng dầu chỉ từ -  mg, bạn có thể gần như chắc chắn 
rằng ngay cả những người mới sử dụng cũng không gặp vấn đề gì với 
liều lượng ấy. Còn nếu bắt đầu với lượng dầu từ , , , hay  mg, 
bạn hãy sẵn sàng đón nhận một vài rắc rối nho nhỏ.   
     Các khối u não, ung thư thực quản, bệnh zona, mụn giộp, bệnh 
ngoài da, bỏng – dầu cũng có tác dụng với tất cả các bệnh tật này. Vậy 
nên, nếu có thể, tất cả mọi người đều nên trữ sẵn một xô đầy dầu ngay 
cạnh bếp nấu. Nếu bạn bị bỏng khi nấu nướng, cứ bôi dầu lên đó và 
cơn đau sẽ biến mất trong vòng  phút. Ai mà không muốn vậy chứ?  



     Ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường, đục thủy tinh thể, hội chứng 
ruột kích thích, viêm khớp, bạc tóc, huyết áp cao. Trong một số trường 
hợp, bôi dầu cần sa cũng giúp tóc mọc lại. Vậy nên những người già bị 
hói đầu không cần phải lo về vấn đề này nữa. Vậy cũng rất hay.  
     Ung thư gan biến mất sau  tuần. Một ý kiến hay là ta nên thay đổi 
lối sống: loại bỏ các loại đường, ăn uống lành mạnh, bổ sung hạt gai 
dầu vào thực đơn. Tuy nhiên, sự thật là hầu hết mọi người không làm 
như vậy, nhưng họ vẫn khỏi bệnh mà chỉ sử dụng duy nhất dầu cần sa.  

     Bệnh vẩy nến, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh 
về phổi, các vấn đề về hô hấp, u nguyên bào thần kinh đệm giai đoạn  
–  từ ngồi xe lăn đến có thể đi lại chỉ sau  liều dầu. Các trường hợp 
như vậy đôi khi đã thực sự xảy ra.  
     Bệnh bạch cầu, u não, viêm gan C, bệnh tiểu đường, viêm khớp, đục 
thủy tinh thể, bạc tóc, trầm cảm, hội chứng chân không yên, đủ loại 
bệnh tật. Ung thư phổi giai đoạn , lại một ca khỏi hẳn bệnh bạch cầu 
nữa.  
     Như các bạn thấy, đó là cách tiếp cận của tôi. Tôi không thể sản xuất 
đủ lượng dầu để cung cấp cho các bệnh nhân tại Cộng hòa Séc, vậy nên 
tôi đã làm gì? Tôi đã lên Facebook và khuấy động mọi người. Này bạn 
ơi, dầu có hiệu quả lắm, thất đấy!  Và rồi có những người đã đáp lại, 
Đúng vậy, nó cũng hiệu quả với tôi nữa.  Như thế, tôi đã thu thập 

được những dữ liệu này. Và giờ đây, như đã nói, tôi đã tổng hợp được 
khoảng  câu chuyện kì diệu như vậy. Chúng sẽ sớm được xuất bản, 
và hi vọng điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt. 
     Những cuốn sách của tôi được sử dụng để thay đổi các chính sách 
tại Zimbabwe và Alaska, và cho những mục đích tương tự. Đó là điều 
chúng tôi đang nỗ lực thực hiện.   
     Ung thư ruột kết giai đoạn . Và rồi nhũ hương cùng với một dược. 
Đó là cách ta cải thiện Phác đồ Rick Simpson một cách ngoạn mục đấy. 
Boswellia là một loài cây có tính kháng viêm tuyệt vời. Nó cũng có tác 
dụng rất tốt với mọi loại ung thư. Vậy ta nên làm như thế nào? Bạn hãy 
bổ sung nhũ hương nhựa cây Boswellia  vào Phác đồ Rick Simpson, 



như vậy hiệu ứng sẽ tăng gấp đôi, và hiệu quả cũng tăng gấp đôi. Nếu 
bạn có được một dược thì lại càng tốt hơn nữa.   
     Hãy lưu tâm đến loại Boswellia sacra từ Yemen và Oman, nhũ 
hương có nguồn gốc từ đó dễ ăn/tiêu hóa nhất. Nhũ hương có khả 
năng giúp ích rất nhiều, và hiện nay tôi đang tìm hiểu kĩ về loài cây 
Boswellia. Đó cũng là công trình nghiên cứu của Giáo sư Mechoulam, 
ông cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về Boswellia. Hiện tại, chúng 
tôi đang thực hiện điều đó.  
     Dầu cần sa có thể giúp ích nhiều hơn nữa nếu bệnh nhân từ chối 
hóa trị. Nếu dầu có thể tự hoạt động độc lập để điều trị mà không phải 
tống khứ những hóa chất độc hại từ các loại dược phẩm, nó thật sự sẽ 
có tác dụng tốt hơn và bệnh nhân cũng thấy dễ chịu hơn; và khả năng 
điều trị thành công sẽ được nâng cao hơn nhiều. Chính vì vậy mà đôi 
khi chúng tôi buộc phải nói những điều nghe chừng kì lạ như: Đừng 
đến khám bác sĩ nữa,  hay Hãy tránh xa hóa trị …  
     Như vậy đó. Nếu câu chuyện chưa được chính thức kiểm chứng này 
là sự thật, vậy thì đây quả thật là một loại thuốc kì diệu và nó cần được 
xóa tan khỏi những ngờ vực và đưa vào áp dụng ngay lập tức. Và tôi 
chỉ biết nói như vậy thôi. Cám ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. 
 

     Ghi chú:  

- Gai dầu, nhũ hương có xuất xứ từ Oman và Yemen – loại được cấp giấy 
phép khai thác, hạt mơ đắng, một dược cũng như các loại chất nền đi 
kèm phác đồ Rick Simpson có thể được tìm thấy tại địa chỉ: 
www.hatgaidau.com  

- Hãy nhân cuốn sách điện tử Điều trị Ung thư - Phác đồ Rick Simpson 
tại www.hempcures.work. Hiện tại đã có bản tiếng Anh, tiếng Tây Ba Nha 
và tiếng Việt. Xin cám ơn. 
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