
Diễn Giải Chi Tiết Phác đồ Rick 

Simpson cho bệnh nhân UNG THƯ 

(Phạm Anh, - Diễn Giải Lần I - Prague ngày 31/03/2016, 

www.cannabisvietnam.org)  

 

Rick Simpson (http://phoenixtears.ca/) tự nói về bản thân ông như 

một người 'bình thường'. Ông là người gốc Canada đã tái phát hiện ra 

phương thuốc trị Ung Thư cùng nhiều chứng bệnh khác bằng dầu cần 

sa vào năm 2003. Dầu cần sa là loại dầu được chiết xuất từ cây cần sa 

trội indica, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa trị bệnh tật. Để tránh 

nhầm lẫn với các loại dầu cần sa khác, loại dầu được chiết xuất theo 

phương pháp của ông được gọi là Rick Simpson Oil, hay viết tắt là 

RSO.  

Bạn có thể tìm hiểu về Lịch sử, Phương pháp chiết xuất, Áp dụng thực 

tế, Nhân chứng sống nói về RSO cùng phim CURE FOR CANCER - 

(tiếng Việt: TỰ CỨU LẤY MÌNH) và các bài viết liên quan tại địa chỉ 

dưới đây thông qua gần 30 bài post mà nhóm VG đã dịch thuật, ghi 

chép và hướng dẫn trong suốt hơn 1 năm qua:  

http://www.cannabisvietnam.org/?s=Rick+Simpson 

Jindrich Bayer (http://hempcures.work) là người Séc, đã sớm theo 

Rick Simpson để nghiên cứu, tham gia giúp đỡ/điều trị cho bệnh nhân 

từ khi Rick chuyển qua tị nạn tại Châu Âu vào thời điểm mà tòa án 

Canada đã kết tội ông vì đã chữa trị cho 5000 người bệnh với dầu cần 

sa. Trong 7 năm vừa qua, JB đã giúp đỡ hơn 10,000 bệnh nhân từ 

khắp nơi trên thế giới. Thành quả công việc của JB được anh viết lại 

trong hai cuốn sách: CURE FOR CANCER - THE RICK SIMPSON 

PROTOCOL và cuốn: RSO METHOD.  

JB ủng hộ nhóm VG rất nhiệt tình ngay từ những ngày đầu tiên. Hiện 

tại, cuốn sách đầu tiên của anh: CURE FOR CANCER - THE RICK 

SIMPSON PROTOCOL hay ĐIỀU TRỊ UNG THƯ - PHÁC ĐỒ RICK 

SIMPSON đã được nhóm VG chuyển thể qua tiếng Việt, sửa lỗi xong 

sẽ in ấn và phát hành PDF miễn phí. Mọi lời khuyên dành cho bệnh 

nhân do page Cần Sa Y Tế tư vấn đều dựa chủ yếu vào cuốn sách này.  

www.cannabisvietnam.org
http://phoenixtears.ca/
http://www.cannabisvietnam.org/?s=Rick+Simpson
http://hempcures.work/


Mình là Phạm Anh, người viết bài này, hiện ở Prague, thủ đô của nước 

Cộng Hòa Séc, mình là một Việt kiều quan tâm tới Y TẾ. Giống như 

nhiều người khác, mình thấy cần phải dũng cảm nói lên sự thật về Cần 

Sa Y Tế, nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy tin mình, dầu cần sa 

hoạt động Y HỆT như trong bộ phim TỰ CỨU LẤY MÌNH bất kể bạn có 

tin hay là không. Dưới đây là diễn giải cụ thể về phác đồ Rick Simpson 

dành cho bệnh nhân ung thư dựa trên kinh nghiệm hướng dẫn điều trị 

lâm sàng suốt hơn 1 năm qua của nhóm VG.  

Trong suốt hơn 1 năm qua, mình đã bỏ tiền túi ra phát triển VG cùng 

vô số các bạn hảo tâm khác thường xuyên hỗ trợ về kinh tế để chi trả 

cho những công việc từ thiện của nhóm, trả tiền phụ trợ cho các bạn 

tham gia dịch thuật bài vở, phim ảnh… Rất nhiều bạn trẻ đang dành 

thời gian rảnh hàng ngày của họ để truyền tải thông điệp Cần Sa Trị 

Ung Thư tới mọi người. Nếu bạn có kinh tế và muốn ủng hộ về tiền 

bạc, mình rất sẵn lòng đón nhận, số tiền của bạn sẽ được sử dụng hợp 

lý nhắm tới tương lai của CSYT tại Việt Nam, cho người Việt Nam.  

 

Phác Đồ Rick Simpson - Phác đồ này thuộc về Tất cả mọi người, 

Rick đã chia sẻ nó miễn phí mà không xin cấp bằng sáng chế 

hay đăng ký bản quyền.  

 

Hình ảnh dưới đây là tóm tắt của Phác Đồ Rick Simpson kết hợp với 

liệu pháp ăn kiêng và cải thiện phác đồ này theo kinh nghiệm điều trị 

của Jindrich Bayer: 



 

Về cơ bản, phác đồ này đã rất hoàn hảo từ kinh nghiệm điều trị cho 

5000 bệnh nhân của Rick Simpson và từ kinh nghiệm điều trị/ giúp đỡ 

hơn 10,000 bệnh nhân của Jindrich Bayer trong những năm vừa qua.  

