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Предговор 
 
От  2003  г.  насам  осигурявам  висококачествени  лекарствени  екстракти  и  инструкции  за 

пациентите, като обяснявам как те също могат да произвеждат лекарства от конопено масло. 
Резултатите наистина са били не по‐малко невероятни и сега огромен брой хора по света най‐
накрая са научили това, което е било скрито от нас толкова дълго време. 

През  цялата  човешка  история,  канабисът  се  е  доказал  като  най‐активното  растение  в 
медицината,  с  което  разполагаме.  Използването му  като  лекарство  е  постигнало  легендарен 
статус,  защото  е  напълно  безопасно  и  никой  не  е  умрял  от  неговите  ефекти.  След  като  се 
произвеждат лекарства, които са толкова безвредни, безопасни и ефективни, защо, за Бога, не 
можем да използваме това растение по предназначението, което е най‐полезно? 

Такива  изказвания  са  правени  от  много  високо  уважавани  личности  в  областта  на 
медицината  и  другаде  в  продължение  на  десетилетия,  но  за  съжаление  често  изглежда,  че 
никой не слуша, въпреки че лековитият коноп е доста широко известен много преди времето 
на  Исус  и  подозирам,  че  самият  той  е  използвал  екстрактите  от  това  растение,  за  да  лекува 
масите. От този момент, познанията за лечебните му свойства са премълчавани от онези, които 
работят в религиозни и политически кръгове и тази измама е продължила чак до наши дни. 

Какво щеше да стане с техните религии, ако обществото бе наясно с факта, че подобно на 
самия Исус, те също може да лекуват масите само с използването на това растение? Винаги са 
ни казвали, че Исус е използвал силата на Бог да върши чудеса, така че ако обществото научи 
истината,  то това вероятно ще има опустошителен ефект върху религиозните вярвания, които 
искат да приемем. 

Всичко  казано  има  за  цел  да  убеди  обществеността  да  продължи  да  вярва  на 
религиозните догми, които са били подхранвани, за да останем роби на онези, които искат да 
контролират  съществуването  ни.  Изглежда,  че  на  божията  заповед  „Не  убивай”  е  отделено 
твърде малко внимание от  страна на лица,  чиято очевидна и единствена цел е била да имат 
повече пари и власт, или да не полагат никаква грижа за онези, на които са навредили. 

Например,  всеизвестен факт  е,  че  лекарствата  от  коноп  са  на  разположение на  хората, 
които  живеят  и  работят  във  Ватикана,  докато  повечето  от  нас,  които  живеят  другаде  им  е 
отказана употребата на това вещество. Нямам представа как другите биха погледнали на това 
след като научат истината, но как някой може да оспори това, което заявявам? 

Настоящите ограничения срещу отглеждането и употребата на коноп не били въведени в 
действие, защото това растение представлява реална опасност за обществеността. Вместо това, 
тези закони са ни налагани чрез политически рушвети и корупция, чиито интереси са толкова 
големи  и  обогатяват  религиозните  организации,  докато  ние  сме  оставени  да  страдаме  и 
умираме, защото успешно са ни лишили от правото ни да се лекуваме с това дадено ни от Бога 
растение. 

Какво  щеше  да  се  случи,  ако  ни  бяха  дали  възможността  да  отглеждаме  коноп,  също 
както нашите предци са го правили, заедно с новооткритите знания за лечебните му качества? 
Каква  мислите,  че  щеше  да  е  реакцията  на  фармацевтичната  индустрия  и  другите  големи 
парични интереси,  ако  се беше стигнало дотам? Фармацевтичните компании и правителства, 
щяха да направят всичко възможно, за да премълчат истината за конопа, защото, ако не го бяха 
направили,  всичките  лъжи,  които  са ни  казвали  в миналото, щяха да излязат  наяве.  За да  се 
предотврати  общественото  недоволство,  се  случва  именно  това,  и  тези,  които  искат  да  ни 
държат поробени няма да се спрат пред нищо, за да поддържат заблудата.  

Много от големите фармацевтични компании, които все още съществуват днес са прода‐
вали лекарства базирани на конопа през 1800 г. и началото на 1900‐та. Тъй като тези компании 
произвеждат такива лекарства в продължение на десетилетия, те трябва да знаят това, което аз 
наскоро  научих  за  лечебни  свойства  на  това  растение.  Ако  причината  е  друга,  тогава  защо 
истинското  етерично  масло  от  конопа  никога  не  беше  предоставено  на  разположение  на 
обществеността в неразреден вид? 



 

По  това  време,  фармацевтичните  компании  произвеждат  много  различни  растителни 
екстракти за медицинска употреба, така че защо не произвеждат концентрирани екстракти от 
най‐лечебното  растение,  което  съществува?  Казано  по‐просто,  ако  не  са  имали  представа  за 
медицинските  чудеса  на  конопа,  тогава  единственото,  което  може  да  се  каже,  е  че 
фармацевтичните компании от  тази епоха  трябва да са стигнали нови равнища в областта на 
глупостта. 

Конопеното  масло,  ако  е  произведено  и  се  използва  правилно,  е  панацея,  която 
фармацевтичната индустрия не може да патентова, тъй като конопът е растение и никой няма 
това  право.  Това  е  една  от  основните  причини,  заради  които  неговото  използване  е 
ограничено. Но също много пари и печалби щяха да се загубят, ако всички бяхме започнали да 
отглеждаме това растение в голям мащаб. 

Докато все още бях в Канада се свързах с либералите, консерваторите, Зелената партия и 
новата демократична партия. Предоставих им доказателства в подкрепа на казаното и разбира 
се, бих бил щастлив да запозная и пациентите с тях. Нито една от тези политически партии не 
си мръдна пръста да разгледа въпроса и в повечето случаи дори не получих отговор. 

Освен това  се свързах с RCMP  (кралската канадска конна полиция)  също и с медиите и 
много  други  организации  и  телевизионни  предавания  с  обществен  интерес,  но  не  получих 
никакъв  отговор.  Отнесох  опасенията  си  до  ООН,  но  и  те  не  проявиха  интерес,  всъщност  те 
дори не отговориха на искането ми. 

Защо всичките тези интелигентните хора се опитваха да избегнат простата истина, когато 
техните  приятели  и  любими  хора  също  страдат?  Ако  по  някакъв  начин  съм  сгрешил  в  това, 
което  говоря,  тогава  каня  всички организации да дойдат и да им  го докажа публично.  Ако  е 
позволено,  ще  се  радвам  да  направя  публична  демонстрация,  за  да  покажа  какво  наистина 
прави това лекарство, така че истината най‐сетне да излезе наяве. Това ще осигури действител‐
ните факти на  канадската общественост и на  всички останали по безспорен начин. Изглежда 
невероятно, че имаме закон в Канада, който не ни позволява да лекуваме заболяванията си с 
естествен билков лек, но за съжаление, това се случва в момента. 

Докато голяма част от доказателства за ефективността на екстрактите от коноп идват под 
формата на доклади от пациентите, е важно да разберем, че повечето лекари ще откажат да 
подкрепят употребата на това лекарство, защото за кратко време то ще засегне техните доходи 
и  позиции.  Много  лекари  са  видели  какво  може  да  направи  това  масло,  но  медицинската 
система е направила всичко възможно да скрие медицинската документация на пациентите. 

Огромен  брой  хора  по  целия  свят  вече  са  изпитали  това  масло  и  са  оздравели  и  тази 
новина се разнася от уста на уста. Най‐големите изследователи в тази област сега се съгласяват 
с  по‐голямата  част  от  това,  което  съм  казвал  на  обществеността  за  използването  на  това 
лекарство през последните десет години. 

В  допълнение  към  всички  тези  доказателства,  има  достатъчно  информация,  която 
подкрепя  употребата  на  това  лекарство.  Доклади  от  много  изследователи  и  техните 
публикувани  проучвания  са  достъпни  в  мрежата,  например  в  „Granny  Storm  Crow’s  List” 
компилация  на  медицинските  доклади  и  проучвания  за  конопа.  Човек  може  да  просто  да 
посети PubMed или Гугъл и да напише канабиноиди и рак и мисля, че някой от вас трябва да го 
направи, за да задоволи всичките си научни желания. 

В  момента  сме  свидетели  на  епидемия  от  рак  и  няма  съмнение,  че  надлежно 
приготвеното  масло  е  много  ефективно  при  лечение  на  всички  форми  на  това  заболяване. 
Също  така  трябва да  се  уточни фактът,  че  това лекарство е от  голяма полза при лечение или 
контролиране на всички видове други заболявания. Тогава, защо да не изискваме това масло 
безплатно да  се  употребява  като  лекарствен продукт?  Не  трябва да  се  забравя,  че  например 
пеницилинът  е  одобрен  за  употреба  само  след  като  е  изпитан  върху  шест  пациенти  и  ако 
пациентът е алергичен към пеницилин,  той може да причини смъртта му.  За разлика от него 
конопеното масло не представлява опасност.  

Така  че,  когато  започнат  да  използват  това  вещество  за  медицински  цели,  в 
действителност  те  имат  много  по‐малко  опит  и  данни  от  това,  което  в  момента  има  на 



 

разположение  за  ефективността  и  използването  на  конопени  екстракти.  Резултатите,  които 
пациентите  са  постигнали  при  използването  на  това  природно  масло  лесно  могат  да  бъдат 
копирани точно от почти всеки, който отдели време, за да произведе и използва това вещество 
по  предназначение.  Доколкото  ми  е  известно,  не  знам  друг  медикамент,  които  да  е  по‐
подходящ за лечение на рак и други сериозни състояния. Но по‐важното е, че може да спаси 
живот, докато в същото време не вреди на пациентите. 

При локално приложение на масло от коноп или тинктури, мехлеми, балсами и кремове, 
които съдържат това вещество помагат да се контролира или лекува широк спектър от кожни 
заболявания. Всичко от опасни за живота брадавици и бенки до външни кожни заболявания, 
които често са смятани за нелечими сега могат да се лекуват в домашни условия по безопасен 
и ефективен начин. 

Приемани през устата или под формата на свещички, лечебните канабиноиди, които се 
съдържат в това масло могат да унищожават раковите клетки и докато правят това, възвръщат 
доброто  здраве.  В допълнение при използването на  устройства,  които изпълняват  тази роля, 
маслото от коноп може да се изпарява и по този начин ефективно да лекува различни видове 
белодробни заболявания, включително рак. Въпреки това, най‐добре е маслото да се пие или 
да се приема под формата на свещички, за да има най‐голяма полза. 

Ако  човек  приема  висококачествени масла,  произведени от  сортове,  които  имат  силно 
обезболяващо  въздействие,  ще  открие,  че  те  могат  да  премахнат  болката,  която  дори 
морфинът и други опасни токсични болкоуспокояващи лекарства не могат. От опит честно мога 
да кажа, че не познавам по‐безопасно или по‐ефективно болкоуспокояващо на тази планета. 

Подобно на други мощни лекарства, ако някои хора поемат прекалено много, това може 
да доведе до нежелани странични ефекти. Въпреки че въздействието, което това масло може 
да  предизвика  не  представлява  опасност,  има  хора,  които  не  се  чувстват  добре,  ако  вземат 
свръхдоза. Въпреки че  това лекарство е безопасно и повечето хора нямат никакви проблеми 
при  употребата  му,  трябва  да  имаме  предвид,  че  ще  има  пациенти,  които  ще  изпитват 
затруднения. 

Това е причината, поради която давам указания всички да започват с много малки дози, а 
след  това  да  увеличават  количеството  на  всеки  четири  дни.  По  този  начин  пациентът  е  в 
състояние  да  изгради  поносимост  към  веществото  и  много  от  тях  докладват,  че  дори  не  се 
надрусват  по  време  на  лечението.  Ако  конопеното масло  се  произвежда  правилно  от много 
силни седативни (действащи успокояващо) сортове Indica, или често, когато се произвеждат от 
някои видове на кръстоска между  Indica и Sativa, човек ще открие, че ефектите от тези масла 
ще предизвикват сънливост, която очевидно е важна част от лечебния процес. 

Пациентите  трябва  да  са  наясно  с  факта,  че  това  масло  може  да  намали  кръвното  и 
очното налягане и нивата на кръвната захар. Ако пациентите приемат лекарства за лечение на 
тези проблеми, трябва да намалят използването им. Трябва да информирам пациентите, които 
приемат  лекарства  за  кръвно  налягане,  че  след  като  започнат  приема  на  маслото,  често 
медикаментите  стават  излишни  и  това  се  отнася  както  за  диабетиците,  така  и  за  тези,  които 
страдат от глаукома. 

Моля, имайте предвид, че ако маслото бъде приемано за лечение на други състояния и 
заедно с това се пият и лекарства за кръвно налягане, това в някои случаи може да доведе до 
хипотония  (ниско  кръвното  налягане).  Въпреки  че  досега  не  знам  за  някой,  който  да  е  бил 
реално увреден, все още вярвам, че човек трябва да се опитва да избягва подобни ситуации, 
ако  изобщо  е  възможно.  Така  че  следете  често  кръвното  си  налягане  и  ако  няма  нужда  от 
медикаменти не ги пийте. 

За някои хора може да изглежда невероятно, че могат да се прекратят използването на 
предписаните им медикаменти. Въпреки това, след като човек осъзнае лечебния потенциал на 
тази  природна  медицина,  скоро  ще  разбере,  че  това  невероятно  масло  може  да  замени 
използването на практически всички фармацевтични продукти. 

За  тези  от  вас,  които  това  ще  да  им  се  стори  немислимо  как  надеждните  лечебните 
заведения ще игнорират или дори ще гледат с презрение медицинската употреба на конопа, 



 

трябва  да  напомня  на  читателя,  че  историята  на  медицината  включва  много  примери  за 
магарешки инат, некомпетентност, посредственост, алчност, арогантност и глупост. Да вземем 
например много уважавания унгарски лекар д‐р Игнац Земелвайс. 

През  1847  г.,  този  лекар  е  загрижен  за  високата  смъртност  при  жени,  които  раждат  в 
болници.  Така  той  въвел  процедура  в  една  болница,  лекарите  да  измият  и  дезинфекцират 
ръцете  си преди да израждат бебетата.  Веднага,  процентът на  смъртност намалял от 30%  до 
почти нула. Седем други болници след това решили да последват примера им, като изискват 
лекарите да си мият ръцете преди да израждат и всичките постигнали подобни резултати. 

Въпреки  че  искането  на  д‐р  Земелвайс  към  другите  лекари  се  основавало  на  здравия 
разум,  Европейското  лечебно  заведение  не  признало  какво  е  постигнато.  След  това 
заявленията от добрия лекар за по‐нататъшно изследователско финансиране били блокирани, 
след което той е охулен и отлъчен, което в крайна сметка причинило загубата на престижните 
позиции, които е заемал в родилните отделения. В Америка, новосформираната Американска 
медицинска  асоциация  добавя  сол  в  раната,  като  заплашва  да  отнеме  лиценза  на  всеки 
лекар,  хванат,  че  си  мие  ръцете.  Д‐р  Земелвайс  бил  толкова  отчаян,  че  жените  и  децата 
продължават  да  умират,  че  претърпява  психическо  разстройство,  което  в  крайна  сметка 
довежда до смъртта му през 1865 година. 

Не очаквайте един лекар, който работи в рамките на системата да застане против нея. 
Наказанието за това е прекалено голямо и повечето от тях няма да рискуват разрешителното 
за практикуване на медицина. Това, което ви предписва лекарят се контролира от голямата 
медицинска индустрия, която печели чрез предоставяне на това, което ни казват, че са много 
скъпи лекарства и други т. нар. процедури като лъчетерапия, които се вписват в общата им 
схема за печалба. Това е една индустрия, която няма изгода от естествени добавки или други 
лечения, които не могат да патентоват, натрупвайки огромни печалби. 

В близко бъдеще, поради въздействието, което екстрактите от канабис имат върху света 
на медицината, много от сегашните т. нар. конвенционални лечения, използвани от лекарите в 
момента  ще  бъдат  разглеждани  по  същия  начин,  по  който  днес  разгледаме  архаичните 
медицински практики за използване на живак и кръвопускане за лечение на болести. 

Обхватът  на  използването  на  това  лекарство  е  много  широк  и  обикновено  надхвърля 
това,  което  всеки  човек,  който  не  е  виждал  неговите  ефекти  може  да  си  представи.  Винаги 
казвам  на  пациентите,  които  идват  да  търсят  съвет  от  мен  за  лечение  с  маслото,  да  не  ми 
вярват  и  им  препоръчвам  сами  да  го  изпробват.  Всичко,  което  трябва  да  направят,  е  да  се 
сдобият с 30  гр. висококачествени листа от  Indica и след това,  следвайки инструкциите ми да 
произведат етерично масло. 