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho bệnh nhân hơn 1 năm qua của page 

"Cần Sa Y Tế - Medical Cannabis Việt Nam", hôm nay mình xin diễn 



giải phác đồ này cũng như các thông tin liên quan, mong rằng sẽ có 

nhiều người hiểu rõ hơn về phác đồ này và lựa chọn nó như giải pháp 

đầu tiên để TỰ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ cho bản thân, gia đình, và bạn bè. 

 

1. HẠN CHẾ ĂN THỊT 

 

- Tại sao lại hạn chế ăn thịt?  

Trước hết, bạn cần phải hiểu rằng trong điều trị ung thư, bệnh nhân 

không nên ăn bất cứ thực phẩm nào nếu thực phẩm đó không giúp 

tăng cường hệ miễn dịch hoặc không giúp tiêu tiệt tế bào ung thư. Thịt 

là thực phẩm không hiệu quả để trị ung thư, vì vậy thịt thường bị cấm 

trong chế độ ăn của bệnh nhân ung thư.  

Những người ăn thịt (đặc biệt là thịt màu đỏ) có xác suất bị ung thư 

ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Lý do tại sao không hoàn 

toàn rõ ràng, nhưng đây là lời khuyên của hầu hết các chuyên gia ung 

thư hiện nay.  

 

- Có thực sự cần phải loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn của bệnh 

nhân ung thư? 

Câu trả lời là không, thày Lý Thành Trung (trưởng nhóm Y HỌC VIỆT) 

nói rằng: Con người có 32 chiếc răng, trong 32 chiếc răng này có hai 

chiếc răng nanh với chức năng cắn xé thịt, như thế trong chế độ ăn 

của bệnh nhân ung thư thì nên ăn 1 phần thịt trên tổng số 16 phần 

thực phẩm đưa vào người, tương đương với 2 đốt ngón tay thịt mỗi 

bữa ăn. Tuy nhiên cần phải chú ý Tuyệt đối không ăn thịt đã qua chế 

biến (thịt hộp), bởi vì thịt đã qua chế biến có chứa nhiều độc tố gây 

ung thư. Bệnh nhân cũng cần chú ý không tiêu hóa các loại đồ hộp nói 

chung, chi tiết phải nhìn trên bào bì của sản phẩm vì nhiều sản phẩm 

đóng hộp nhưng không hề có hóa chất (BIO hay còn gọi là Thực phẩm 

hữu cơ). Thịt trong khẩu phần ăn của bệnh nhân ung thư nhất định 

phải được nấu thật kỹ, thật chín để loại bỏ hoàn toàn những tác nhân 

gây ung thư.  



 

2. ĂN THẬT NHIỀU RAU-CỦ-QUẢ HỮU CƠ TƯƠI SỐNG 

 

- Tại sao lại ăn thật nhiều Rau-Củ-Quả hữu cơ tươi sống? 

Rất nhiều tổ chức uy tín cũng như các chuyên gia ung thư hàng đầu 

thế giới đã đề cập tới điều này, rau-củ-quả tươi sống được canh tác 

theo phương pháp hữu cơ (để đảm bảo không có độc tố) có công dụng 

rất lớn trong việc điều trị ung thư. Điều này đã được nhắc tới trong 

nhiều phác đồ điều trị ung thư theo phương pháp tự nhiên, ví dụ như: 

Cellect-Budwig, Cesium Chloride, Photon Protocol, và ngay cả Laetrile 

Diet..v.v. 

 

- Những loại Rau-Củ-Quả nào bệnh nhân nên ưu tiên ăn nhiều? 

Cà rốt: “Trong phản hồi từ 206 nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư, cà 

rốt được xem là một trong những thực phẩm đầu bảng để điều trị ung 

thư". Bệnh nhân nên xay sinh tố uống hàng ngày.  

Măng tây xanh, Các loại hạt đậu: Đậu Hà-Lan, Đậu xanh... , 

Hành củ, Hành lá, Củ tỏi, Tỏi tây, Cà chua, Rau bina, Bí dâu, Rau 

diếp, Rau diếp quăn, Dưa chuột Anh Quốc, Củ thì là , Ớt 

Jalapeño, Ớt ngọt (Orange sweet pepper), Khoai tây, Xà lách 

Romaine 

Các loại nấm y tế: Nấm linh chi Reishi, Nấm đông trùng hạ thảo, 

Nấm hương, Nấm Maiitake, Nấm vân chi, Nấm thượng hoàng...  

Gừng, Chanh (chi tiết xem phía dưới), Dưa hấu, Nước ép từ cây lúa 

mì, Hạt hạnh nhân đắng (chi tiết xem phía dưới), Hạt táo tây, Các 

loại hạt khô. 

Thực vật họ nhà Cải: Củ cải đường, Bông cải xanh, Cải bắp, Cải 

Bruxen, Cải xoăn, Cải xoong, Cải thìa, Cải radicchio, Cải Thụy Điển, và 

Súp lơ. Chú ý là khi ăn củ cải đường, nước tiểu của bệnh nhân có thể 

chuyển sang màu đỏ, điều này là hoàn toàn bình thường.  