Ако разполагате с листа, количеството на изходния материал трябва да осигури 3‐4 мили‐ 
литра  висококачествено  масло.  Всичко,  което  трябва  да  направите  след  това  е  да  намерите 
някой, който се нуждае от лечение, или е болен от рак на кожата, тежко изгаряне или диабетна 
язва и т.н. След това нанесете маслото върху кожата и превържете. Мажете маслото и слагайте 
нова превръзка на всеки три дни и наблюдавайте какво ще стане. Сами ще видите какво прави 
маслото,  след  което  можете  да  бъдете  по  уверени  при  употребата  на  това  вещество,  както 
направих и аз. 

В началото на 1900 г. една проста тактика, наречена голяма лъжа е свършила работата, 
за да помогне на корумпираните правителства в стремежа им да обявят конопа за незаконен. 
Богатите,  които  наистина  контролират  нашите  политически  системи  искат  да  ограничат 
употребата  на  това  растение,  поради  собствени  парични  причини.  С  надеждата  да  постигнат 
целите  си,  те  просто  преименуваха  конопа  канабис  на  марихуана,  а  след  това  разказаха  на 
обществеността  в  своите  новинарски  медии  въображаеми  истории  за  ужасите  от  страшните 
последици от този нов наркотик. 

Въпреки  че  е  доказан факт,  че  конопът  е  свободно  отглеждан  в  Америка много  преди 
САЩ да се появят и дори след като те се обявяват за страна, земеделските производители са 
оставени да плащат данъците си с това растение. Поради парични причини, за които вече стана 



 

дума,  отглеждането  и  използването  на  растението  коноп  канабис  изведнъж  се  смята  за 
противозаконно през 1930 година. 

Човек би си помислил, че ще е невъзможно американското правителство и много други 
правителства по света да напълнят с  глупости главите на земеделските производители, които 
са  отглеждали  това  растение  като  реколта  в  продължение  на  стотици  години.  Въпреки  това, 
голямата  лъжа  омагьосва фермерите,  които  се  преобръщат  и  правят  това,  което  правителст‐
вото пожелае. Сега те вече не могат да отглеждат една от най‐старите и най‐важни суровини и 
дори до наши дни, все още нямат право да я отглеждат. 

Министърът на пропагандата на Хитлер Йозеф Гьобелс използва големия метод лъжа, за 
да въздейства на масите в Германия преди и по време на Втората световна война, за да запази 
общественото мнение зад марката си за лудост. Гьобелс очевидно смята, че дори и ако нещо 
не е истина, всичко, което трябваше да направи, е да прокламира често и достатъчно силно и 
скоро, обществеността ще приеме неговите изявления като факти. 

За съжаление, пропагандата от този вид все още е широко използвана и днес и послед‐
ните  събития,  на  които  всички  сме  свидетели,  трябва  да  бъдат  повече  от  достатъчни,  за  да 
докажат този факт. 

Например,  обърнете  внимание  на  това,  какво  ни  беше  казано  от  доверените  ни 
официални  лица  за  атентатите  от  11  септември,  и  последиците,  които  невинните  народи 
трябваше  да  понесат,  които  в  действителност  не  играеха  роля  в  този  случай.  Тази  случка  е 
повече от очевидна; голямата лъжа е метод за разпространение на пропаганда, която все още 
е  основателна.  До  този  момент  не  е  направено  нищо  за  подвеждане  под  отговорност  на 
реалните престъпници, които извършиха това престъпление. 

Ако  тези,  които  се  опитват  да  ни  заблудят  могат  да  използват  тази  тактика,  която 
изглежда  има  желания  ефект  върху  обществото,  тогава  не  може  ли  една  голяма  истина  да 
подейства на обществеността по същия начин? За да приемем всичките глупости, които са ни 
казвали,  тези,  които  в  момента  контролират  положението,  те  трябва  да  искат  от  нас  да 
престанем да мислим критично и рационално. С други думи, ние просто им позволяваме да ни 
казват кое е черно и кое бяло и се съгласяваме с техните измами, без да си задаваме въпроси. 

Предпочитам да вярвам, че повечето хора са в малко по‐голямо съзвучие с реалността, 
отколкото искат тези, които контролират положението. Мисля, че повечето от нас притежават 
определена степен здрав разум и за кратко време, можем да започнем да използваме нашия 
мисловен капацитет, за да направим живота на тази планета по‐добър за всички. 

Тази  книга  се  основава  на  статии  и  интервюта,  написани  от  Рик  Симпсън,  които  бяха 
рецензирани през есента на 2012 г. Щастливи сме да обявим, че Макс Игън също така любезно 
предостави една  глава,  в  която  съм сигурен,  че  читателите ще намерят много информация и 
ние се опитахме да отделим достатъчно място за многото въпроси и отговори. Както читателят 
ще  забележи,  част  от  информацията  неизбежно  се  повтаря  в  няколко  раздели  от  книгата.  В 
такива  случаи,  моля,  не  забравяйте,  че  повторението,  не  е  майка  на  мъдростта,  но  със 
сигурност е майка на знанието. 

Преди да започнете да четете тази книга, има нещо, което бих искал да стане пределно 
ясно на всички. Без значение колко често използвам термина лек за всичко, много хора все още 
не могат  да  разберат,  че  наистина  казвам,  че  това  лекарство  е  ефективно  при  лечението  на 
всяко  заболяване,  което  знам,  че  съществува.  През  годините  съм предоставял  това масло на 
огромен брой хора,  които са били засегнати от всички видове медицински усложнения.  Това 
ми позволи да видя с очите си на какво е способно това естествено вещество. 

След  като  съм  лекувал  хиляди  хора,  които  са  страдали  от  сериозни  медицински 
проблеми,  мога  само  да  съобщя,  че  процентът  на  успех  на  това  лекарство  буквално 
противоречи на описанието. Така че, ако нещо може да помогне на проблемите със здравето, 
допускам, че това ще е етеричното масло от растението коноп. 

Без  значение  как  живеете,  сега  е  почти  невъзможно  да  избегнете  всички  токсини,  на 
които сме изложени в ежедневния си живот. Ето защо смятам, че всички трябва да обмислим 
приемането на шестдесет грама от маслото за пълно лечение за период от два или три месеца, 



 

за  да  се  избавим  от  отровите,  преди  да  възникнат  проблеми  със  здравето.  След  тази 
процедура,  поддържащите  дози,  които  трябва  да  се  приемат  месечно  са  1  до  2  грама. 
Правейки това, което предлагам не само ще укрепнете здравето си в повечето случаи, а също 
ще  защити  онези,  които  следват  инструкциите  ми  и  в  бъдеще  много  медицински  проблеми 
могат да бъдат избегнати. 

Земята, на която живеем става все по‐отровна всеки ден. В допълнение, за поддържане 
на печалбите на големите фармацевтични компании, заблудените медицински системи не 
се колебаят да тъпчат децата ни с химикали и отрови при всяка възможност. Тъй като е 
повече от очевидно, че това, което казвам е вярно, то логично е, че в много случаи деца, които 
са  били  изложени  на  опасни медицински  токсини  и  други  вредни  вещества,  които  сякаш  са 
навсякъде днес,  също трябва да бъдат детоксикирани и всички те  трябва да се приемат най‐
малко поддържащи дози от този масло, за да останат в добро здраве. 

Повечето  хора  не  отделят  време,  за  да  осъзнаят,  че  работните  места,  на  които  са  в 
момента и много от професиите, които са избрали да следват, в по‐голямата си част вредят на 
тази  планета  и  на  собствените  им  близки.  Без  значение  каква  е  сфера  на  дейност,  която  сте 
избрали да следвате, изглежда, че повечето хора са пряко или непряко свързани с отравянето 
на нашата планета, което от своя страна се отразява на благосъстоянието на всички. 

Човек би си помислил, че на този етап от нашата еволюция, човешката раса би трябвало 
да е направила всичко възможно, за да направим този свят по‐добро място за живеене, но за 
съжаление, все още, това не се случва. Знам, че това, което обяснявам рисува ужасна картина 
за начина ни на живот, но посочете ми някой разумен човек, който може да представи валиден 
аргумент, който опровергава това, което казвам. Това е светът, в чието създаването всички ние 
играем роля. Сега е ред на тези измежду нас, които са благоразумни, да покажат на човечест‐
вото, че наистина можем да се държим по‐разумно. 

По‐добро здраве и условията на живот са нещо, което може лесно да се постигне. Всичко, 
което трябва да направим е да осъзнаем факта, че ако нещата ще се променят, ние сме тези, 
които трябва да го осъществим. Да не си губим времето с корумпираните държавни служители, 
които  искаме  да  решат  проблемите  ни. Мисля,  че  е  крайно  време  ние  като  хора  да  стъпим 
здраво на земята и да се научим да се справяме с проблемите и тревогите по много по‐разумен 
и честен начин. 

След  като  открием,  че  всъщност  имаме  възможността  да  направим  нещата  по‐добри, 
можем просто да намерим пътя към рая, за който всички копнеем. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конопът най‐медицинското растение на земята в действие 
 
Въпросите задава Индрих Байер 
 

Как започна всичко? 
 

Как се случи така, че открихте как да лекувате рак и други заболявания с коноп? 
 
Смятам себе си  за един от многото,  които са намерили начин да лекуват рак и  със 

сигурност не  съм първият,  който произвежда етерично масло от растението коноп. От 
едно  радиопредаване  разбрах,  че  THC  (тетрахидроканабинолът)  е  установено,  че  убива 
раковите клетки още през 1970 г., така че не твърдя, че аз съм първият, който е намерил 
лек.  Все  пак  изглежда,  че  съм  първият,  който  е  предоставил това  лекарство  на  огромен 
брой пациенти за лечение на рак и други заболявания по по‐ефективен и разумен начин. 

Освен  това,  продължих  да  докладвам  констатациите  си  открито  на  широката 
публика,  след като правителството и всички, които упражняват контрол, обърнаха гръб 
на  този  проблем.  Тъй  като това  растение  се  използва  в  медицината  от  хиляди  години, 
наистина  не  мисля,  че  някой  може  да  твърди,  че  само  той  е  открил  истинските  му 
медицински ползи. 

Единственото нещо, което наистина мога да твърдя е, че открих правилния начин да 
произвеждам и използвам това вещество,  разработих и публикувах протокол,  за да  е по‐
лесно  за  пациентите  да  се  насладят  на  употребата  му.  Предоставях  лекарството 
безплатно, докато можех и открито докладвах констатациите си на всеки, който искаше 
да чуе, очаквайки, че рано или късно някой ще направи нещо по въпроса. 

 
Как открихте, че тетрахидроканабинолът е ефективен при лечението на рак? 
 
През  1972  г.,  наблюдавах  как  25‐годишния  ми  братовчед  умира  от  рак.  Около  три 

години  по‐късно,  чух  доклад  по  местната  радиостанция  CKDH  в  Амхърст,  Нова  Скотия. 
Говорителят се смееше като глупак,  когато представяше доклада, така че не знаех дали 
да  го  взема  на  сериозно.  Той  заяви,  че  THC  (активната  съставка  в  марихуаната)  е 
установено, че убива раковите клетки. 

След този доклад, не чух нищо повече по въпроса, така че предположих, че трябва да е 
някаква  шега.  Трийсет  години  по‐късно  разбрах,  че  докладът  е  истина,  тъй  като 
изследването е проведено от Медицинското училище на Вирджиния в средата на 1970‐те 
години. 

През 1997 г. претърпях травма на главата, която ми причини контузионен синдром. 
Този  синдром  засяга  хората  по  различни  начини  и  довежда  до  тежки  мигрени  и  други 
проблеми.  Травмата,  която  претърпях може  да  се  обозначи  като мигренозно  главоболие 
от шум. Това е все едно камертон бие в главата ти, шум, който не можеш да заглушиш и 
това от своя страна може да предизвика проблеми с кръвното налягане и други медицински 
проблеми. Ако това състояние продължава и не можеш да намериш начин да се справяш с 
него, шумът превзема живота ти и не можеш да си почиваш. 

Химикалите,  които  ми  даваше  медицинската  система  не  ми  помогнаха,  дори  се 
чувствах по‐зле от страничните им ефекти. След това през 1998 г., гледах един епизод от 
„Същността  на  нещата”,  озаглавен  „Лудостта  към  цигарата  с  марихуана.”  Д‐р  Дейвид 
Сузуки  интервюираше  хора,  които  пушеха  коноп  и  резултатите  бяха  невероятни.  След 
като гледах шоуто, купих коноп, за да видя дали ще ми помогне. 

Когато  пушех  коноп,  той  ме  отпускаше  и  ми  се  доспиваше.  Пушенето  на  това 
вещество не ме избави от шума в главата, но живеех много по‐лесно. Питах много лекари 



 

за рецепта за коноп, но те ми отказаха. Използваха оправдания като „конопът все още е в 
процес на проучване” и „той вреди на белите дробове” или някаква друга такава глупост. 

През  1999  г.,  попитах  семейния  си  лекар  какво  мисли,  ако  започна  да  произвеждам 
етерично масло от коноп и ако  го пия като медикамент,  вместо да  го пуша.  Той каза,  че 
пиенето на маслото ще бъде много по‐лековито, но все пак няма да ми го предпише. 

До 2001  г. медицинската системата ме отписа. Лекарят ми каза, че е опитал всеки 
медикамент, с които разполага, но никой от тях не ми е помогнал, така че да се оправям 
сам.  Семейният  ми  лекар  знаеше  много  добре,  че  единственото  лекарство,  които  ме 
облекчава, е конопът. Той също така знаеше, че ще ме класифицират като престъпник, ако 
ме хванат да се лекувам с коноп, но все пак той не ми написа рецепта, също както всички 
останали лекари, които бях питал. 

Представяте ли си работил съм тридесет и две години за системата и никога не са 
ми  повдигали  обвинение  за  притежание  на  наркотици?  Сега,  тъй  като  имам  нужда  от 
това лекарство, изведнъж станах престъпник, защото не ми дават законното право да го 
използвам. Излишно е да казвам, че всичко това никак не ми се понрави. 

 
Колко време ви отне да излекувате рака на кожата? 
 
В края на 2002 г., лекарят прегледа три области на тялото ми, които подозираше, че 

имат рак на кожата. Едната от тях бе близо до дясното ми око, другата на лявата буза, и 
третата  в  областта  на  гърдите.  През  януари  2003  г.,  отидох  да  отстранят  рака  до 
дясното ми око. На по‐късна дата трябваше да отида, за да се погрижат и за другите две 
области. 

Около  седмица  след  операцията,  разглеждах  внимателно  областта,  където  беше 
ракът, когато изведнъж се досетих за доклада, който бях чул по радиото преди почти 30 
години.  В  него  бе  отбелязано,  че  тетрахидроканабинолът  (THC)  убива  раковите  клетки. 
Знаех,  че маслото,  което  произвеждам  бе  пълно  с  THC, така  че  си  помислих:  „Защо  да  не 
сложа масло върху другите ракови  зони и  да видя  какво ще  се  случи?”  Намазах маслото и 
превързах засегнатите области, след което ги оставих така четири дни. През това време, 
не почувствах нищо, затова предположих, че маслото не действа. 

Представете  си  изненадата ми,  след  като махнах  превръзката  и  видях  единствено 
розова кожа – ракът беше изчезнал! В рамките на седем седмици ракът до дясното ми око, 
който бяха отстранили хирургически, започна да се появява. Намазах с масло и превързах и 
тази област и след четири дни тя беше напълно излекувана.  Тъй като вече имаше доста 
THC  в  тялото  ми,  бяха  необходими  само  четири  дни,  за  да  излекувам  рака  на  кожата, 
когато    прилагах  локално  маслото.  Подложих  се  на  тези  лечения  през  зимата  на  2003 
година. 

Никога  повече  не  съм мазал  с масло тези  области  и  ракът не  се  появи, така  че  от 
собствения си опит вярвам, че имам пълното право да кажа, че конопеното масло излекува 
рака ми. Ракът със сигурност надвиши петгодишния срок без да се появи отново, който се 
използва като мярка от медицинската система. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Как да направим лек? 
 

Цялата  информация  за  това  как  да  произвеждате  маслото,  заедно  с  инструкции  за 
дозировка  са  на  разположение  на  нашия  уебсайт www.phoenixtears.ca.  За  тези  от  вас,  които 
биха искали да намерят отговори на всички въпроси,  свързани с производството на маслото, 
нека гледат документалния филм „Бягство от лечението” (можете да го изтеглите безплатно от 
www.phoenixtearsmovie.com), заедно с информацията, предоставена на сайта ни.  

Внимание: Препоръчвам хората сами да си отглеждат коноп или в малки закрити места, 
или  на  открито.  По  този  начин  ще  избегнете  високите  разходи  свързани  с  закупуването  на 
коноп  от  наркодилъри  и  производители.  Цената  може  да  варира  значително  от  дилър  до 
дилър,  също  както  и  качеството  на  предлагания  коноп,  така  че  в  момента  мисля,  че  ако  го 
отглеждате вие, това е най‐добрият вариант. 

Маслата,  които дилърите продават могат да съдържат много замърсители и често имат 
малко  ТНС.  От  опит  знам,  че  конопеното  масло,  което  се  предлага  на  улицата,  трябва  да  се 
избягва, ако се употребява като лекарствен продукт. 

В момента, най‐добре е да си направите собствено масло, или ако имате доверен човек, 
който  да  произведе  масло,  което  е  чисто  и  с  високо  качество.  Значението  на  качеството  на 
маслото  не  бива  да  се  надценява,  трябва  да  се  използват  листа  от  най‐добрите медицински 
сортове,  необходими  за  производството  му,  така  че  препоръчвам  пациентите  винаги  да  се 
опитват да произвеждат възможно най‐доброто масло, за да избегнат разочарование. 

 
Маслото  от  коноп,  за  което  говорите  същото  ли  е  като  маслото  от  конопено 

семе? 
 
Не, това масло, с което свързват името ми, е пречистен декарбоксилиран1 екстракт 

или  етерично  масло,  произведено  от  зародишен  материал  на  лекарствени  сортове  на 
растението  коноп  канабис.  Маслото  от  конопено  семе  е  съвсем  различно  вещество,  но 
първо ще обясня повече за маслото от самото растение. 

Винаги  препоръчвам  висококачествени масла  за  вътрешна  употреба  при  лечението 
на  сериозни  заболявания.  Висококачественото  масло  трябва  да  съдържа  95‐98%  THC 
(тетрахидроканабинол) и действа изключително успокоително, дори има еуфоричен ефект 
при  поглъщане.  Колкото  по‐високо  е  качеството  на  маслото,  толкова  по‐изразени  ще 
бъдат лечебните му ефекти. 

По‐некачественото  масло  е  в  основата  си  всичко,  което  не  отговаря  на  тези 
изисквания  и  има  намален  лечебен  ефект.  Повечето  други методи  за  получаване  на тези 
масла  не  отговарят  на  критериите,  които  съм  въвел  и  това  е  така,  защото  винаги 
настоявам, че хората трябва да следват инструкциите, които предоставям. Пациентът 
ще  има  най‐голям  шанс  за  възстановяване  след  като  толкова  много  хора  са  използвали 
успешно моя метод,  не мисля,  че той трябва да  се пренебрегва в полза на други методи, 
които все още не са се доказали. 

Долнокачествените масла, произведени от листа и резници могат да се използват за 
лечение  на  по‐малко  сериозни  проблеми  като  кожни  заболявания,  които  често  могат  да 
бъдат излекувани без използването на масла, произведени от висок клас зародиш. Дори ако 
бъдат погълнати  вътрешно, този  клас масла могат да  имат положителен  ефект върху 
много  заболявания.  Но  знаейки това,  което  знам  за  разликите  в  лечебните  свойства  на 
тези масла, не мога честно да ги препоръчам при лечението на сериозни заболявания и бих 
ги сметнал малко или повече като  експеримент с живота на пациента. 

Така  че  търсете  най‐добрия  изходен  материал,  който  е  на  разположение  и  винаги 
произвеждайте масло от най‐високо качество. Ако животът ви е в риск, мисля, че ще бъде 

                                                 
1 Декарбоксилиране – хим. отделяне на карбоксилната група (СООН) от органични киселини, което има 
значение при обмяната на веществата и гниенето. 



 

справедливо  да  искате  най‐доброто,  така  че  моля,  опитайте  се  да  предоставите  и  на 
другите същото. 

Когато започнах да се снабдявам с това масло, не знаех как го наричам, различно от 
това,  което  беше  или  конопено  масло,  но  изглежда,  че  използването  на  този  термин, 
накара много хора да не разбират за какво става дума. Магазините за здравословни храни 
продават масло  извлечено  от  конопено  семе,  което  често неправилно  обозначават като 
масло  от  коноп.  Това,  което  в  действителност продават е  студено  пресовано масло  от 
конопено семе и това трябва да пише на етикета. Въпреки че маслото от семена е много 
полезно  и  е  наистина  прекрасен  източник  на  хранителни  вещества,  то  не  съдържа 
достатъчно  THC  и  други  канабиноиди,  които  биха  имали желания  ефект  при  рак  и  други 
сериозни заболявания. 

Конопеното  семе  и  маслото  от  конопено  семе,  са  били  част  от  човешката  и 
животинската храна в продължение на хиляди години и аз препоръчвам на всеки да включи 
това вещество в  храната  си.  Но не очаквайте маслото от семената на  конопа да имат 
същите лечебни  свойства  като концентрирания  екстракт от  самото растение.  Въпреки 
че маслото от коноп и маслото от семена на коноп са две различни вещества, маслото от 
конопено семе е полезно при сърдечно‐съдови проблеми и също така е полезно за подобрява‐
не на кръвообращението. 

Когато  процесът  на  приготвяне  на  маслото  приключи,  произведеният  продукт  е 
вещество със консистенцията на грес, докато маслото от семената на конопа е в течно 
състояние при стайна температура, така че действително няма прилика между двете. 

 
Конопът и марихуаната едно и също нещо ли са? 
 
Думата марихуана е един от над четиристотинте жаргонни термини, използвани по 

света за описване на канабис коноп и / или конопено растение. Аз използвам термина коноп, 
защото така е бил наричан от земеделските производители в цялата история и многото 
сортове, които са се отглеждали отдавна сега се наричат марихуана заради по‐високото 
съдържание на смоли. 

Казано  просто,  правителствата  и  техните  господари,  т.нар.  елит,  започват  да 
използват думата марихуана,  за да опишат различните сортове коноп,  които съдържат 
по‐големи  количества  лекарствени  смоли.  Те  също  така  се  използват  страховитата M‐
дума, за да изплашат обществеността и да я накарат да вярва, че конопът е вреден и не 
бива да бъде използван като лекарство. Разбира се, нищо от това не се основава на здравия 
разум и е предназначено единствено да запази печалбите на фармацевтичните компании и 
на  изключително  високи  нива.  Така  че  в  действителност  това  е  просто  дума,  която  се 
използва като тактика, която да всее страх сред широката общественост при използва‐
нето на коноп за освежаване и лекуване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Какъв сорт или сортове трябва да използвам, за да направя маслото? 
 
Това  е  доста  труден  въпрос,  тъй  като  в  действителност  всички  ние  сме  оставени  на 

милостта на търговците, които имат семена, защото те са тези, които имат последната дума за 
това, което ще отглеждаме. 

Проблемът е, че ако ви се наложи да си поръчате сорт като White Widow от пет различни 
доставчици на семена,  когато  ги посадите, можете в крайна  сметка да получите пет напълно 
различни  вида.  Сортът  White  Widow,  който  отглеждах  в  Канада  имаше  много  силен 
успокоителен ефект, точно както сорта Indica и беше един от най‐добрите обезболяващи, които 
някога  съм  срещал.  Но  ако  се  опитам  да  поръчам  същите  семена  от  същата  компания  като 
първоначалните,  вероятно  днес  щяха  да  ми  изпратят  семена  с  напълно  различни  лековити 
способности. 

Сортът White Widow, който съм виждал в Европа е много по‐стимулиращ от този, който 
бях  отглеждал  в  Канада,  така  че  изглежда,  че  семената,  които  можете  да  намерите  тук  са 
преобладаващо от сорта Sativa. За съжаление, в по‐голямата си част сортът Sativa не разполага 
с лековитите способности, които търся, за да предизвикам силен ефект на доспиване, както е 
при сорта White Widow, който отглеждах в Канада. 

Някои  сортове  действат  по‐добре  при  облекчаване  на  болката,  докато  други  са  по‐
ефективни при контролиране на нивата на кръвната захар при диабетици или за понижаване 
на очното налягане, при онези, които страдат от глаукома. Нуждаем се от постоянна доставка 
на семена,  които имат известни лечебни качества,  така че обикновеният човек да знае какво 
отглежда. Всичко, от което имаме нужда, е свободно да отглеждаме най‐лековитите сортове, 
след това използвайки процеса на елиминиране, да определим кои от тях са най‐качествените 
за лечение на различни заболявания. 

След  това на обществеността могат да бъдат  предоставени постоянни доставки от  тези 
семена и те да преценят кои от тях да отглеждат в зависимост от медицинските им нужди. Но 
дотогава, не мога да препоръчвам конкретен сорт или продавач на семена и да кажа, „това е за 
теб” и има „гарантиран ефект”. 

Някои компании за семена разполагат с наличната информация за лечебните стойности 
на сортовете, които продават. Така че би било добре да потърсите тази информация преди да 
закупите семената. 

 
Какви сортове трябва да търсят пациентите? 
 
Засега, всичко, което мога да кажа на хората, е да поръчат силно успокояващия сорт 

Indica,  или  кръстоска  между  Indica  и  Sativa,  с  преобладаващо  съдържание  на  Indica,  който 
има най‐малко 20% THC (тетрахидроканабинол) за направа на маслото. Освен това, хората 
винаги  ме  питат  откъде  могат  да  вземат  семена,  а  това  е  сериозен  проблем  за  онези, 
които живеят в страни, където продажбата им е забранена. Ако потърсите в интернет 
ще  намерите  много  фирми  продаващи  семена,  които  предлагат  доставка  навсякъде  по 
света. (Съвет: напишете в Гугъл семена от марихуана в световен мащаб и ще ви излязат 
много онлайн магазини, които могат да отговорят на нуждите ви). 

 
Какво трябва да гледа човек при избора или при покупката на растенията? 
 
Хората,  които  нямат  опит,  трябва  да  бъдат  внимателни,  тъй  като  много 

производители  и  търговци  просто  ще  се  опитат  да  им  продадат  каквото  имат.  Тези, 
които  никога  не  са  пушили  коноп,  предлагам  да  вземат  някой  с  опит,  преди  да  купят 
семената. 

Не винаги можете да прецените ефикасността на конопа по външния вид и мириса. 
Виждал съм пъпки,  които блестят от смола и миришат прекрасно, но не действат като 



 

добрите лекарства. Така че е най‐добре разберете колко ефективен е материалът, преди 
да закупите голямо количество. 

Когато  някой  донесе  половин  килограм,  за  да  произведе  лекарство,  първо тествам 
въздействието  му  върху  себе  си.  Нарязвам  пъпката  и  си  завивам  цигара.  Ако  конопът  е 
добър, докато съм изпушил половината цигара, усещам ефектите му. Това, което търся е 
силно чувство на сънливост, което ви кара веднага да си легнете. Ако пуша качествен сорт 
Indica,  или  кръстоска  между  Indica  и  Sativa,  обикновено  тези  сортове  ще  проявят  тези 
ефекти. 

Открих,  че  практически  всички  сортовете  коноп,  които  предизвикват тази тежка 
сънливост, са много лековити. Използвам такива сортове с голям успех при производство‐
то на масла за лечение на рак и други сериозни вътрешни проблеми. 

 
Защо  препоръчвате  на  хората  да  произвеждат  маслото  от  най‐малко  половин 

килограм от изходния материал? Могат ли да го произведат, да кажем от около 30 гр. 
сух коноп? 

 
Разбира се, маслото може да се произведе и от малко количество. От 30 грама добре 

изсъхнали пъпки от коноп следва да се произведат от 3 до 4 грама висококачествено масло 
и ще са необходими само около 450 гр., за да се постигне облекчение след две измивания. 

Но  има  причини,  заради  които  предлагам  пациентите  да  произвеждат  масло  от 
половин килограм изходен материал, ако е възможно, за да може пациентът, най‐лесно са 
свикне с неговата употреба. Смятам, че дори тези, които са в относително добро здраве 
трябва да пият 60  грама за изчистване на отровите от организма. За да се получи това 
количество, обикновено трябват около половин килограм пъпки от коноп и мисля, че е по‐
лесно за пациента, ако не се опитва да произвежда масло от различни сортове. 

Всеки  сорт произвежда масло  с  различен  ефект, така  че  ако пациентът преминава 
от един сорт на друг, няма да знае какво да очаква. За тези, които са употребявали това 
лекарство, смяната на маслата не представлява никакви проблеми. Но за пациенти, които 
изпитват неговите  ефекти  за  първи  път, мисля,  че  е  най‐добре,  ако  пият  само  един  вид 
масло. 

 
Колко ефективни са растенията, които използвате за направата на маслото? 
 
Винаги правя лекарство от най‐силните и най‐успокояващите наличните материали, 

с  които  разполагам  и  често  сортовете,  с  които  работя  имат  еуфоричен  ефект. Масла, 
произведени  от  сортове  с  тези  отличителни  черти  имат  много  приятни  ефекти  и 
пациентите им се наслаждават. 

На  местно  ниво  много  пушачи  се  оплакват,  че  изкупувам  качествения  коноп,  за  да 
правя лекарства и не оставям нищо за тези, които искат да пушат. Не им обръщам много 
внимание,  тъй  като  смятам,  че  спасяването  на  човешки  живот  е  далеч  по‐важно  от 
развлекателните нуждите на тези, които не са болни. 

Винаги търся  сортове,  които имат голямо съдържанието на  смола и  съответните 
лечебни  свойства.  Голяма част от сортове,  които използвам,  за да произведа лекарство, 
съдържат 20% THC.  Разбира  се,  ако тези  сортове,  действително  съдържат толкова ТНС, 
половин  килограм  ще  произведе  от  90  до  100  грама  масло.  Има  някои  хора,  които 
действително отглеждат лекарствен коноп  с такова качество,  но да  знаете от мен,  че 
такъв коноп ще е твърде скъп и трудно намираем. 

Повечето  от  материала,  който  ми  е  достъпен  произвежда  около  60  грама  високо‐
качествено масло от половин килограм сухо вещество, така че не се съмнявам в качество‐
то. В действителност, нямах много голям избор. За да спасявам живота на пациентите, 
трябваше да използвам това,  което ми е под ръка.  Хората трябва да разберат,  че всеки 



 

сорт ще  се  различава  по  количеството на маслото,  което  произвежда,  и тези масла ще 
варират в лечебните си свойства. 

В допълнение, методите, използвани за отглеждане на коноп, имат много общо със 
съдържанието  на  ТНС  в  сухата  пъпка.  Отглежданият  сорт  може  да  произвежда  пъпки, 
които съдържат 20% THC или дори повече, но много от производителите не разполагат с 
умения или оборудване необходими за постигане на този резултат. Работил съм с сортове, 
които произвеждат 90 гр. масло от половин килограм суха пъпка, а понякога дори и малко 
повече. За съжаление, коноп с това качество се среща доста рядко, така че можете да се 
радвате,  ако получите 60  грама масло от половин  килограм  сух  конопен  зародиш.  Винаги 
гледайте да закупувате най‐качествения коноп, нечий живот може да зависи от това. 

 
Защо поддържащите дози са толкова важни? 
 
Всеки трябва да приема поддържащи дози, за да освободи организма си от отровите 

и да възстанови здравето си. Всичко, което е необходимо, е от 1 до 2 грама масло месечно, 
просто изпийте една капка около един час преди лягане. Ще спите добре и дори ще бъдете 
защитени в известна степен от радиацията, излъчвана от Япония и от други места. 

Маслото  спомага  на  тялото,  за  да  сте  здрави  и  ще  ви  осигури  защита  от  широк 
спектър здравословни проблеми. Дори не бих позволил на детето си да му поставят онези 
ужасни ваксини, които хора като Бил Гейтс се опитват да ни тъпчат. Ако искам да защитя 
детето си например от грип, ще се уповавам на правилно произведено конопено масло, тъй 
като знам, че е ефективно и не вреди. 

 
Има ли сортове, които не са ефективни срещу рак? 
 
За  наше  щастие,  ако  маслото  е  произведено  правилно  от  седативни  сортове, 

изглежда, че действа много добре при лечението на всички видове рак. Както вече споменах, 
обикновено произвеждам това масло като употребявам сорт Indica, но кръстоската между 
Indica и Sativa с преобладаващо съдържание на Indica, може също да даде отлични резулта‐
ти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сатива срещу Индика? 
 

Каква е основната разлика между канабис Сатива и канабис Индика при лечение? 
 