Quả dứa, Quả dâu tây, Quả mâm xôi đỏ, Quả mâm xôi đen, Quả 

việt quất (Blueberries) 

Củ nghệ (gia vị): Nghệ là một trong những thực phẩm chống ô-xy 

hóa và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Tuy nhiên với liều nhỏ củ 

nghệ chưa thể hiện được hết công dụng trị ung thư, nếu bạn muốn bổ 

xung củ nghệ vào thực đơn trị ung thư thì nên nghiên cứu sử dụng 

Tinh nghệ Nano Curcumin kết hợp với Piperin (piperine) - được chiết 

xuất từ Hồ tiêu đen, piperine sẽ giúp cơ thể bệnh nhân hấp thụ 

curcumin mạnh hơn nhiều lần - Chỉ lúc này củ nghệ mới thể hiện được 

hiệu quả trị ung thư thực sự mạnh với không tác dụng phụ bất lợi.  

 

- Một số lưu ý quan trọng 

Chú ý là trong phác đồ có ghi rõ: Rau-Củ-Quả sạch TƯƠI SỐNG, bởi vì 

khi bạn nấu chín, 100% các enzymes trong thực vật sẽ bị phá hủy. Tốt 

nhất là bệnh nhân nên sắm một chiếc máy say sinh tố để luôn có thể 

uống nước ép từ rau-củ-quả sạch tươi sống hàng ngày. Tuy nhiên, một 

số loại thực phẩm kể trên không phải loại nào cũng có thể ăn sống dễ 

dàng, đôi khi vẫn phải nấu chín chúng lên, ví dụ Đậu Hà-Lan, đậu 

xanh, khoai tây...  

Cũng cần phải chủ ý KHÔNG sử dụng nước ép Rau-Củ-Quả nói trên kết 

hợp với thực phẩm có chứa nhiều đường Glucose, bởi vì các tế bào ung 

thư cần phải tiêu thụ một lượng lớn Glucose . Phản hồi cho thấy nếu 

ăn Rau-Củ-Quả tươi sống dưới dạng tươi hoặc ép sinh tố kết hợp ăn 

cùng các loại thực phẩm có chứa nhiều đường Glucose làm GIẢM HIỆU 

QUẢ TRỊ LIỆU.  

Trong trường hợp bạn không thể có được Rau-Củ-Quả sạch, hãy làm 

theo cách này để loại bỏ phần lớn độc tố trước khi nấu nướng cho bệnh 

nhân ăn: 

http://tapchidongy.vn/so-tay-suc-khoe/cach-rua-rau-qua-sach-100-

hoa-chat-ke-ca-trai-cay-trung-quoc-3010821.html 

Một số loại thực phẩm mà bệnh nhân ung thư nên tránh xa:  

- Tất cả thực phẩm từ động vật, đặc biệt là thực phẩm có chứa nhiều 

proteins và chất béo, ví dụ: Thịt chín, mỡ, trứng, sữa... 

http://tapchidongy.vn/so-tay-suc-khoe/cach-rua-rau-qua-sach-100-hoa-chat-ke-ca-trai-cay-trung-quoc-3010821.html
http://tapchidongy.vn/so-tay-suc-khoe/cach-rua-rau-qua-sach-100-hoa-chat-ke-ca-trai-cay-trung-quoc-3010821.html


- Tất cả các loại đường đã qua tinh chế và tất cả các loại bột/ tinh bột. 

- Carbohydrates 

- Dầu thực vật 

Hãy tham khảo thêm những cuốn sách khác về chế độ ăn uống cho 

bệnh nhân ung thư và so sánh với phác đồ này để hoàn thiện, bổ 

xung, hoặc thay thế nó với những loại thực phẩm Rau-Củ-Quả sạch dễ 

tìm, dễ kiếm tại địa phương nơi bệnh nhân sống. Dưới đây là một số 

cuốn sách đáng để bạn bỏ thời gian ra ngâm cứu: 

http://420vn.com/index.php?/forum/114-ki%E1%BA%BFn-

th%E1%BB%A9c-ung-th%C6%B0/ 

Ngoài ra mình thấy bạn Chiến Thắng Ung Thư (một bệnh nhân đã 

chiến thắng ung thư) có post 12 bài viết hữu ích cho bệnh nhân ung 

thư, mời các bạn tham khảo: 

Bài số 0:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159340862097

9786&id=100009319910836 

Bài 1: Ung thư và câu chuyện quá trình điều trị ung thư của tôi. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159340667764

6647&id=100009319910836 

Bài số 2 : Những câu chuyện người thật việc thật về việc điều trị ung 

thư. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159340163431

3818&id=100009319910836 

Bài số 3: Chia sẻ Các bài viết về những bài thuốc chữa các loại bệnh 

liên quan đến ung thư, cách điều trị bằng thảo dược , hoặc các phương 

pháp và tranh luận về phương pháp điều trị ung thư. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159340122098

0526&id=100009319910836 

Bài số 4: Tính chất quan trọng của nồng độ kiềm / acid trong cơ thể và 

bảng phân loại axit/kiềm của thực phẩm. 