Не обичам да виждам никой, който пие масло Sativa и се опита да лекува на рак и други 

сериозни  заболявания.  Със  сигурност  има  възможност,  масло,  произведено  от  качествен 
сорт Sativa да лекува рак, но стимулиращият ефект от това масло не е благоприятен за 
лечение. Разбира се, не бих се поколебал да лекувам рак на кожата външно с такова масло, 
но поглъщането на масло от сорт Sativa може да засегне тежко съня на пациента. Смятам 
също  така,  че  тези  масла  са  много  ефективни  при  лечението  на  хора,  страдащи  от 
депресия. В някои случаи, страдащите от депресия, могат да се почувстват по‐добре, ако 
вземат малка доза от това масло, когато стават от леглото. Това ще ги мотивира и ще 
повдигне  духа  им,  но  ако  вземат  прекалено много,  някои  силни масла  от  Sativa  могат  да 
бъдат прекалено стимулиращи и повечето хора няма да  харесат този ефект. 

Въпреки че маслата, произведени от Sativa могат да бъдат полезни в някои ситуации, 
в  по‐голямата  си  част  се  опитвам  да  избегна  използването  им.  Често  тези  масла  са 
твърде тонизиращи и не искам да видя някой  с рак в последен  стадий или друго  сериозно 
заболяване  да  не  може  да  излезе  от  тоалетната.  Някои  пациенти  не  се  справят  с 
последиците  от  тонизиращите  масла,  които  често  могат  да  ги  направят  много 
неспокойни.  От  опит  знам,  че  пациентът  ще  реагира  много  по‐добре,  ако  маслото  е 
произведено от седативни сортове с характеристики, подобни на тези, които споменах. 

Допълнителният сън е много освежаващ и логично, добре отпочиналият пациент ще 
се  лекува  по‐добре  от  този,  който  има  проблеми  със  съня.  За  вътрешна  употреба  при 
лечение на сериозните заболявания, горещо препоръчвам сорт Indicа, или кръстоска между 
Indica  и  Sativa,  с  по‐голямо  съдържание  на  Indica.  Този  сорт  отпуска  човек  и  му  осигурява 
повече почивка, сън и спокойствие. 

Също така установих,  че масла, произведени от сортове с преобладаващо съдържа‐
ние  на  Indica,  са  ефективни  при  лечение  на  депресия  и  други  здравни  проблеми.  От  моя 
гледна точка, маслата изработени от качествени сортове Indica, са по‐лековити, отколко‐
то повечето масла, произведени от Sativa. 

 
Опитвал съм масла от много сортове и комбинации от сортове. Спомням си едно 

масло,  което  почти  ме  докара  до  блаженство.  Как  бихте  описали  идеалното  масло, 
което ще предизвика най‐приятното изживяване у пациентите? 

 
Не е необходимо достигане на нирвана при използване на това масло, за да лекувате 

ефективно  тялото  си,  но  дори  и  да  сте  взели  прекалено  много  и  да  достигнете  това 
състояние, то няма да ви навреди. Всъщност тези, които са на смъртен одър от рак или 
от  друго  заболяване,  една  голяма  свръхдоза  от  висококачествено  масло  ще  увеличи 
шансовете им за оцеляване. 

Пациентът може да направи това у дома, но ако позволят използването на маслото 
в болнична обстановка, мисля, че е много по‐добре. Освен ако пациентът не е на смъртно 
легло,  е  препоръчително да  следва  нашите  указания  за  дозиране,  но  ако животът му  е  в 
опасност препоръчвам, да приеме лекарството възможно най‐бързо. 

Много хора, които са пушили коноп в миналото не се страхуват от това вещество и 
съм виждал няколко човека с терминален рак  (в последен стадий) да се излекуват само за 
месец.  В действителност,  зависи от пациента,  и  колко бързо е взето лекарството.  След 
като стане публично известно колко е безопасно да се пие маслото, очаквам, че все повече 
хора ще се опитат да го изпият по най‐бързия начин. 

 
 



 

Какво трябва да знаят пациентите, за да отглеждат коноп? 
 
За всеки, който е начинаещ в отглеждането на коноп, е необходима книга или филм. 

Просто потърсете няколко публикации в интернет или си купете специализирани списания 
от близкия магазин. В тези списания ще намерите къде има книги по темата. Любимата 
ми книга по темата е:  „The  Indoor Outdoor Medicinal Growers Bible”  от Жорж Сервантес.  В 
допълнение, Ед Розентал и много други имат отлични книги по темата.  

За  тези,  които  биха  искали  да  научат  повече  за  конопа  и  неговите  приложения, 
горещо препоръчвам да прочетат книгата на Джак Херер, „The Emperor Wears No Clothes” 
или да гледат филма на Джак „Emperor of Hemp.” 

След  изследователското  ми  пътешествие  с  това  растение,  без  значение  от  какво 
боледувате,  чувствам,  че  ако  това  лекарство  не  ви  помогне,  то  тогава  е  много  малко 
вероятно друг медикамент да го стори. Имам добро основание да наричам това растение 
чудо на природата с хиляди различни лечебни профили. След като се възползвате от ефек‐
тите на различните сортове медицински масла, ще разберете точно какво имам предвид. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отглеждане вкъщи или навън 
 

Има ли разлика между растенията отглеждани вкъщи и на двора? 
 
Произвеждал съм масло от коноп, което съм отглеждал на открито и вкъщи с добри 

резултати.  Предпочитам  да  работя  с  коноп,  който  е  отглеждан  на  открито, тъй  като 
средно високото качество коноп отглеждан в подходящ сезон може да бъде по‐ефикасен и 
често произвежда повече  смола. Отдавам  го най‐вече на  слънцето,  защото не вярвам,  че 
вътрешните осветителни системи могат да се конкурират с този източник на светлина. 
Също така, има и други фактори в природата, които могат да повлияят на активността 
на сорта, с които се отглежданите вкъщи растения не се сблъскват. 

Разбира  се,  конопът  отглеждан  на  закрито,  може  да  бъде  много  ефикасен  и  ще 
произведе добро лекарство, но има много недостатъци. Растенията, които се отглеждат 
вътре  обикновено  са много  по‐малки  на  височина,  отколкото тези,  които  се  отглеждат 
навън. Също така, при вътрешно отглеждане възникват проблеми с миризмата, движени‐
ето  на  въздуха,  вредителите  и топлината.  Обикновено  вътрешните  системи  произвеж‐
дат голямо количество излишна топлина и често вредителите и растежа на растенията 
се контролират с използването на химикали. 

Не мога да кажа, че съм срещал някакви проблеми при произвеждането на лекарства 
от вътрешни култури; така че, ако нямате алтернатива, това е добър начин да удовлет‐
ворите нуждите си. За тези, които не живеят в селски район, предлагам да построят или 
да  си  купят  малка  система  за  отглеждане  на  закрито,  за  да  задоволят  лекарствените 
нужди на цялото семейство. В момента има много различни видове камери за отглеждане 
на  закрито,  или ако желаете,  винаги можете да  си построите. И  все пак,  от моя  гледна 
точка,  има  само  един  начин  за  правилно  отглеждане  на  коноп  и  той  е  на  открито. 
Открито място  с  добър дренаж и  подходяща рН,  е това,  от което имате нужда.  Всичко 
това, заедно с много слънце, конски тор, както и обилно количество вода може да създаде 
невероятна реколта. 

Не съм забелязал някакви разлики в маслото от коноп, произведено от вътрешни или 
външни инсталации,  но изглежда,  че  стайните растения  са малко ефикасни. Има няколко 
причини, заради които това се случва и по възможност, при подходящи условия, стайните 
растения могат да бъдат също толкова ефикасни, колкото тези, отглеждани на открито. 

Най‐ефикасните  масла,  които  някога  съм  произвеждал  в  Канада  са  от  растения 
отглеждани  навън.  Стайните  растения  не  произвеждат  толкова  ефикасни  масла,  но 
могат  да  са  много  ефективни  като  лекарство.  Така  че,  в  момента,  бих  работил  с  най‐
ефикасните зародиши от седативен сорт, до които мога да се добера без значение дали са 
отглеждани навън или вкъщи. 

 
С коя изкуствена светлина сте получили най‐добрите резултати? 
 
Постигал съм най‐добри резултати на закрито, когато съм използвал комбинация от 

светлина  с  високо  налягане.  Използвал  съм  натриева  лампа  с  високо  налягане  1000 W,  и 
метал‐халогенна  лампа 1000 W  във  вътрешни  инсталации,  където  съм произвеждал  най‐
добрите зародиши (пъпки). Въпреки че никога не съм използвал натриева лампа от 600 W с 
високо  налягане  в  закрита  система,  от това,  което мога  да  събера,  тези  лампи  са  най‐
ефективни, защото излъчват най‐много лумени на ват. Основният проблем с осветител‐
ните системи с високо налягане е топлината, която произвеждат и изразходваната енер‐
гия, така че търся други форми на осветление.  

 Конопът  ще  расте  доста  добре  във  вегетативно  състояние  при  стандартни 
еднометрови бели флуоресцентни лампи, но за начинаещи бих препоръчал много по‐висока 
интензивност  на  светлината.  Днес  има  много  видове  компактни  флуоресцентни  и  LED 



 

(светодиоди)  с висока интензивност,  с които земеделските производители са ми казвали, 
че са постигали добри резултати. Този тип осветление произвежда много малко топлина, 
има ниска консумация на енергия и дълга продължителност на живот. 

През  последните  няколко  години,  цената  на  тези  различни  форми  на  осветление 
поевтиняха  драстично,  така  че  днес  много  производители  могат  да  си  ги  позволят.  За 
всеки нов в областта на закритите системи, вярвам, че тези форми на осветление заедно 
с използването на флуоресцентни лампи е добър начин за старт и възможност за елимини‐
ране на много от проблемите, свързани с осветителни системи с високо налягане. 

Въпреки  че  може  да  се  отглежда  добра  реколта  на  LED  и  флуоресцентни  лампи, 
източникът  на  светлина,  от  който  съм  най‐развълнуван  е  плазменото  осветление.  От 
това, което знам, е почти неразбираемо как това осветление е по‐енергийно ефективно с 
ниско топлоотдаване и количеството светлина излъчено от една 1000 W  крушка.  Само с 
една  такава  крушка  може  да  се  елиминира  необходимостта  от  използването  на  много 
1000 W натриеви лампи с високо налягане. За големите производители, това може да е от 
полза при решаването на проблемите с топлината, понижаването на разходите на енер‐
гия и употребата на проводници. В момента такова осветление е доста скъпо, но както и 
при LED осветителните тела, цената скоро ще намалее. 

Мисля, че плазменото осветление е в същия спектър на светлина, както слънцето и 
ще е добра инвестиция за повечето сериозни производители. В краткосрочен период, очак‐
вам да  видя  компактните флуоресцентни,  LED  и  плазмени лампи да променят лицето на 
системите за отглеждане на закрито и да улеснят работата на всички, които са ангажи‐
рани в отглеждането на растението коноп. 

 
Процесът при производството на масло от коноп 

 
Обикновено работя с над половин килограм зародиш от висококачествен сорт Indica или 

кръстоска между  Indica и  Sativa,  с  преобладаващо  съдържание  на  Indica.  От  около  30  грама 
висококачествен зародиш, обикновено се получават от 3 до 4 грама висококачествено масло и 
количеството варира в  зависимост от  сорта. Никога не сте сигурни колко масло ще получите, 
докато  не  обработите  материала,  с  който  работите.  Като  цяло,  половин  килограм  добър 
зародиш обикновено ще осигури около 60  грама висококачествено масло,  а понякога и дори 
може да получите значително повече от някои сортове. 

Мнозина  хора  изглежда  смятат,  че  маслото  трябва  да  е  с  кехлибарен  цвят,  и  че  би 
трябвало да виждат през него. Често маслата,  които произвеждам имат  тези характеристики, 
но не винаги. Цветът и структурата на произведеното масло зависи много от  сорта, метода и 
разтворителя,  които  ще  се  използват.  Не  се  притеснявайте,  ако  произведеното  масло  е  по‐
тъмно на цвят, това не означава, че то не е мощно лекарство. В действителност, някои от най‐
ефикасните масла, които някога съм произвеждал са тъмни на цвят, и все още имат желаните 
лекарствени реакции. 

Мисля,  че  тези  инструкции  ще  помогнат  на  всички  да  произвеждат  това  масло  много 
лесно, но преди да започнете, уверете се, че имате всичко, което ви трябва, за да го направите 
правилно.  Всичко,  което  се  изисква  е  изходен  материал,  разтворител,  парче  дърво,  две 
пластмасови  кофи,  няколко малки  контейнери  с  фунии  и  филтри  за  кафе,  тенджера  за  ориз, 
вентилатор, мерителна чашка от неръждаема стомана, малко котлонче за кафе и спринцовки. 

Методът, който ще опиша включва измиване на изходния материал два пъти с разтвори‐
тел  като  нафта  или  99%  изопропилов  алкохол  за  премахване  на  смолата  от  растителния 
материал. Нафтата се е доказала като много добър разтворител за получаване на масло, също 
така е доста евтина за закупуване, в сравнение с цената на други разтворители. Тя се предлага 
в различни форми и под различни имена, но разтворителят, който използвам се нарича нафта в 
Канада, а в Европа често се нарича бензин. Ако отидете на бензиностанцията, няма да имате 
особени проблеми да го откриете. (CAS: 64742‐49‐0 CAS). 



 

Нафтата  се  употребява  много  в  промишлеността  и  често  се  използва,  за  да  обезмасли 
частите на двигателя и т.н., така че съм сигурен, че ще имате малко проблеми при намирането 
на това, което ви трябва. Само ще ви дам една идея на многобройните ѝ приложения, същото 
вещество  се  използва  за  гориво  на  Колман  лампите2  и  печки.  Но,  за  съжаление,  към  това 
гориво се добавят инхибитори на ръжда, така че не ви препоръчвам да използва това гориво, 
за да произвеждате масло. 

Бутанът също може да се употребява като разтворител, но аз не го препоръчвам, тъй като 
е доста летлив и изисква използването на скъпо оборудване за неутрализиране на опасността. 
В  допълнение,  като  се  използва  бутан  за  производство  на  маслото  крайният  продукт  не  е 
декарбоксилиран3,  така  че  такива масла ще  бъдат  по‐малко  ефективни  за медицински  цели, 
освен ако не се отдели достатъчно време, за да се декарбоксилират правилно. 

Единствените разтворители, с които съм имал  пряк досег са етер, нафта и изопропилов 
алкохол. Етерът е моят личен фаворит и е един много ефективен разтворител, но е скъп и доста 
трудно  се  набавя.  Мисля,  че  използването  на  етер  е  по‐подходящо  за  затворени  дестила‐
ционни устройства, тъй като той е много летлив и изпаренията му са опасни за работа. Етерът и 
нафтата са по‐селективни разтворители в природата, което означава, че алкохолът не е толкова 
ефективен, като разтворител, но все пак върши работа. Алкохолът ще разтвори повече хлоро‐
фил от изходния материал и поради тази причина, маслата, произведени с алкохол обикновено 
ще са с по‐тъмен цвят. 

За да бъде ефективен един разтворител трябва да бъде 100% чист, а 100% чист алкохол е 
доста скъп и може да е доста трудно да се намери. От друга страна, да се сдобиеш с нафта е 
доста евтино и обикновено се намира лесно. След използването на етер, нафтата е другият ми 
избор. 

Всички  тези  разтворители,  включително  алкохолът  са  отровни,  но  ако  следвате  тези 
инструкции,  разтворителят  от  остатъчните  вещества  в  крайния  продукт  не  е  повод  за 
притеснение.  След  като  крайният  продукт  се  охлади  до  стайна  температура,  той  придобива 
консистенцията  на  гъста  смазка,  а  не  на  олио  и  е  възможно  най‐пречистен.  Дори  и  да  има 
остатъчни  следи  от  разтворителя,  самото  масло  ще  неутрализира  всички  вредни  отровни 
ефекти.  По  същество,  всичко,  което  трябва  да  направите,  е  да  измиете  лечебните  смоли  от 
зародиша.  След  като  разтворителят  се  смеси  с  маслото  и  се  филтрира,  разтворителят  се 
изпарява и оставят смолите в най‐лековитата си форма. 

За най‐добри резултати, изходният материал трябва да бъде възможно най‐сух. Убедете 
се,  там,  където  работите  е  добре  проветрено  и  няма  искри,  открит  пламък  или  нажежени 
елементи.  Поставете  изходения  материал  в  контейнер  с  достатъчна  дълбочина,  за  да 
предотвратите  намокрянето  на  сместа  от  масло  и  разтворител.  След  това  навлажнете 
зародиша  (пъпката)  с  използвания  разтворител  и  готовия  материал  смачкайте  с  помощта  на 
парче дърво. 

След  като  зародишът  е  смачкан,  добавете  още  разтворител,  докато  не  потопите 
зародиша напълно в него. Донамачкайте материала за около три минути с парчето дърво. След 
това  бавно  изсипете  сместа  от  разтворителя  и  маслото  в  друг  чист  съд,  оставяйки  изходния 
материал в първия съд, за да го измиете повторно.  