http://420vn.com/index.php?/forum/114-kiến-thức-ung-thư/
http://420vn.com/index.php?/forum/114-kiến-thức-ung-thư/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593408620979786&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593408620979786&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593406677646647&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593406677646647&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593401634313818&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593401634313818&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593401220980526&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593401220980526&id=100009319910836


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159340093764

7221&id=100009319910836 

Bài số 5: Trình tự thời gian cho các thức ăn, đồ uống trong một bữa 

ăn. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339757764

7557&id=100009319910836 

Bài số 6 : Công dụng của lá đu đủ trong điều trị chữa ung thư! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339712098

0936&id=100009319910836 

Bài số 7: Tinh nghệ Curcumin. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339688431

4293&id=100009319910836 

Bài số 8: Công dụng của Nấm Agaricus , linh chi, nấm nấm hương và 

Fucoidan. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339667431

4314&id=100009319910836 

Bài số 9: Xạ đen, Bạch xà thiệt thảo, Bán chi liên... chữa ung thư. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339642764

7672&id=100009319910836 

Bài số 10: Mật mía đen , chất xúc tác giúp thảo dược tiếp cận được tế 

bào Ung thư. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339611098

1037&id=100009319910836 

Bài số 11: Địa chỉ các trang mạng mua thảo dược tại Đức và Việt Nam. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159339538431

4443&id=100009319910836 

Bài số 12: Hạt mơ đắng ! Một " sát thủ " đối với ung thư! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156860261679

3720&id=100009319910836 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593400937647221&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593400937647221&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593397577647557&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593397577647557&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593397120980936&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593397120980936&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396884314293&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396884314293&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396674314314&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396674314314&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396427647672&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396427647672&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396110981037&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593396110981037&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593395384314443&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1593395384314443&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1568602616793720&id=100009319910836
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1568602616793720&id=100009319910836


 

3. UỐNG MỘT LY NƯỚC CHANH NGAY SAU KHI NGỦ DẬY VÀO 

BUỔI SÁNG 

 

- Tại sao lại phải uống nước chanh mỗi ngày ngay sau khi ngủ 

dậy vào buổi sáng? 

Để kiềm hóa cơ thể, chắc hẳn bạn cũng biết kiềm hóa cơ thể có ý 

nghĩa quan trọng tới mức nào khi điều trị ung thư. Một ly nước chanh 

vào buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy đều đặn hàng ngày đã được chứng 

minh trong thực tế là giúp kéo dài cuộc sống của bệnh nhân ung thư 

hơn gấp nhiều lần Hóa, Xạ trị! Bạn còn chưa biết điều đơn giản này? 

Tham khảo ngay:  

GỐC RỄ CỦA UNG THƯ - NGUYÊN NHÂN UNG  THƯ: 

https://www.facebook.com/ionlife.vietnam/posts/1485301131739874 

- Một vài kiến thức về sử dụng nước chanh qua thực tế điều trị 

lâm sàng cho bệnh nhân: 

Nước chanh có tính Kiềm mặc dù nó chứa Axít citric (có vị chua) và 

nhiều người suy đoán rằng nó có tính Axít, nhưng thực tế nó có tính 

kiềm.  

Trong trường hợp bạn bị đau dạ dày và không thể sử dụng nước 

chanh, hãy điều trị viêm/loét/co thắt dạ dày bằng nước ép cần sa, chi  

tiết cách làm nước ép trong bài này: 

http://www.cannabisvietnam.org/5-ly-do-ban-nen-lam-nuoc-ep-can-

sa/ 

Trong trường hợp bạn không có điều kiện canh tác cây cần sa, bạn có 

thể sử dụng các bài thuốc đông y để điều trị bệnh viêm/loét dạ dày. 

Ghi nhớ rằng trong quá trình điều trị ung thư với RSO, dạ dày là cơ 

quan chủ yếu để bạn tiêu hóa dầu cần sa, tiêu hóa cần sa không đạt 

được kết quả mong muốn nếu dạ dày của bạn không đủ khỏe, do đó, 

việc điều trị này rất quan trọng, dưới đây là một bài thuốc trị viêm/loét 

dạ dày mãn tính đơn giản mà bạn có thể áp dụng: 

https://www.facebook.com/ionlife.vietnam/posts/1485301131739874
http://www.cannabisvietnam.org/5-ly-do-ban-nen-lam-nuoc-ep-can-sa/
http://www.cannabisvietnam.org/5-ly-do-ban-nen-lam-nuoc-ep-can-sa/


http://420vn.com/index.php?/topic/15-ch%E1%BB%AFa-lo%C3%A9t-

bao-t%E1%BB%AD-v%E1%BB%9Bi-v%E1%BB%8F-chanh-trong-15-

ng%C3%A0y/ 

Ngoài ra còn nhiều bài thuốc đông y khác rất hiệu quả. Hãy hỏi các 

thày thuốc đông y mà bạn biết.  

Bệnh nhân cũng thường pha nước chanh với Banking Soda (tính kiềm, 

được nhiều bệnh nhân ung thư sử dụng) hoặc nước gừng và trộn cùng 

mật ong hữu cơ.  

Trong trường hợp bệnh nhân thực sự bị dị ứng với nước chanh vì một 

lý do nào đó, bệnh nhân có thể lựa chọn các loại thực phẩm mang tính 

kiềm để sử dụng hàng ngày, tuyệt đối không sử dụng các loại thức ăn/ 

nước uống có tính Axít (ví dụ Coca-cola, cà phê), chi tiết bạn hãy tham 

khảo hình dưới đây: 

 

http://420vn.com/index.php?/topic/15-chữa-loét-bao-tử-với-vỏ-chanh-trong-15-ngày/
http://420vn.com/index.php?/topic/15-chữa-loét-bao-tử-với-vỏ-chanh-trong-15-ngày/
http://420vn.com/index.php?/topic/15-chữa-loét-bao-tử-với-vỏ-chanh-trong-15-ngày/


 

4. ĂN MỘT VỐC TAY HẠT GAI DẦU ĐÃ TÁCH VỎ – khoảng 50-

100g HEMP HEARTS - HOẶC 3 THÌA DẦU ÉP TỪ HẠT GAI DẦU 

MỖI NGÀY, CHIA LÀM 3 LẦN, SỬ DỤNG 1H TRƯỚC KHI ĂN RSO  

 

- Tại sao lại phải ăn hạt gai dầu mỗi ngày? 

Bởi vì hạt gai dầu là thực phẩm TỐT NHẤT cho bệnh nhân ung thư, 

không có bất kỳ một loại hạt nào khác có thể sánh bằng hạt gai dầu, 

nó là cỗ máy dinh dưỡng mạnh mẽ, một nguồn protein hoàn hảo, hạt 

hemp còn chứa các khoáng chất, Omega 3 và Omega 6 với tỉ lệ HOÀN 

HẢO cho cơ thể bệnh nhân. Chi tiết các thông tin về HẠT gai dầu cũng 

như mua sắm hạt gai dầu được nhập khẩu trực tiếp từ Cộng Hòa Séc, 

các bạn có thể xem xét tại trang này (do mình phát triển): 

https://www.facebook.com/hatgaidauEU 

- Hạt gai dầu với RSO có mối liên hệ gì? 

Vâng, lý do để bạn ăn hạt gai dầu 1h trước khi ăn RSO là để giảm 

HIGH (phê) từ dầu RSO. Không những là nguồn dinh dưỡng chính 

(hoặc bổ xung) cần thiết cho bệnh nhân ung thư, nó còn hoạt động 

phối hợp nhịp nhàng cùng RSO để cơ thể của bệnh nhân nhanh làm 

quen được với dầu cần sa hơn, và điều này rõ ràng là có lợi ích lớn. Ăn 

càng nhiều RSO trong thời gian ngắn nhất sẽ làm tăng cơ hội khỏi 

bệnh lên cao nhất.  

 

5. ĂN DẦU CẦN SA RSO 3 LẦN MỖI NGÀY THEO PHÁC ĐỒ CỦA 
RICK SIMPSON 

 

Đây là ghạch đầu dòng quan trọng nhất trong phác đồ này. Một bệnh 
nhân ung thư có thể Không cần ăn kiêng, không cần nghỉ hút thuốc lá, 

không cần thay đổi bất cứ thói quen sinh hoạt nào, thậm chí không 
cần phải có lòng tin vào RSO mà vẫn có thể khỏi bệnh khi sử dụng 

RSO 3 lần mỗi ngày. Cần bằng chứng? 

https://www.facebook.com/hatgaidauEU


"Keith, 79 tuổi, ông đã bị ung thư phổi (cả hai lá phổi), và khả năng hô 

hấp của ông đã bị suy giảm 70%. Khi Keith được chuẩn đoán mắc 
bệnh ung phổi giai đoạn cuối, bệnh viện đã từ chối chữa trị cho Keith 

và gửi ông về nhà để chết, họ nói rằng ông chỉ còn sống được thêm 3 
tháng. 

Keith là người nghiện thuốc lá rất nặng, ông đã hút từ vài chục năm 

trước, Tôi nói với ông rằng "Ông có thể tiếp tục hút thuốc lá trong quá 
trình điều trị" - Và chỉ lúc đó Keith mới chịu chữa bệnh với RSO. 

Keith đã hút mỗi ngày 2 gói thuốc trong suốt quãng thời gian chữa trị 
với RSO, 90 ngày sau, bệnh ung thư đã biến mất (trên cả hai lá phổi), 

Keith đã khỏi bệnh 100%. 

Hiện tại Keith sống hoàn toàn khỏe mạnh, ông đã khỏi bệnh hoàn 
toàn, căn bệnh mà bác sĩ đã gửi trả về nhà để chết". - Rick Simpson 

Tuy nhiên, khi nói tới điều trị ung thư, chắc chắn rằng bệnh nhân sẽ 

không muốn đem bản thân ra thí nghiệm. Trái lại, bệnh nhân cần phải 

làm hết khả năng để đạt được kết quả cao nhất, hơn nữa trường hợp 

của Keith không phải lúc nào cũng ứng nghiệm với tất cả mọi người. 

Chiến thắng ung thư mới là điều quan trọng nhất, vì thế hãy lưu tâm 

tới các ghạch đầu dòng khác trong phác đồ này.  