                                                 
2 Coleman Company, Inc. е един от най‐известните и преуспяващи производители на къмпинг оборудване 
в световен мащаб. Всичко започва с изобретяването на добре познатата ни Колман лампа през 1909 г.  и 
фенера през 1914 г., който бележи повече от 50 милиона продажби и се превръща в емблематично лого 
на компанията.  След като се утвърждава като абсолютен лидер на пазара на фенери и котлони, Колман 
започва  разширяване  на  продуктовата  си  гама  и  разработка  на  висококачествени  решения  за  своите 
лоялни  потребители  –  палатки,  спални  чували,  къмпинг  мебели,  раници,  аксесоари  и  т.н.   Днес 
продуктите на  компанията  се продават в повече от 100  държави по  света  като налагат нов стандарт и 
култура по отношение на  почивката на открито. 
3 Виж. с. 12 



 

Отново  добавете  пресен  разтворител  към  изходния  материал,  потопете  го  отново  в 
разтвора и  след  това използвайте парчето дърво,  за да  го дообработите.  След  това изсипете 
сместа от разтворителя и маслото в същия съд, в който държите сместа, която първо измихте. 
Ако се опитате да измиете трети път растителния материал, ще извлечете много малко масло, 
което не би могло да се използва като лекарство. Първото измиване разтваря от 70 до 80% от 
наличната смола; второто измиване премахва останалата смола. 

Маслата,  получени  от  първото  измиване  са  най‐мощните  лекарства,  но  само,  ако 
изходният материал е висококачествен и маслото от второто измиване също е от полза. Ако по 
някаква причина работите  с материал,  който не е  толкова мощен,  колкото би  трябвало,  най‐
добре е да използвате маслото от първото измиване само за вътрешно ползване, а след това 
да  започнете  да  отглеждате  или  да  търсите  изходен материал,  който  е  с  по‐добро  качество. 
Запомнете, качеството е по‐важно от количеството и колкото по‐добър е изходният материал, 
толкова по‐ефикасно е лекарството. 

Използвайте  съдове  за  чиста  вода  с  малък  отвор  в  горната  част  и  поставете  фунии  в 
отворите,  след  което  поставете  големи  филтри  за  кафе  във  фуниите.  Излейте  сместа  от 
разтворителя  и  маслото  от  първото  и  второто  измиване  във  филтрите  за  кафе  и  изчакайте, 
докато  разтворителят  се  отцеди  през  филтрите,  за  да  се  отстрани  излишният  растителен 
материал. Колкото повече фунии и съдове използвате, толкова по‐бързо ще бъдат филтрирани. 
След като сместа от разтворителя и маслото е филтрирана, вече е време разтворителят да се 
извари. 

Ако все още нямате  тенджера за ориз  (rice cooker), можете да  закупите  такава  с отвор, 
която има степени за нагряване, за да може разтворителят да изври от маслото. Уверете се, че 
тенджерата  е  на  проветриво  място  и  сложете  до  нея  вентилатор,  който  да  издухва  дима  от 
разтворителя,  докато  ври.  Това  ще  неутрализира  парите  от  кондензацията,  които  могат  да 
създадат опасност. 

Тези  електрически  тенджери  са  проектирани  така,  че  когато  се  готви  ориз,  той  да  не 
загаря.  Температурните датчици,  които са вградени,  автоматично ще превключат на по‐ниска 
температура, ако тя е твърде висока. Докато приготвяте маслото, ако температурата са покачи 
малко над 148  ° C,  тетрахидроканабинолът  (THC) ще  започне да се изпарява,  а вие не искате 
това да се случи. 

Ако тенджерата работи нормално, тя автоматично ще държи температурата приблизите‐
лно на 110 ° C, което е над температурата, при която се появява декарбоксилиране и доста под 
температурата, при която THC ще се изпари. Точно заради това горещо препоръчвам употреба‐
та точно на такава тенджера на тези, които никога преди не са произвеждали масло, тъй като 
тя  елиминира  всякаква  опасност да  сбъркате. Освен  това полученото масло е декарбоксили‐
рано, което също е важно, за да може да е напълно ефективно. 

Предлагам  хората  да  не  използват  уреди  за  бавно  готвене  или  т.нар  (crock‐pots)  и 
подобни  за производството на масло.  Когато  за първи път  се опитах да произвеждам масло, 
използвах crock‐pot, и тъй като не знаех каква е  температурата, маслото прегоря и се съсипа. 
Мисля, че е разумно един начинаещ да използва тенджера за ориз и да следи инструкциите ми 
внимателно, тъй като това ще му спести много грижи. 

При производството на това лекарство може да се използва и устройство за дестилация, 
което  би  позволило  разтворителят  да  се  използва  отново.  Този  метод  наистина  е  по‐добър, 
отколкото използването на тенджера за ориз, но тези устройства, които изпаряват разтворите‐
лите  безопасно  са  скъпи  и  повечето  хора  не  знаят  как  да  ги  използват  правилно.  Ако  имам 
дестилатор,  предпочитам  да  го  използвам,  но  в  някои  страни  това  е  незаконно.  Ако  човек 
сериозно иска да се занимава с производството на големи количества масло, трябва да проучи 
въпроса и да се образова, за да може правилно да използва такова оборудване. 

Винаги  проверявайте  дали  няма  искри,  открит  пламък  или  нажежените  предмети  на 
мястото, докато пълните тенджерата за ориз, или изварявате разтворителя, защото изпарени‐
ята са силно запалими. Използвал съм този процес хиляди пъти и никога не съм имал премеж‐
дия, но за собствената ви безопасност, моля, следвайте инструкциите и се уверете, че мястото е 



 

добре проветрено. Бъдете изключително предпазливи и не вдишвайте токсичните изпарения 
от разтворителите, тъй като те могат да имат неблагоприятни последици за всеки около вас. 

Уверете се, че вентилаторът работи и издухва дима, след това напълнете тенджерата за 
ориз  до  около  три  четвърти  от  обема  ѝ.  Така  разтворителят  се  изпарява  без  да  се  разлива. 
Пуснете тенджерата на висока температура и започнете да изварявате разтворителя. Никога не 
правете това без да използвате вентилатор, тъй като изпаренията могат да кондензират и ако 
са в контакт с нажежен предмет, могат да предизвикат пожар. 

Тъй  като  нивото  на  сместа  в  тенджерата  ще  намалее,  продължавайте  внимателно  да 
добавяте сместа, която ви е останала, докато не я свършите. Накрая когато нивото на сместа в 
тенджерата намалее до около пет сантиметра, добавете около 10 – 12 капки вода в разтвора, 
така останалият разтворител ще се изпари по‐лесно. 

Когато  в  тенджерата  остане  малко  смес,  обикновено  слагам  ръкавици  и  започвам  да 
разклащам съдържанието. Това се прави с помощта на вентилатора, който ускорява процеса на 
завършване. За кратко време, тенджерата автоматично започва да намалява температурата. 

Когато и последната част от разтворителя се извари  (изпари), ще чуете пращящ звук от 
маслото, което е останало в тенджерата и ще забележите кипене. Също така, ще видите малко 
дим или пара от маслото в тенджерата, но не се безпокойте, тъй като това е просто парата, от 
изпарилата се вода, която добавихте. 

След като тенджерата за ориз автоматично е превключила на по‐ниска степен, обикнове‐
но я оставям да се охлади и след това отново я включвам на висока температура. След като тя 
автоматично превключи на ниска температура за втори път,  тогава вземам вътрешния съд от 
тенджерата и изсипвам съдържанието му в мерителна чаша от неръждаема стомана. 

В съда ще е останало малко количество масло, което почти няма да можете да употреби‐
те, освен ако не използвате сух хляб, който да попие маслото, докато е топло. След това, малка 
част  от  този  хляб може  да  се  вземе  като  лекарство,  но  не  забравяйте,  че  понякога може  да 
мине час преди да почувствате ефектите.  Така че бъдете внимателни колко хляб ще изядете, 
защото дори от малко количество може да спите в продължение на няколко часа, точно както 
действа  суровото  масло.  Друг  добър  начин  да  почистите  остатъка  от  маслото  в  съда,  е  да 
използвате малко количество алкохол и ще получите тинктура от коноп. Такава тинктура може 
да бъде много ефективна при лечение на кожни заболявания и малко количество от нея може 
да ползвате дълго време, което ще ви спести пари. 

Тъй като често обичам да смесвам масло от няколко сорта, обикновено просто оставям 
останалото  масло  в  съда  до  следващия  път.  Когато  смесите  масла  от  различни  сортове, 
извличате лечебните ползи от всеки един сорт и съм открил, че такива масла могат да бъдат 
ефективни при лечението на всичко. Ако разполагате с много различни сортове на качествен 
коноп, мисля, че смесването на маслата е добра идея. Но дори и да нямате, вярвам, че маслото 
само от един сорт вероятно ще отговори на нуждите ви. 

Вземете  маслото,  което  изсипахте  в  мерителната  чашка  от  неръждаема  стомана  и  го 
затоплете  леко,  като  използвате  например  нагревател  за  кафе,  за  да  се  изпари  остатъкът  от 
вода в маслото. Доста често това отнема малко време, но също така някои сортове произвеж‐
дат повече естествени терпени4, отколкото други. Тези терпени карат маслото, което затопляте 

                                                 
4  Терпените,  наричани  понякога  и терпеноиди или изопреноиди,  са  голям  клас  разнообразни  химични 
съединения, в частност липиди, прозиводни на пет въглеродния изопрен, чийто мономери са свързани и 
модифицирани по хиляди начини. Повечето терпеноиди са много пръстенни структури, отличаващи се 
не  само  по  функционалните  си  групи,  но  и  по  основния  си  въглероден  скелет.  Тази  група  липиди  е 
представена във всички класове живи организми и е най‐голямата група от естествени продукти. 
Растителните  терпени  се  използват  изключително  заради  своите  ароматни  съединения.  Те  имат 
съществена роля при билколечението и техните антибактериални, антинеопластични и фармакологични 
свойства  се  изследват  в  търсене  на  нови  приложения.  Терпеноидите  са  причина  за  аромата  на 
евкалипта,  вкуса  на канелата, карамфил, джинджифила,  жълтия  цвят  на слънчогледа,  червения 
на доматите и  много  други.  Стероидите и стерола при  животните  се  синтезират  от  терпеноидни 



 

леко да става на балончета и може да мине известно време, докато процесът спре. След това 
вземете маслото и го оставете малко да се охлади. 

Друг  начин  маслото  да  е  напълно  готово  без  да  използвате  нагревател  за  кафе,  е  да 
сложите маслото  в  фурна  на 110° C  за  около  един  час.  И  двата метода ще  декарбоксилират 
готовото масло и няма да остане никакъв разтворител. 

След това, използвайки пластмасови апликатори или спринцовки, без игли, които можете 
да намерите в местната аптека, използвайте буталото, за да изтеглите бавно топлото масло в 
спринцовката и го оставете да изстине. За кратък период от време, смолата ще се превърне във 
вещество  подобно  на  гъста  смазка.  Понякога  смолата  е  толкова  гъста,  че  съдържанието  на 
спринцовката трудно може да се изтласка, когато се охлади. Ако това се случи, просто потопете 
спринцовката в чаша топла вода и скоро ще можете да изтласкате съдържанието ѝ. Понякога 
пациентът ще изстиска твърде много масло, но ако това се случи, просто издърпайте буталото 
на спринцовката и го изтеглете обратно в спринцовката. 

Като цяло, за около 400 грама сух материал ще са необходими около 2 галона (8‐9 литра) 
разтворител, за да направите двете измивания. Ако имате намерение да произвеждате масло 
от повече или по‐малко изходен материал, просто сметнете грубо, за да определите приблизи‐
телно колко разтворител ще ви е необходим. Като цяло от начало до край процесът обикнове‐
но отнема от три до четири часа, след което лекарството е готово за употреба. 

Също  така  следва да отбележим,  че маслото има изключително дълъг  срок на  годност. 
Ако  се  съхранява  на  тъмно  и  хладно място,  то може  да  запази  лековитите  си  способности  в 
продължение на години. 

Отначало  процесът  на  производството  може  да  изглежда  труден  за  някои,  но  в 
действителност  този  процес  е  изключително  прост.  Всичко,  което  трябва  да  направите,  е 
внимателно да следвате инструкциите и след като произведете лекарството няколко пъти, ще 
откриете,  че  не  е  много  по‐трудно,  отколкото  да  си  направите  кафе.  Веднъж  след  като  сте 
произвели собственото си лекарство, цялата мистерия на медицината изчезва и вече няма да 
разчитате на лекари в повечето случаи, вие ще сте станали собствения си лекар. 

   
Открили ли сте друг начин да произвеждате маслото? 
 
Има много начини за производство на масло и не твърдя, че моите методи непремен‐

но са най‐добрите. Всъщност методът, който показахме на света ще се счита за недодя‐
лан  в  най‐добрия  случай,  но  в  много  чиста  форма това  лекарство  може  да  се  произведе 
именно по този начин. Намерението ми бе да представя метод за производство на масло с 
оборудване, което лесно се намира, така че ако има нужда почти всеки може да произведе 
свое собствено лекарство по прост начин. 

По  времето,  когато  ми  направиха  внезапна  полицейска  проверка  през  2005  г.,  бях 
използвал процеса дестилиране за производство на лекарството и използвах разтворите‐
лите няколко пъти. Този метод е по‐безопасен и е по‐екологично чист, тъй като разтвори‐
телят  не  се  пилее.  Полицията,  обаче  конфискува  оборудването  ми,  което  ме  накара  да 
започна да използвам тенджери за ориз, за да изпълня задачата. 

 
Какви други форми на извличане могат да се използват? 
 
Отново  казвам,  че  съществуват  редица  методи  за  извличане  и  не  твърдя,  че  съм 

експерт  в  тези  неща.  Проблемът  с  научните  методи,  като  например  извличането  на 

                                                                                                                                                         
прекурсори. Понякога терпеноиден компонент се свързва към протеините с цел да бъдат закотвени за 
клетъчната мембрана, процес известен като изопренилиране. 
 



 

благородните газове5 и т.н. е, че повечето хора не разполагат с оборудване и нямат знания 
за извършване на такива операции. Затова показахме на обществеността възможно най‐
простия начин за производството на това лекарство. 

Има и метод за извличане със студена вода,  който също може да бъде използван за 
производството  на масло.  Опитвал  съм този метод  няколко  пъти  и  резултатите  не  са 
толкова  добри,  колкото  очаквах.  Все  пак,  познавам  хора,  които  казват,  че  са  произвели 
висококачествено масло по този начин. Очевидно е, че студената вода не може да се запали 
или  да  експлодира, така  че този метод  със  сигурност  е  възможен,  но  човек трябва  да  е 
сигурен, че маслото е декарбоксилирано преди да се даде на пациента. 

 
Какво е декарбоксилация? 
 
Декарбоксилирането  настъпва,  когато  молекулите  в  маслото  се  завъртат  на 

позиция  делта 9  с  помощта  на топлинна  енергия,  и  по този  начин  стават  по‐лековити. 
Температурата, при която това се случва, е спорна, според докладите, който съм гледал по 
този въпрос. Когато правите това, което предлагам, маслото се нагрява до температури 
доста над тази, при която се смята, че се появява декарбоксилиране. Карбоксилната група 
се отстранява, което позволява на молекулите да се поберат в СВ1 и СВ2 рецепторите на 
ендоканабиноидната система. 

 
Има ли някакъв начин да направим маслото по‐ефикасно? 
 
Има няколко начина за увеличаване на ефикасността на маслото, но много от тези 

методи  изискват  специализирано  оборудване  и  знания,  с  които  обикновеният  човек  не 
разполага.  В  миналото  съм  произвеждал  такива  масла  и  ги  смятам  за  по‐ефикасни  и 
лековити,  но  със  настоящите  закони  и  без  необходимото  оборудване,  е  невъзможно  да 
произведа каквото и да е количество. 

 
Какво можем да направим когато маслото, което сме произвели или закупили не е 

достатъчно ефикасно? 
 
Ако  се  използва  качествен  изходен  материал,  този  проблем  не  би  трябвало  да  се 

появява, но съм сигурен, че ще има случаи, когато той ще е налице. При лечение на тежко 
заболяване, само най‐доброто лекарство би помогнало, така че ако имах масло, което не е 
достатъчно ефикасно, щях да взема още изходен материал и да го произведа правилно. Ако 
нечий живот виси на косъм, въобще не е време да си играете с нискокачествено масло. Ако 
вие бяхте болен, нямаше ли да искате най‐доброто възможно лекарство? Така че, моля ви, 
опитайте да гарантирате същото и на другите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Благородните газове или още инертни газове е събирателно наименование за химичните елементи от 
осма  група  на периодичната  система  на  елементите: хелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. 
Наименованието „инертни газове“ е създадено поради неучастието на елементите в химични реакции. 
Причината е в устойчивостта на външните електронни обвивки на атомите им. Впоследствие е открито, 
че някои от тях могат да влизат във взаимодействие, но името остава. 