Tất cả phương pháp canh tác cây cần sa, phương pháp chiết xuất, liều 

lượng sử dụng... bạn có thể tìm thấy trên hai website: 

http://www.cannabisvietnam.org/?s=RSO 

và 

http://420vn.com/index.php?/forum/173-d%E1%BA%A7u-

c%E1%BA%A7n-sa/ 

 

6. ĂN HẠT CỦA HAI QUẢ TÁO TÂY MỖI NGÀY HOẶC HẠT CỦA 

QUẢ MƠ (VITAMIN B17) 

 

Vitamin B17 tiêu diệt ung thư, để hiểu rõ về Vitamin B17 và mối liên 

hệ của nó với ung thư, mời bạn tham khảo bài viết này trên 

YKhoa.Net: 

http://www.cannabisvietnam.org/?s=RSO
http://420vn.com/index.php?/forum/173-dầu-cần-sa/
http://420vn.com/index.php?/forum/173-dầu-cần-sa/


Chuyện dài xuyên thế kỷ về hạt mơ và Vitamin B17 phòng 

chống ung thư: 

http://www.ykhoa.net/yhoccotruyen/voha/vh072.htm 

Trong phác đồ này, Rick Simpson và Jindrich Bayer khuyên bệnh nhân 

ăn hạt của 2 quả táo tây mỗi ngày để bổ xung Vitamin B17, thế nhưng 

trong thực tế, quả táo tây có giá rất mắc tại Việt Nam, do đó, bệnh 

nhân thường tìm tới hạt Hạnh Nhân Đắng, Hạt quả Mơ, hạt quả Mận 

hay hạt quả Đào (đều chứa Vitamin B17). Chú ý không nên ăn quá 12 

hạt hạnh nhân đắng mỗi ngày, nếu ăn quá nhiều có thể gây nguy hiểm 

tới tính mạng, lý do là bởi vì trong hạt Hạnh Nhân Đắng còn có chứa 

một loại chất kịch độc có tên là cyanide, với liều lượng lớn sẽ gây 

nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.  

 

7. ĂN HOẶC HÓA HƠI TỪ 1-5G NHŨ HƯƠNG VÀ 1G MỘT DƯỢC 

MỖI NGÀY, CHIA LÀM 3 LẦN 

 

Trong Kinh Thánh, khi chúa Jesus ra đời, có một đoàn người theo dấu 

thiên văn tìm tới hang đá và tặng ngài 3 lễ vật: Vàng, Nhũ Hương và 

Một Dược. Cả nhũ hương và một dược đều có khả năng trị ung thư rất 

tốt. Chi tiết (trích trong Thánh Kinh): 

 

Cả nhũ hương và một dược đều được Jindrich Bayer khuyên bệnh 

nhân sử dụng hàng ngày, và anh JB đã nhận thấy nhiều phản hồi rất 

tốt. Vấn đề duy nhất với nhũ hương và một dược là chúng thường bị 

làm giả, do đó hiện tại bệnh nhân ung thư tìm tới page CSYT để được 

http://www.ykhoa.net/yhoccotruyen/voha/vh072.htm


tư vấn về thông tin vẫn chưa có ai dám sử dụng ghạch đầu dòng này 

trong phác đồ. Lý do chính yếu là bệnh nhân chưa kiểm định được 

nguồn nhũ hương và một dược là Thật hay Giả. Cách sử dụng rất đơn 

giản, bạn có thể ăn trực tiếp hoặc hóa hơi nó bằng máy hóa hơi tinh 

dầu. Hi vọng thời gian tới page CSYT có thể nhập được sản phẩm nhũ 

hương và một dược đạt chất lượng về Việt Nam cho bệnh nhân sử 

dụng. 

 

(*) CẢ HẠT GAI DẦU, VITAMIN B17, NHŨ HƯƠNG, MỘT DƯỢC 

VÀ RSO ĐỀU ĐƯỢC TĂNG LIỀU TỪ TỪ ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO 

CƠ THỂ LÀM QUEN 

 

Tăng liều từ từ để cơ thể quen dần với thuốc là con đường hiệu quả 

nhất khi áp dụng phác đồ này: Nếu bệnh nhân cảm thấy thoải mái, dễ 

chịu, hãy tăng liều lên một chút. Nếu bệnh nhân cảm thấy khó chịu, 

tác dụng phụ lớn, hãy giảm liều xuống một chút. Cứ như thế và tăng 

dần đều lên cho tới khi đạt mức liều lượng 1g RSO, 5g Nhũ hương, 1g 

Một dược, 1 vốc tay hạt gai dầu (50-100g) mỗi ngày thì giữ nguyên 

liều lượng này cho tới khi hết ung thư. Trừ khi là trong trường hợp 

bệnh tình đã quá nặng, bệnh nhân đang ở ngưỡng cửa của sự sống 

chết thì lúc này, sử dụng những liều RSO thật cao có thể là cách duy 

nhất có thể cứu sống bệnh nhân - Bệnh nhân có thể sẽ rơi vào trạng 

thái hôn mê, và sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nếu sử dụng quá liều RSO.  

 

(*) ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI, CẦN PHẢI CÓ THÊM 

MÁY HÓA HƠI, ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN UNG THƯ CÁC BỘ PHẬN 

GẦN HẬU MÔN/ ÂM ĐẠO, CẦN PHẢI SỬ DỤNG KẾT HỢP THUỐC 

ĐẠN 

 

- Về máy hóa hơi: 

Máy hóa hơi là bắt buộc đối với bệnh nhân ung thư phổi trong phác đồ 

này, bệnh nhân ung thư phổi cần phải hóa hơi cần sa 3 lần mỗi ngày 

hoặc nhiều hơn nếu có thể. Khi họ cảm thấy ngứa ở cổ họng sau khi 



hóa hơi, họ cần phải cúi người xuống, gập lưng lại và khạc ra đờm (đôi 

khi có lẫn khối u đã chết từ phổi bung ra).  

Tuy nhiên trong quá trình tư vấn cho bệnh nhân, page CSYT nhận thấy 

rằng máy hóa hơi rất có hiệu quả trong trường hợp bệnh nhân nôn 

mửa và không thể ăn uống gì được. Đã từng có không ít bệnh nhân 

không thể ăn uống gì trong 3 ngày liên tiếp và họ đã ăn uống trở lại 

bình thường ngay sau khi hóa hơi cần sa (hoặc hút trực tiếp hoa cần sa 

bằng Bong). Do đó, tôi khuyên các bệnh nhân ung thư chứ ko riêng gì 

ung thư phổi nên có sẵn máy hóa hơi hoặc bong và hoa cần sa trong 

nhà để phòng trường hợp này xảy ra. Đặc biệt là các bệnh nhân ung 

thư giai đoạn cuối.  

 

- Về thuốc đạn cần sa: 

Trước đây page CSYT chỉ khuyên dùng cho bệnh nhân ung thư các bộ 

phận gần hậu môn và âm đạo, nhưng hiện tại, thuốc đạn được page 

khuyên dùng cho TẤT CẢ các bệnh nhân chứ không riêng gì bệnh nhân 

ung thư, bởi vì nó rất hiệu quả và không gây hiệu ứng tâm lý (high 

hay phê). Từ kinh nghiệm của anh Marc Emery - một người Slovenia 

hoạt động xã hội trên chủ đề CSYT:  

"Tại sao sử dụng thuốc đạn cần sa? Phản hồi từ hơn 200 bệnh nhân 

đang sử dụng thuốc đạn cần sa tại Slovenia, không có người nào phản 

hồi rằng họ cảm thấy khó chịu khi sử dụng liều cao, đây là sự khác 

biệt so với cách ăn, hút hoặc hóa hơi (với liều cao có thể sẽ gây ra sự 

khó chịu rất lớn). 

Trong nghiên cứu này (tại Slovenia), sử dụng thuốc đạn cần sa qua 

đường ruột thẳng và âm đạo đưa cannabinoids vào máu hiệu quả hơn 

gấp 3-6 lần. Khi các tinh dầu cần sa được hấp thụ qua đường miệng 

(thực phẩm cần sa), viên nhộng y tế, hoặc dầu, dạ dày và ruột non đã 

phá hủy nhiều tinh dầu cần sa. Con đường "sạch sẽ" nhất và hiệu quả 

nhất với bất cứ liều lượng nào và không gây ra bất kỳ hiệu ứng phụ 

không mong muốn nào không nghi ngờ gì là thuốc đạn cần sa, và tôi 

đã học được rằng: Thuốc đạn cần sa rất Rất hiệu quả trong việc điều 

trị TẤT CẢ CÁC LOẠI UNG THƯ (bao gồm cả ung thư gan - liver 

cancer), Bệnh Crohn, IBS, Colitis, đặc biệt hữu hiệu với ung thư tuyến 

tiền liệt, ung thư não, ung thư cổ, AIDS,HIV." - Marc Emery 



Chi tiết phương pháp điều chế thuốc đạn bạn có thể xem tại đây: 

- THUỐC ĐẠN TỪ CẦN SA VÀ HƯỚNG DẪN LÀM THUỐC ĐẠN: 

http://www.cannabisvietnam.org/thuoc-dan-tu-can-sa/ 

- Tự chế thuốc đạn cần sa cho bệnh nhân ung thư bằng dụng cụ tự 

chế: 

http://420vn.com/index.php?/topic/83-t%E1%BB%B1-

ch%E1%BA%BF-thu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%A1n-

c%E1%BA%A7n-sa-cho-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-ung-

th%C6%B0-b%E1%BA%B1ng-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BB%A5-

t%E1%BB%B1-ch%E1%BA%BF/ 

 

THÔNG TIN BỔ XUNG 

 

- Hai liệu pháp Y Mao Mạch và Thụt Tháo Cà Phê đã được nhiều 

bệnh nhân ung thư thực hành, phản hồi rất tốt, bạn có thể tìm 

thấy chi tiết tại: 

http://420vn.com/index.php?/forum/113-c%C3%A1c-b%C3%A0i-

thu%E1%BB%91c-li%E1%BB%87u-ph%C3%A1p-h%E1%BB%97-

tr%E1%BB%A3-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-ung-th%C6%B0/ 

Cám ơn Tan Vo đã giới thiệu liệu pháp Y Mao Mạch, cám ơn thày Lý 

Thành Trung, trưởng nhóm Y HỌC VIỆT đã giới thiệu liệu pháp thụt 

tháo cà phê, cám ơn chị Dungxuan, trưởng nhóm UNG THƯ - MỘT 

HƯỚNG NHÌN MỚI đã giới thiệu bài thuốc tiêu đờm sử dụng (lá hẹ + 

gừng tươi).  