 

Съхранение 
 

Какъв е срокът на годност на маслото? 
 
От  опит  знам,  че  няма  „срок  на  годност”,  по  отношение  на  съхранението  на 

лекарство от коноп. Три фактора влияят върху активността му: въздухът, светлината и 
топлината. Казвам на хората да съхраняват това лекарство на хладно и тъмно място, но 
без  да  се  замразява.  Това  се  отнася  само  за  проблемите,  свързани  със  светлината  и 
топлината. Що се отнася до въздуха, маслото е гъста смазка, така че въздухът не може 
да навлезе, затова то може да се съхранява в продължение на десетилетия и да е все така 
ефикасно. 

По практически причини, обикновено държа маслото в спринцовки, за да е по‐лесно за 
пациентите да измерят дозите си и да избегнат замърсяване. За съхранение на маслото за 
дълъг период от време, бих предложил съд от неръждаема стомана или бутилки с тъмен 
цвят и здрава капачка. Ако маслото се съхранява правилно, може да издържи много дълго 
време. 

 

Разтворители и остатъци от разтворители в маслото 
 

През  годините  се  срещах  с много  хора,  които  се притесняваха от опасността,  дали не е 
останал разтворител в готовото масло. От опита си, вярвам, че няма опасност, ако се консумира 
масло,  като  се  спазват инструкциите  за производство. Поглъщал  съм  това масло около десет 
години, без да се увредя. В допълнение, това масло е достъпно на хиляди хора, а съм получил 
много малко оплаквания. Ако някой има проблем с вкуса на маслото, причината не е в остатъка 
от разтворителя, а естествените терпени, която се съдържат в маслото. При някои масла вкусът 
е едва осезаем, докато при други той е неприятен, но доколкото ми е известно, лекарството не 
трябва да е вкусно, така че не се притеснявам за такива неща. 

При  лабораторните  изследвания,  направени  върху  маслата,  които  произвеждам,  не  са 
открити остатъци от разтворители. Изглежда ми абсурдно, някой да се притеснява за остатъка 
от  разтворител  в  маслото,  като  се  има  предвид,  какво  предоставя  на  обществеността 
медицинската  система.  Чернодробни  токсични  химикали,  отрови,  химиотерапия,  облъчване, 
ваксини и т.н. Струва ми се, че този, който се притеснява да не бъде отровен трябва да е много 
по‐загрижен  за  това,  което  съдържат  медицинските  консумативи,  а  не  за  остатъка  от 
разтворител, който напълно е изварен. 

Ако някой има проблем с приема на маслото, това обикновено се дължи на тонизиращия 
ефект  на  сорта  Sativa,  който  се  използва  при  производството.  В  допълнение,  могат  да 
възникнат други проблеми, ако пациентът приема медикаменти заедно с маслото, или ако той 
не го използва по правилния начин. В идеалния случай, другите членове на семейството могат 
да вземат маслото заедно с пациента. Това ще им помогне да разберат ефектите на маслото и 
след това няма да се  тревожат  толкова за ефекта,  който маслото оказва върху пациента.  Тъй 
като  не  знаят  как  действа маслото,  членовете  на  семейството,  често  са  склонни  да  реагират 
пресилено,  ако  пациентът  поглъща  прекалено много.  Но  последиците ще изчезнат  за  кратко 
време  и  пациентът ще  остане  невредим.  Затова  смятам,  че  другите  членове  на  семейството 
също  трябва  да  опитат  маслото  в  малки  дози,  и  по  този  начин  по‐добре  ще  разберат 
действието му. 

Висококачественото  масло  от  коноп  има  способността  да  заменя  използването  на 
повечето  медикаменти,  но  когато  пациентът  ги  взима  заедно  с  маслото,  понякога  могат  да 
възникнат  проблеми  в  резултат  на  взаимодействието.  Много  от  веществата,  които  лекарите 
предписват  действително  са  отровни,  докато  маслото  не  трови  организма  на  пациента. 
Обикновено, скоро след като пациентът престане да пие медикаментите, проблемите изчезват 
от самосебе си. 



 

Дали  ще  е  по‐безопасно  или  по‐добре,  ако  се  произвежда  маслото  с  помощта  на 
алкохол? 

 
Често хората ми казват, че биха предпочели да произвеждат масло като използват 

зърнен алкохол. Поради някаква причина, те като че ли си мислят, че алкохолът от зърнени 
култури ще бъде безопасен при употреба, но в действителност той е отрова, точно както 
всеки  друг  разтворител.  Един  от основните проблеми  със  зърнения  алкохол  е,  че  е много 
трудно да се намери такъв, който да е 99 или 100% чист. В повечето случаи е трудно да се 
намери алкохол, който е над 95% и обикновено другите 5% ще бъдат вода. След като има 
вода,  алкохолът  е  по‐малко  ефективен  като  разтворител  и  в  края  на  процеса,  ще  има 
доста вода в маслото, която трябва да се изпарява. 

От  опит,  не  смятам,  че  използването  на  зърнен  алкохол,  ще  бъде  по‐безопасно, 
отколкото  изопропилов  алкохол  или  нафта  за  производство  на  масло.  Както  и  да  го 
погледнете,  алкохолът  е  отрова  и,  когато  консумирате  алкохол,  той  произвежда  силна 
отрова, която засяга двигателните умения и състоянието е известно като опиянение. Не 
казвам, че висококачествено масло не може да бъде произведено с използването на зърнен 
алкохол. Напротив,  казвам,  че трябва да сте наясно,  че това вещество не е по‐добро или 
по‐безопасно  от  другите  разтворители,  които  съм  използвал,  а  и  в  някои  отношения  не 
сработва толкова добре. 

Често  контактувам  с  хора,  които  искат  да  извлекат масло  като  използват масло 
или  зехтин  и  т.н.  Много  често  ме  питат  дали  мисля,  че  от  подобен  извлек  няма  да  се 
получи  лекарство  с  подобно  действие  на  лекарството,  което  създавам  използвайки  своя 
метод.  Отговорът  е  не.  Считам,  че  извлеци  направени  по  този  начин  да  бъдат  просто 
форми  на  отслабено  лекарство  от  коноп.  По  плътност,  не  е  възможно,  лекарство, 
произведено  по  този  начин  да  има  същата  ефикасност  като  лекарството,  което 
произвеждам.  Ако  страдате  от  сериозен  рак,  ще  се  лекувате  ли  с  някаква  форма  на 
разводнено лекарство от  коноп, или по‐скоро бихте използвали истински лекове? 

 
Може ли маслото от коноп да се използва заедно с алкохол? 
 
Виждал  съм  много  хора,  които  са  пияни,  и  се  успокояват  след  като  изпушат  една 

цигара с марихуана. Няма съмнение, че алкохолът е едно от най‐разрушителните неща на 
тази планета, но хората са си хора и много им харесва да пият. От опита ни, изглежда, че 
конопеното масло  не  представлява  опасност  за  пияниците,  а  всъщност  често  намалява 
желанието  им  за  прием  на  това  вредно  вещество.  Хроничните  алкохолици,  които  са  се 
лекували с конопено масло съобщават, че жаждата им за алкохол значително е намаляла, а 
дори някои от тях са спрели да пият. 

 
Какво може  да  замени  конопеното масло  и  защо това  лекарство  е  изчезнало  от 

стандартната медицина? 
 
В много случаи, изглежда, че маслото може да замести практически всички химически 

лекарства, които медицината предоставя. Химикалите и отровите ни вредят и колкото 
по‐бързо човек се отърве от алопатичните6 лекарства, толкова по‐добре. 

През  1800  г.,  много  фармацевтични  компании,  които  все  още  са  в  бизнеса  днес  в 
Америка  или  другаде  са  произвеждали  лекарства  базирани  на  конопа.  В  действителност, 

                                                 
6  Алопатия,  от  гръцки:  алое  =  „друг”  и  патос  =  „страдание”;  лечебен  метод,  противоположен  на  този 
на хомеопатията.  Това  е  терапевтичният  метод  на  школската  медицина,  който  се  обобщава  в 
латинската  сентенция  contraria  contrariis  curantur  (Противоположното  се  лекува  с  противоположно). 
Болестта се третира чрез противоположно на нея средство. 



 

ако сте проверили фармакопеята7 от онази епоха, ще откриете, че конопът е съставка в 
много от лекарствата произвеждани от тези компании и се е използвал за лечението на 
стотици заболявания. 

Емпиричната  медицина  или  лекарствата  произведени  от  растения,  не  излизат  от 
употреба,  защото не  са  ефективни.  Вместо това, те  са  забранени,  защото представля‐
ват  опасност  за  фармацевтичните  компании  и  за  големите  парични  интереси.  Няма 
съмнение,  че  голяма  част  от  лекарствата  са  произведени  от  растението  коноп  чак  до 
началото на 1900 г. Много фармацевтични компании произвеждат слаби форми на коноп‐
базирани лекарства в продължение на десетилетия, но се страхуват от този природен лек 
единствено,  заради  невъзможността  им  да  го  патентоват.  Разбира  се,  фермерите 
свободно отглеждащи коноп, навсякъде в Северна Америка по това време, са можели да се 
натъкнат на истината, както аз го направих. 

Смятам,  че фармацевтичните  компании  от  онова  време  са живели  в  страх,  че  ако 
това се случи и ако обществото научи истината, това би могло да доведе до фалита им. 
Фармацевтичните компании и  големите парични интереси определено искат конопът да 
бъде  забранен,  тъй  като  това  растение  представлява  реална  опасност  за  техните 
печалби.  Предполагам,  че  това  ви  изяснява  факта,  че  фармацевтичните  компании  не  са 
били по‐добри, отколкото днес. За тях всичко е въпрос на печалба, а грижата за здравето 
на пациента не означава нищо. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Фармакопея  е  сборник  с  утвърдени  спецификации  и  съответни  изисквания  във  връзка  с 
производството,  изпитването,  съхраняването  и  обозначаването  на  активни  вещества,  помощни 
вещества, лекарствени форми, материали за опаковки и съставни части на лекарствения продукт. 



 

Какво прави маслото и как действа 
 

От опита си знам, че всички заболявания са лечими с висококачествено конопено масло. 
Благодарение на безвредната си природата като лек, конопеното масло е единствено по рода 
си. Дори една таблетка аспирин, която се смята за безвредна от обществеността причинява 
смъртта на хиляди хора по света всяка година. Ако търсите безопасно лекарство, не търсете 
повече, растението коноп е това лекарство. На всичкото отгоре, това е лекарство, което всички 
можем да отглеждаме и да произведем. Освен това, в повечето случаи не е необходимо дори 
наблюдението на лекар при неговата употреба. 

Когато отглеждате коноп и го употребявате като лекарствен продукт, вие произвеждате 
ефективно  лекарство,  което  е  много  по‐безопасно  и  по‐силно  действащо  от  всичко,  което 
сегашната медицинска система предоставя. Например, ще ви се наложи да отидете на лекар, 
ако сте си счупили крака, но вече няма да се нуждаете от химическите лекарства, които са ви 
давали в миналото. Конопът е лекарство за широка употреба, което действа добре при всички 
заболявания, които съм лекувал, и никой няма право да контролира използването му. 

В  телата  ни  протичат  различни  химични  реакции  и  всички  ние  имаме  различни 
потребности  за  почти  всичко.  Единствено  от  нас  зависи  да  определим  колко  масло  ще  ни 
трябва, за да поддържаме добро здраве. Много пациенти идват при мен, след години лечение 
в  официалната  медицина,  а  дори  нямат  поставена  диагноза.  И  все  пак,  маслото  проявява 
своята невероятна лечебна сила и медицинските проблеми са решени. 

Друг  аспект  от  използването  на  конопа  като  лекарство  е  неговото  свойство  да  действа 
против  стареенето.  С  напредване  на  възрастта,  нашите  жизненоважни  органи  се  влошат,  и 
разбира се, това накърнява функцията на тези органи. С течение на времето, конопеното масло 
подмладява  жизненоважните  органи,  дори  ако  се  приема  в  малки  дози,  но  очевидно,  ще 
действа много  по‐бързо,  ако  се  вземе  голямо  количество.  Често  се  случва  пациентите да ми 
съобщават,  че  се  чувстват 20  или 30  години по‐млади  само  след  поглъщането  на маслото  за 
кратък период от време. 

Сега  нека  да  преминем на  следващото  ниво.  Какво  става  с  хората,  които  поглъщат  по‐
големи количества от маслото за по‐дълъг период от време,  като мен? След десет  години на 
доста хаотично лечение, тялото ми не изглежда като на 62 годишен мъж. Вместо това, тялото 
ми има вид на човек, който е много по‐млад и вече нямам никакви излишни мазнини. Честно 
мога  да  кажа,  че  откакто  взимам  маслото,  изглежда,  че  процесът  на  стареене  е  променил 
посоката си и вместо да остарявам, ставам по‐млад. 

Когато  разполагам  с  маслото,  обичам  да  взимам  около  една  четвърт  от  грама  на  ден. 
Разбира се, поради недостиг на суровина, доста често излизам без да съм взел дозата, така че 
лечението ми е най‐малкото хаотично така да се каже. От собствения си опит с маслото се чудя 
какво би станало, ако човек поема още по‐големи количества за по‐дълъг период от време. Ако 
човек  наистина  направи  това, може някой действително  се  обърне  процеса  на  стареене или 
най‐малкото  да  го  забави?  По  всичко  личи,  че  това  изглежда  са  резултатите,  които  съм 
постигнал и съм забелязвал, че маслото действа по същия начин и на други. 

Някой  ден  съвсем  скоро,  когато  имам  достатъчно масло,  възнамерявам  да  започна  да 
приемам един  грам на ден  в  продължение на  година,  за да  видя  какъв ефект ще има  върху 
тялото ми. Много хора, които взимат маслото заявяват, че са открили извора на младостта. От 
моя собствен опит с маслото, вярвам, че това изявление е основателно. 

През  целия  ни  живот,  системата  ни  казва,  че  иска  превантивна  медицина.  Коя  е  по‐
голяма превантивна медицина от конопеното масло? Съдейки по това, което видях, ако децата 
получаваха малки дози от маслото всеки ден, точно както добавките, болести като рак, диабет, 
множествена склероза, както и много други заболявания ще станат доста редки. Не говоря за 
дрогиране на децата, когато човек свикне с това лекарство, дори няма да чувства или проявява 
ефектите от маслото при поглъщане. Конопеното масло е безопасно и безвредно лекарство, от 
което всички възрастови групи могат да се възползват, също както и децата. 



 

Проучване, направено през 1980 г. от Мелани Дрехер доказа, че най‐здравите бебета на 
земята  са  родени  от  майки  в  Ямайка,  които  използват  много  коноп.  Ако  поглъщането  или 
пушенето на коноп не вреди на бебето в стадиите на развитието му в утробата, тогава защо да 
не  е  безопасно  деца  от  всички  възрасти  да  го  използват?  Следователно,  ако  системата 
наистина иска превантивна медицина, ето я. Защо отказват да я използват? 

Знам,  че  думата  панацея  е  трудна  за  преглъщане.  Когато  работех  в  медицинската 
система,  такива  термини се  смятаха  за шега,  но когато  самият видях как действа  това масло, 
как другояче бих могъл да го нарека? Кое друго лекарство действа на всичко и в много случаи 
лекува дори т.нар. нелечими болести? Кое друго лекарство може да излекува диабетна язва, 
кожен карцином или изгаряне трета степен веднага, без да оставя белези? 

Минал  съм  през  планини  от  така  наречените  научни  изследвания,  но  много  от  тях  са 
подвеждащи  и  повечето  са  двусмислени.  По‐голямата  част  от  тези  проучвания  са  за 
синтетичния ТНС,  който няма нищо общо с природния THC  и  свързаните  с него канабиноиди 
открити в растението коноп. След като изучих целия специфичен жаргон, научих, че всичко се 
гради на празни приказки, но маслото прави чудеса, така че кой съм аз да го оспорвам? 

Почти се бях отказал от надеждата, че някога ще разберем защо маслото действа толкова 
добре  при  всички  различни  заболявания.  След  това,  преди  известно  време,  една  дама  Батя 
Старк  ми  даде  това,  което  мисля,  че  е  липсващата  част  от  пъзела.  Тя  ми  изпрати  много 
информация за мелатонина и епифизната жлеза, която го произвежда. Изглежда, че епифизата 
е ръководителят, заедно със ендоканабиноидната система, когато става въпрос да оздравяване 
и регулиране на телата ни. 