 

- Một số thông tin bổ xung từ cuốn sách Điều Trị Ung Thư - Phác 

Đồ Rick Simpson: JINDRICH BAYER sắp được page CSYT phát 

hành: 

http://www.cannabisvietnam.org/thuoc-dan-tu-can-sa/
http://420vn.com/index.php?/topic/83-tự-chế-thuốc-đạn-cần-sa-cho-bệnh-nhân-ung-thư-bằng-dụng-cụ-tự-chế/
http://420vn.com/index.php?/topic/83-tự-chế-thuốc-đạn-cần-sa-cho-bệnh-nhân-ung-thư-bằng-dụng-cụ-tự-chế/
http://420vn.com/index.php?/topic/83-tự-chế-thuốc-đạn-cần-sa-cho-bệnh-nhân-ung-thư-bằng-dụng-cụ-tự-chế/
http://420vn.com/index.php?/topic/83-tự-chế-thuốc-đạn-cần-sa-cho-bệnh-nhân-ung-thư-bằng-dụng-cụ-tự-chế/
http://420vn.com/index.php?/topic/83-tự-chế-thuốc-đạn-cần-sa-cho-bệnh-nhân-ung-thư-bằng-dụng-cụ-tự-chế/
http://420vn.com/index.php?/forum/113-các-bài-thuốc-liệu-pháp-hỗ-trợ-bệnh-nhân-ung-thư/
http://420vn.com/index.php?/forum/113-các-bài-thuốc-liệu-pháp-hỗ-trợ-bệnh-nhân-ung-thư/
http://420vn.com/index.php?/forum/113-các-bài-thuốc-liệu-pháp-hỗ-trợ-bệnh-nhân-ung-thư/


1) Dầu cần sa AN TOÀN tuyệt đối khi sử dụng, ngay cả cho bà mẹ 

đang mang thai và em bé mới sinh. 

2) Dầu cần sa thể hiện hiệu quả với TẤT CẢ các loại ung thư, Rick chưa 

thấy loại ung thư nào mà dầu cần sa không thể hiện hiệu quả. 

3) Tỉ lệ thành công là 99,99% nếu bệnh nhân chưa ở giai đoạn cuối và 

chưa qua hóa xạ trị, tỉ lệ còn 75% đối với những bệnh nhân đã bị tổn 

hại nặng nề bởi hệ thống y tế chính quy (hóa xạ trị). 

4) Khi sử dụng RSO, huyết áp của bệnh nhân sẽ tụt rất mau, do đó 

không được sử dụng thuốc giảm huyết áp, ngay sau khi sử dụng RSO, 

bệnh nhân rất nhanh chóng sẽ không cần phải sử dụng bất cứ loại 

thuốc viên nén nào từ hệ thống y tế nữa cả, nên giảm dần thuốc viên 

nén xuống khi tăng liều RSO lên cho tới khi không cần sử dụng bất cứ 

loại thuốc nào khác (giảm đau, morphine, tim mạch,..). 

Trên đây là diễn giải chi tiết phác đồ Rick Simpson cho bệnh nhân ung 

thư. Hãy chia sẻ, in ấn, phát hành miễn phí phác đồ này tới cho bệnh 

nhân ung thư mà bạn biết. Ngay cả khi họ không có RSO, tuân thủ 

phác đồ này họ vẫn có một cơ hội khỏi bệnh rất lớn. Để được tư vấn 

miễn phí về thông tin, hãy PM cho page Cần Sa Y Tế, niềm vui của 

chúng mình là giúp đỡ các bạn.  

 

Vì một tương lai KHÔNG CÒN UNG THƯ, HÃY ỦNG HỘ CẦN SA Y 

TẾ NGAY HÔM NAY, HÃY NÓI CHUYỆN VỀ NÓ, CHIA SẺ SỰ THẬT 

VỀ CSYT. 

Read More http://www.cancertutor.com/faq_meat/ 

Read More http://www.cancertutor.com/rawfood/ 

Read More http://www.chrisbeatcancer.com/top-10-anti-cancer-

vegetables/ 

nhóm Y Học Việt: 

https://www.facebook.com/groups/YVIETHOC/ 

Ung Thư - Một Hướng Nhìn Mới: 

https://www.facebook.com/groups/1495268987450259/ 

http://www.cancertutor.com/faq_meat/
http://www.cancertutor.com/rawfood/
http://www.chrisbeatcancer.com/top-10-anti-cancer-vegetables/
http://www.chrisbeatcancer.com/top-10-anti-cancer-vegetables/
https://www.facebook.com/groups/YVIETHOC/
https://www.facebook.com/groups/1495268987450259/


 

 

 

 

 