Мелатонинът, който тази жлеза произвежда, е съществена част от излекуването и той е 
най‐силният  антиоксидант,  познат  на  човека.  Когато  функцията  на  епифизата  е  нарушена  от 
химикали или стареене, тя произвежда по‐малко мелатонин и затова телата ни стават все по‐
податливи  на  болести.  Изследвания  показват,  че  хората,  страдащи  от  рак  и  други  тежки 
заболявания имат ниски нива на мелатонин в тялото си. Също така, изследванията показват, че 
само пушенето на коноп може да повиши нивата на мелатонин в тялото ни, така че човек може 
да си представи какво би направило концентрираното масло. 

С напредване на възрастта, ние се подкиселяваме, а ракът вирее в киселинна среда. Така 
че  повишаването  нивото  на  рН  е  много  важно,  когато  страдате  от  рак  и  много  други 
заболявания. Докато маслото прави чудеса, могат да се поемат прости неща, като лимонов сок 
или  диня,  за  да  се  повиши  нивото  на  рН  в  организма.  Когато  нивата  на  рН  при  пациента  се 
повишават, раковите клетки все по‐трудно и по‐трудно ще оцеляват, затова смятам, че рН‐то на 
пациента, е от особено значение. 

Туморите  са  просто  симптом  на  основното  заболяване,  което  присъства  в  телата  на 
хората,  които  страдат  от  рак.  За  да  се  излекува  пациентът,  трябва  да  се  лекува  основното 
заболяване, и ракът няма да се появи отново. 

Мелатонинът е най‐великият антиоксидант на земята и пътува из всяка клетка в  тялото 
ни.  Той  е  един  от  ключовите  фактори  за  добро  здраве.  Не  говоря  само  за  лечение  на  рак, 
изглежда, че нивата на мелатонин са важни и при лечението на много тежки заболявания. Сега 
всичко,  което  трябва  да  направите  е  съберете  две  и  две.  Конопеното  масло  допринася  за 
излекуването на цялото  тяло и повишава нивото на мелатонин,  хиляди пъти над нормалните 
стойности.  Когато  епифизната  жлеза  произвежда  огромни  количества  мелатонин,  той  не 
причинява вреда на организма, но може да има значителен ефект върху заболяването, от което 
страдате. 

В по‐голямата част,  смятаме,  че ефектите на маслото могат  значително да се подобрят, 
ако рН‐то на пациента се повишава, докато маслото избавя организма от отровите. Виждал съм 
пациенти, които не правят нищо друго освен да пият маслото и то прави чудеса, но вярвам, че 
всичко  естествено  може  да  направи  лечението  още  по‐ефективно,  и  на  това  трябва  да  се 
обърне особено внимание. 

Аз и хората около мен не сме лекари или учени, и все още се чудим защо ние сме тези, 
които обърнахме внимание на обществото, а не лекарите. След години на изследвания от наша 



 

страна,  ендоканабиноидната  система  и  здравата  епифизата  са  единствените  неща,  които 
открихме, че свързват всички точки и обясняват по прост начин, защо това лекарство действа 
по този начин. 

Сега трябва да проверим какво може да нарушава функцията на епифизната жлеза. През 
по‐голяма част от времето, нарушението може да бъде причинено от собствения ни начин на 
живот и използването на клетъчни телефони, които употребяваме всеки ден. Фирмите, които 
произвеждат  мобилни  телефони  не  обичат  да  говорят  за  това  и  биха  предпочели  и  ние  да 
направим същото, но в телата ни протичат електрически импулси. Мислите ли, че е добра идея 
да  се  сложите  нещо  до  главата  си,  което  произвежда  микровълнова  радиация  пречеща  на 
електрическите импулси в тялото ни, които ни поддържат здрави? 

Клетъчните телефони са само един от виновниците. Погледнете проучвания за честотата 
на рак при хора, които живеят в близост до електропроводи с високо напрежение. Не разбрах 
значението  на  всичко  това,  докато  един мой  приятел  не  излекува  проблема  си  със  сърцето, 
докато  не  ремонтира  два  електрически  проблеми  в  дома  си.  Плашещо  е,  че  толкова  много 
неща, които използваме често могат да навредят на здравето ни, но все още има редица други 
неща, които правят същото. 

Може  ли  някой  да  ми  даде  разумно  обяснение  защо  флуоридът  днес  се  среща 
навсякъде? Моля, не се опитвайте да ми кажете, че е за да запази зъбите здрави, защото дори 
официално  необразовано  селско  момче  като  мен  знае  повече  от  това.  Дали  Хитлер  не  е 
използвал флуорида в лагерите на смъртта,  за да успокои затворниците и да не се опитат да 
избягат или разбунтуват и мислите ли, че сега не се прави същото с нас? Казвали са ми дори, че 
антидепресантът Прозак съдържа много флуорид и очаквам, че и много други лекарства не са 
по‐различни. 

Единствената причина, поради която се използва флуорид, е да предотврати разбунтува‐
нето на масите и подозирам, че именно заради това ни се дава толкова много от това вещест‐
во. Може и да съм малко подозрителен, но не ви ли намирисва като на съвременен лагер на 
смъртта?  Мога  само  да  се  чудя  какъв  ефект  причинява  всичкият  този  флуорид,  който 
поглъщаме върху мозъка и епифизната ни жлеза, но ми се струва, че нанася много щети. 

Ами какво да кажем за въздействието на всичките химикали и отрови, с които лекарите 
ни блъскат? Дали тези вещества пречат на функцията на епифизата и не подкиселяват ли телата 
ни по‐бързо? Ще оставя този въпрос да бъде разгадан от медицинските експерти. 

Ами храната? Месото, което се продава на хората в Канада и някои други страни дори не 
може  да  се  продава  в  Европа.  Изглежда,  че  канадското  и  американското  говеждо  месо  се 
отхвърля от европейците, защото има твърде много замърсители като антибиотици и хормони 
на  растежа.  Не  ви  се  струва  странно,  че  месото,  което  ядем,  се  смята  за  нездравословно  в 
Европа,  а  все  още  се  продава  свободно  на  всеки,  който  е  неинформиран  и  се  консумира  в 
Северна Америка? 

Сега  да  кажем  нещо  за  плодовете,  зеленчуците,  както  и  всички  останали  храни,  които 
намираме  в  супермаркетите  в  Северна  Америка.  Всички  знаем,  че  повечето  от  тези  стоки 
съдържат пестициди, добавки, консерванти, а някои дори са били генетично модифицирани и 
т.н.  Как  може  някой  да  си  помисли,  че  такива  продукти  могат  да  бъдат  безопасни  и  защо 
позволяваме на компании като Монсанто  генетично да променят храната ни,  когато подобна 
лудост дори не трябва да бъде позволена? 

С течение на времето тези вредни вещества се натрупват в телата ни и когато хората се 
разболеят,  мнозина  от  тях  се  чудят  защо,  мислейки,  че  са  се  хранили  правилно.  Без  някой 
орган, който да защитава потребителите, пазаруването в супермаркета може да бъде опасно за 
живота. Както ви е пределно ясно, много правителства не правят нищо, за да защитят гражда‐
ните си от големите корпорации, които не им пука за хората, които консумират стоки им. 

Правителствата са длъжни да работят за добруването на своя народ, но очевидно нищо 
подобно не се случва. Мисля, че е въпрос на време, всички ние ще застанем един до друг и да 
кажем на онези, които в момента ни представляват, че сме се нагледали достатъчно на тяхната 
корупция  и  манипулация.  Ако  тези,  които  са  на  власт  не  отговарят,  тогава ще  ги  заменим  с 



 

такива,  който ще  отговарят.  Ясно  се  вижда,  че  не можем да  продължаваме  така.  Без  честни 
хора, които да ни представляват сме загубени, така че нека запретваме ръкави и да направим 
това, което трябва. 

 

Протокол и информация за дозировка 
 

Има ли протокол за лечението? 
 
Протокол  има  и  той  трябва  да  се  следва,  за  да  се  гарантира,  че  лечението  е 

ефективно. Малки количества от маслото могат да се нанесат на засегнатото място за 
лечение на рак на кожата и други заболявания, или маслото под формата на пара може да 
се  вдиша,  подпомагайки  лечението  на  белодробни  усложнения.  Маслото  може  да  се 
абсорбира в тялото, ако се използва под формата на супозиторий (свещичка) или, разбира 
се, може да бъде приемано директно през устата. За лечение на вътрешен рак, пациентът 
трябва  да  погълне маслото  възможно  най‐бързо.  По  принцип,  винаги  е  добре  да  вземете 
лекарството, което да повлияе на областта, която е причина за проблема по най‐разумен 
начин.  Например,  ако  лекувате  рак  на  дебелото  черво,  най‐ефективното  средство  за 
лечение вероятно ще бъде маслото под форма на свещичка. 

Средностатистическият пациент може да погълне 60 грама от маслото за лечение 
на рак за около 90 дни. Хората, които са издържали увреждането от лъче и химиотерапия, 
или пациенти, които години страдат от МС и други тежки заболявания ще открият, че за 
лечението им е необходимо доста време. 

Тези,  които са претърпели сериозни увреждания от медицинската система и които 
са  в  началото  на  лечението  си трябва  да  осъзнаят,  че това  природно  масло  няма  да  ги 
излекува за миг. Често пъти такива пациенти се нуждаят от много повече масло,  което 
трябва да вземат за по‐дълъг период. Те трябва да се опитват да поемат от 120 до 180 
грама  над  половин  година,  за  да  премахнат  вредата  от  всички  химио  и  лъчетерапии  и 
усложненията,  причинени  от  други  дългосрочни  заболявания,  както  и  от това,  което  са 
използвали,  за  да  ги  лекуват.  След  като  пациентът  е  излекуван  и  всички  вреди  са 
премахнати,  или  заболяването  е  под  контрол,  аз  препоръчвам  след  това  болният  да 
продължи да взема поддържаща доза от 1 до 2  грама масло на месец,  за да се укрепне. За 
възрастен, това ще се равнява на около една капка на ден, а след като свикне с употребата 
на маслото, той дори няма да чувства неговите ефекти. 

Предлагам  на  пациентите  да  започнат  с  три  дози  на  ден  като  размера  на 
погълнатото масло трябва да е половината на зърното на пресен (несготвен) ориз. Такава 
доза би била равна на около ¼ от една капка, така че както можете да видите, в повечето 
случаи начинаещите трябва да започнат с много малки дози. 

Единственият път,  когато бих препоръчал на пациентите да  започнат с по‐големи 
дози, е ако трябва да се откажат от пристрастяване или от опасни обезболяващи, или ако 
са  на  прага  на  смъртта.  Когато  хората,  които  използват  такива  лекарства  започнат 
лечение с маслото, те обикновено намалят обезболяващите лекарства на половина. Целта 
е да се приема достатъчно масло, за да изчезне болката и пациентът да спре тези опасни 
и  пристрастяващи  фармацевтични  лекарства.  Взимането  на  маслото  прави  много  по‐
лесна тази  задача и  страдащият ще изпита по‐малко проблеми,  защото маслото върши 
чудесна работа и премахна зависимостта. 

За тези, които са попаднали в тази ситуация, мисля, че първата доза трябва да е два 
пъти  повече,  отколкото  обикновеният  начинаещ  ще  вземе.  След  това  те  трябва  да 
увеличат  дозировката  възможно  най‐бързо,  докато  стигнат  до  момента,  в  който  не  се 
нуждаят от други обезболяващи. Когато лишите пациента например от морфин, може да 
се натъкнете на някои проблеми. Понякога, когато смесите маслото с морфин, въздейст‐
вието на морфина ще стане още по‐изразено и пациентът може да започне да халюцинира. 



 

Това  е  само  краткосрочно  неудобство,  защото  след  като  приемът  на  морфин 
намалее  и  халюцинациите  ще  намалеят,  докато  накрая  напълно  изчезнат.  В  повечето 
случаи тези вещества не представляват проблем за пациентите, така че няма да имате 
грижи.  Когато  продължава  да  увеличава  дозата,  пациентът ще  добие  по‐висока  поноси‐
мост и скоро дори няма да усеща ефектите на маслото. След като това се случи, той може 
да поема каквото количество масло си пожелае, докато не се излекува. 

При  повечето  хора  след  четири  дни  дозата  на  начинаещия  може  да  се  увеличи. 
Предлагам  това  да  се  случва  на  всеки  четири  дни,  тъй  като  пациентът  има  време  да 
свикне  с това  вещество.  При  средностатистическия  човек  отнема  до  4‐5  седмици,  за  да 
стигне до момента, в който ще може да поема един грам на ден. Това означава, че той ще 
поглъща  8‐9  капки  висококачествено масло  на  всеки  осем  часа.  След  като  достигне тази 
доза, пациентът може да продължи със същата скорост, докато заболяването не изчезне 
или е под контрол. 

Много пациенти бързо развиват поносимост към това лекарство и то действа по‐
бързо. Ако вие се окажете един от тези пациенти, моля не се колебайте да поемете това 
вещество по най‐бързия възможен начин, защото ще се излекувате много по‐бързо. Винаги 
предупреждавам  пациентите  да  останат  в  собствената  си  зона  на  комфорт,  когато 
използват  това  лекарство,  но  ако  маслото  може  да  се  приеме  по‐бързо,  това  дава  на 
пациента по‐голям шанс да оцелее. 

Този метод  позволява  на тялото  бавно  да  изгради  поносимост  към  лекарството  и 
след четири‐пет седмици, повечето хора нямат проблем с поглъщането на грам на ден, или 
дори  повече  в  някои  случаи.  За  средностатистическия  човек,  който  увеличава  дозата  на 
всеки четири дни, обикновено възникнат някои проблеми. В действителност, имам доклади 
от  пациенти,  които  взимат маслото,  които  заявяват,  че  никога  не  са  се  надрусвали  по 
време на лечението. Всички ние имаме различни допустими количества за всяко лекарство, 
така  че  смятам,  че  е  най‐добре  пациентът  сам  да  определи  какво  количество  може  да 
вземе. 

Вашият  ръст,  телосложение  и тегло  почти  нямат  значение  при  поносимостта  ви 
към маслото от коноп. Виждал съм начинаещи, които са огромни мъже и от една капка от 
това масло в рамките на един час не могат да се вдигнат от канапето. Докато съпругите 
им,  които са много по‐малки могат да вземат същата доза и да не  се почувстват нищо. 
Така че, както виждате, размерът не е важен фактор, когато става въпрос за определяне 
на количеството, което един пациент може да вземе, зависи от пациента. 

Трябва да знаете,  че когато започнете лечението с маслото,  кръвното ви налягане 
ще  се  понижи.  Ако  приемате  лекарства  за  кръвно  налягане,  проверявайте  налягането 
често, тъй като има голяма вероятност да нямате нужда от нищо освен маслото, за да се 
го контролирате. Освен това, ако пациентът е диабетик, трябва да следи кръвната захар. 
В повечето случаи нуждата от инсулин ще намалее,  а някои няма да се нуждаят от него 
изобщо. 

Когато  хората  приемат маслото,  обичам  да  ги  виждам  да  остават  в  рамките  на 
зоната им на комфорт, но истината е, че колкото по‐бързо го взимат, толкова по‐голям е 
шансът им за оцеляване. 

Имах един човек с изключително ниска поносимост, отне му седем месеца да поеме 60 
гр. Маслото излекува лимфома му, но бих предпочел, ако лечението беше минало по‐бързо. 

За  щастие,  рядко  се  сблъсквам  с  пациенти,  които  вземат  лекарството  толкова 
дълго, но и това се случва. Виждал съм пациенти, които минават цялото лечение за месец 
и излекуват рак в последен стадий. Следователно, скоростта на приема на маслото зависи 
от самите пациенти и от това колко бързо могат да изградят поносимост. 

В края на лечението си, повечето хора да продължат да вземат маслото, но в много 
по‐малки количества. Както споменах и преди, около 1‐2 грама на месец, което се равнява 
на около една капка от маслото преди лягане всяка вечер, би било добра поддържаща доза. 



 

Не обичам да гледам хората да предозират с маслото, но свръхдозата не вреди, така 
че не изпадайте в паника, ако това се случи. Основният страничен ефект на това лекарс‐
тво е сънят и почивката, които играят важна роля в процеса на оздравяване. Обикновено в 
рамките  на  един  час  след  приема  на  дозата,  маслото  ви  кара  да  си  легнете  и  да  се 
отпуснете. Не се борете с чувството на сънливост, просто легнете и оставете маслото 
да  си  свърши  работата.  В  повечето  случаи,  в  рамките  на  месец,  през  деня  умората 
свързана с това лечение изчезва, но пациентът няма проблеми със съня през нощта. 

Казвам  на  пациентите,  които  умират  от  рак,  че  маслото  ще  направи  едно  от 
следните две неща: или ще излекува рака и те ще продължат да живеят, или, в случаите, 
когато е твърде късно за лек, маслото ще направи, така че те най‐малкото да умрат без 
много страдание и да запазят достойнството си. 

Конопеното масло има много висок успех при лечението на рак и пациентите по‐скоро 
оцеляват. За съжаление, много хора, които идват при мен, са силно увредени от медицинс‐
ката  система  с  техните  химиотерапии,  лъчетерапии,  и  т.н.  Щетите,  които  нанасят 
такива  лечения  имат  продължителен  ефект  и  хората,  които  страдат  от тези т.  нар. 
„процедури”  са  най‐трудни  за  лечение.  Но  не  се  отчайвайте,  защото  дори  и  да  сте  били 
силно увредени, това масло все още има 70 до 80% успеваемост. 

Ако  е  произведен  и  използван  правилно,  лекът  от  коноп  е  най‐големият  естествен 
лечител на тази планета, без изключение. Без значение от какво страда човек, той трябва 
да даде възможност на маслото да му помогне. Ако наистина сте се уморили да страдате, 
дайте  си  почивка  и  опитайте  нещо,  което  наистина  действа.  След  като  изпитате 
действието на това лекарство, ще разберете защо историята и аз наричаме маслото от 
коноп лек за всичко. 

 

Други естествени неща, които могат да ви помогнат 
 

Когато  пациентите  идват  при мен  за масло,  за  да  лекуват  раково  заболяване,  първото 
нещо,  което им казвам да направят,  е да  се променят начина  си на  хранене. Опитайте  се да 
стоите  настрана  от животински  протеини,  доколкото  е  възможно,  тъй  като  този  вид  протеин 
насърчава растежа на рака. Вземете машина за изцеждане на сок и започнете да ядете колкото 
се може повече сурови плодове и зеленчуци, защото растителният протеин пречи на растежа 
на рака. Спрете да използвате захар и я заменете с естествени подсладители като пчелен мед. 

Да се повиши рН‐то на пациента възможно най‐бързо, като поемат диня и лимонов сок и 
т.н. Ракът обича кисела среда и когато се повиши рН‐то на организма, на раковите клетки им е 
трудно да оцелеят. 

Преди  няколко  десетилетия,  учените  са  постигнали  страхотни  резултати  при  лечението 
на  рак  с  огромни  дози  витамин  С,  който  е  бил  инжектиран  директно  в  кръвния  поток  на 
пациента по същия начин, по който лекарите инжектират химиотерапия, но без опустошителни 
странични  ефекти,  които  могат  да  доведат  до  смърт  на  пациента.  Поради  това,  мисля,  че 
големите  дози  витамини  могат  да  бъдат  от  полза  при  пациенти,  страдащи  от  сериозни 
заболявания като рак. 

Също така пациентът може да започне да се храни със семена от две ябълки всеки ден, 
това ще му  даде  добра  дневна  доза  от  витамин B17,  който  също  е  известен  като лаетрил8. 

                                                 
8  Години  наред  това  вещество,  съставено  от  две  захарни  молекули  (едната  бензалдехид,  а  другата 

цианид),  е  смятано  за  витамин,  причисляван  към  В‐групата  под  номер  17.  Съвременните  проучвания 
обаче установяват, че амигдалинът (другото название на витамин В17) по‐скоро принадлежи към т.нар. 
„витаминоподобни  съединения”,  което  в  никакъв  случай  не  намалява  полезното  му  действие  за 
организма,  особено  при  борбата  с  раковите  образувания,  тъй  като  съдържащият  се  в  него  цианиден 
компонент  уврежда  и  унищожава  клетките  на  рака.  Макар  да  няма  стопроцентово  доказателство  за 
неговата  токсичност,  прекомерния  прием на  В17  може да  бъде  нездравословен  поради  наличието  на 
цианид в състава на витамина. Пречистената форма на витамин В17, известна като лаетрил, се използва 



 

Преди години имаше огромна пропаганда, че това лечение не е безопасно, но тези твърдения 
се  оказаха  неверни.  В  действителност,  B17  сам  по  себе  си  има  доста  добри  резултати  при 
лечението на рак. Има и други естествени продукти като пшеничната трева9 и синьо‐зелените 
водорасли,  от  които  също можете  да  извлечете  полза.  Преди  няколко  години,  един  лекар  в 
Италия е лекувал някои видове рак със сода за хляб, така че трябва да отворим съзнанието си 
за всички възможности. 

Много  хора,  които  са  използвали  маслото  за  лечение  на  ракови  заболявания  не  са 
променили нищо, но то действа и те бяха изцелени. И все пак, ако имате сериозно заболяване 
като  рак,  мисля,  че  е  добра  идея  да  приемате  и  други  естествени  добавки,  които  могат  да 
помогнат на маслото да премахне рака, което ще ви даде по‐голям шанс да оцелеете. 

Най‐важното  е,  че  хората  трябва  да  разберат,  че  в  голямата  си  част  това,  което 
медицинската  система  предоставя  нанася  много  повече  вреда,  отколкото  полза.  Това  е 
причината, заради която казвам на хората, които се свързват с мен, че ако искат да оцелеят, е 
най‐добре да стоят възможно най‐далеч от медицинска система. 

Положението  на  днешната  медицинска  система  е  печално  и  тя  няма  да  се  промени, 
докато хората, които работят там най‐накрая не осъзнаят, че химикалите и отровите не лекуват. 
Що  се отнася до мен,  това,  което повечето лекари практикуват днес  едва ли  би могло да  се 
смята за медицина. Би било много по‐точно, ако го наречем с истинското му име, лудост. 

                                                                                                                                                         
орално или на инжекции за лечение на рака  (в момента това вещество не е разрешено в САЩ поради 
необходимостта от провеждане на допълнителни изследвания, които да докажат ефикасността му). Факт 
е  обаче,  че  за  народи,  които  се  хранят  с  храни,  богати  на  В17,  ракът  е  непознат.  Пример  за  това  са 
жителите на долината Хунза на границата между Индия и Пакистан, за които кайсията, чиито костилки са 
богати  на  витамин  В17,  е  неизменна  част  от  хранителния  режим.  Всяка  пролет  с  напъпването  на 
кайсиевите  дръвчета,  те  престават  да  поемат  храна  и  единственото,  което  консумират,  е  специфична 
местна  напитка,  приготвена  от  сушени  кайсии  и  вода.  Тази  тяхна  т.нар.  „гладна  пролет”  провеждат  в 
период  от 2‐3  месеца  до  узряването  на  кайсиите,  като  през  този  период  организмът  бива  захранен  с 
балансирано количество амигдалин. 
Витамин  В17  може  да  се  счита  като  ефективно  средство  за  превенция  срещу  рака,  ако  е  приеман 
редовно чрез изяждане на няколко горчиви ядки от типа на горчивия бадем, кайсия или ябълка. Други 
добри източници са покълнали семена, люцерна, покълнал боб, просо и леща. 
 
9  Пшеничната  трева  е  една  от  така  наречените  зелени  храни,  ценени  от  хората,  които  държат  на 
здравето  си,  като  чудесен  източник  на  хранителни  вещества.  Под  формата  на  сок  тя  съдържа  70% 
хлорофил,  който  често  се  нарича  кръвта  на  растителния  свят.  Той  много  прилича  на  молекулите  на 
човешките  червени  кръвни  клетки.  Хлорофилът  е  известен  като  неблагоприятна  среда  за  бактериален 
растеж в тялото и следователно ефикасно засилва отблъскването на болестите от страна на тялото. 
Пшеничната  трева  се  счита  за  пълноценна  храна  сама по  себе  си. Факт  е  че 453  г.  пшенична  трева  се 
равняват по хранителна стойност на 10.5 кг висококачествени градински зеленчуци. Поради влакнестата 
й същност, която е несмилаема от хората, пшеничната трева трябва да е в течна форма, за да може да се 
консумира. Тази богата на хранителни вещества трева съдържа 17 аминокиселини, които са градивните 
елементи на протеините. Тялото използва тези аминокиселини за изграждане на тъканите на мускулите, 
възстановяване на клетките и съсирване на кръвта. Пшеничната трева съдържа 92 от 102‐та минерала в 
почвата.  Тези  минерали  включват  калций,  фосфор,  желязо,  магнезий  и  калий.  Тя  е  богат  естествен 
източник  на  витамините  А  и  С.  Пшеничната  трева  има  повече  витамин  С  от  портокалите  и  два  пъти 
повече витамин А от морковите. Тя е изключително богат източник на витамините E, K, и В комплекс. Тя е 
също  така  естествен източник на  лаетрил  (B‐17).  Пшеничната  трева  произвежда имунизационен  ефект 
срещу много канцерогени в хранителните вещества. Ползите от сока от пшенична трева включват голямо 
разнообразие от концентрирани витамини и минерали, аминокиселини, хлорофил и живи ензими, тя е 
естествен  източник  на  омега‐3  мастни  киселини  и  има  алкализиращ  ефект  върху  тялото.  Сокът  от 
пшенична трева е растителен източник на протеини без мазнини или холестерол. 
 
 
 



 

От моя гледна точка, всеки с рак трябва да направи всичко, което евентуално може, за да 
повиши шансовете  си  за оцеляване.  Така  че,  с  всички възможни  средства,  вземете  конопено 
масло  за  лечение  на  рак,  но  мисля,  че  би  било  най‐добре  да  включите  и  други  природни 
полезни процедури. 

 

Начини на приложение 
 

Какви начини за приложение на маслото ще препоръчате и какви са съответните 
им предимства? 

 
Винаги предлагам на пациентите да поглъщат масло за вътрешни заболявания, за да 

са  в  добро  здраве.  След  няколко  десетилетия  на  излагане  на  отрови  в  ежедневния  ни 
живот, дори и тези, които се мислят за здрави, следва да обмислят варианта да поглъщат 
60 грама, за да се освободят от отровите, преди тези вещества да предизвикат проблеми 
със здравето. 

За лечение на много заболявания като хемороиди, рак на дебелото черво и др., е най‐
добре  да  се  използва  масло  под  формата  на  свещички.  Повечето  хора  не  осъзнават,  че 
въвеждането на маслото в тялото по този начин, е един от най‐ефективните методи за 
лечение. 

Мисля,  че  е  от  полза  за  пациента,  маслото  да  се  прилага  възможно  най‐близо  до 
тумора  или  това,  което  се  лекува.  Затова,  ако  имате  проблеми  с  червата,  свещичките 
вероятно ще  свършат най‐добра  работа,  но  ако  например  имам рак  на  гърлото бих  взел 
маслото през устата. 

В  продължение  на  години,  лекари  и  изследователи  са  инжектирали  ТНС 
(тетрахидроканабинол)  на  лабораторни  животни  с  тумори  и  са  постигали  добри 
резултати. Но, за съжаление, те няма да направят същото с един умиращ от рак пациент, 
така че това още веднъж подчертава провала на медицинска системата да направи това, 
което  е  правилно  за пациента.  Ако  лекарите  само оценят това невероятно  лекарство и 
започнат да го използват по предназначение, много от умиращите сега, могат да бъдат 
спасени. 

Често при мен идват пациентите с рак на белия дроб и други белодробни заболява‐
ния. На такива хора препоръчвам използването на изпарител в допълнение към поглъщане‐
то на маслото. Изпаряването на това лекарство заедно  с поглъщането му може да има 
положителен  ефект  за  страдащите  от  рак  на  белите  дробове  или  други  белодробни 
заболявания.  Всичко,  което трябва  да  направят  пациентите,  е  да  поемат  редовната  си 
доза, след което да затоплят изпарителя и да вдишат канабиноидите. Това може да става 
на  всеки  осем  часа,  когато  поглъщат  редовната  си  доза  и  е  необходимо  пациентът  да 
вдишва изпарилите се канабиноиди няколко пъти във всяка обстановка. С помощта на този 
метод, ракът на белия дроб е атакуван от две посоки и това значително може да повиши 
ефективността на лечението. 

В повечето случаи туморите просто изчезват, но съм чувал, че някои пациенти дори 
изкашлят парчета от тях. Сигурен съм, че това не е преживяване, което ще ви хареса, но 
това е естественият начин дробовете ни да се отърват от излишните неща. 

Освен това знам случаи за пациенти,  които са изкарали туморите си тоалетната, 
но разбира се и това също е съвсем естествено. В някои случаи тези мъртви капсулирани 
тумори  могат  да  бъдат  отстранени  хирургично,  но  ако  са  твърде  големи,  за  да  бъдат 
изкарани по естествен начин, се изисква намесата на лекар. 

Съдейки по тези, на които съм давал маслото, досега не знам някакъв вид рак, който 
да  не  се  е  повлиял  ефективно  от  лечението.  За  мен  всички  форми  на  рак  са  лечими,  без 
значение  къде  се  появи  туморът  в  тялото.  Колкото  по‐малко  е  увреден  пациентът  от 
медицинска  система, толкова  по‐добри  са шансове му  за  възстановяване, така  че  според 



 

мен тези, които искат да излекуват рака си следва да използват този доказан естествен 
метод. 

За локална  употреба, маслото може да  се  смесва  с  кремове,  лосиони за  загар и т.н. 
Обаче за тежки кожни заболявания, съветвам да се употребява само масло в най‐чистата 
му  форма.  Смесването  на  маслото  с  нещо  друго  ще  намали  ефикасността  му.  Въпреки 
това, много от тези отслабени форми на конопеното лекарство могат да бъдат доста 
ефективни при лечението на кожни проблеми. 

Често  на  хората  страдащи  от  заболявания  на  кожата,  заемащи  големи  части  от 
тялото, препоръчвам тинктура от канабис. Тя е просто масло смесено с алкохол или нещо 
подобно.  Когато  човек  използва  капкомер,  за  да  приложи  тинктурата  върху  кожата, 
алкохолът  разтваря  капката  и  тя  се  разпространява  на  по‐голяма  площ.  Алкохолът  се 
изпарява за няколко секунди, оставяйки засегнатото място с тънък слой масло. 

Тинктурите са доста ефективен начин  за прилагане на маслото на  големи зони от 
кожата и самите пациенти могат да регулират действието ѝ. Ако човек иска тинктурата 
да е по‐силна, просто добавя още масло, а ако иска да я отслаби, добавя повече алкохол. 

 
Смятате ли,  че тинктурите от коноп могат да  са толкова ефективни,  колкото 

конопеното масло? 
 
По обем, би било невъзможно тинктурата от коноп да бъде толкова мощна, колкото 

чистото  масло.  Пациентът  може  вземе  дозата  си  смесена  с  алкохол,  но  каква  ще  бъде 
ползата? Маслото е лекарството и смесването му с алкохол по мое мнение няма никаква 
полза при вътрешна употреба. 

Има една фармацевтична компания, която продава свръх скъпа тинктура на базата 
на  канабис  наречена  Sativex,  която  се  пръска  под  езика  за  облекчаване  на  болката.  Давал 
съм  от  маслото  на  пациентите,  които  са  използвали  тази  тинктура  и,  след  като 
изпитат ефектите му, вече нямат нужда от Sativex, тъй като разбират, че маслото е по‐
силно. За локално приложение, тинктурата може да се използва, за да усили действието на 
маслото,  но  ако  заболяването  или  инфекцията  е  сериозна,  бих  предпочел  да  се  използва 
чисто масло. 

 
Бил  ли  сте  свидетел  на  алергични  реакции  към маслото  и  какви  са  основните му 

приложения върху кожата? 
 
Открих,  че  тинктурите  са  ефективни  при  лечението  на  много  заболявания  на 

кожата  и  използването  на  маслото  по  този  начин  е  по‐малко  разточително.  Хората, 
които са загрижени за кожата си, просто трябва да смесят маслото с любимия си крем за 
лице и да си направят маска, която ще доведе до забележителни резултати. 

Доколкото  съм  запознат  херпес,  рак  на  кожата,  брадавици,  бенки  и  други  кожни 
заболявания могат да бъдат лекувани с чисто масло без алергични реакции. В действител‐
ност,  бил  съм  свидетел  само  на  една  алергична  реакция,  когато  маслото  се  използва 
локално, но тя е била причинена от използваните превръзки. Когато използвате превръзка 
за по‐дълъг период от време, кожата може да се зачерви и раздразни. Човек просто трябва 
да махне бинта за един или два дни и проблемът ще изчезне. 

Другото нещо, което трябва да спомена е, че маслото не позволява на превръзките 
да се залепят към раната или инфекцията. Това може да не звучи сериозно, но ако някога 
сте преминали през мъката да махнете бинт, който е залепнал за раната, ще разберете 
какво имам предвид. 

Когато  бях  в  Канада,  често  смесвах  масла  от  различни  сортове,  тъй  като  те  се 
различават много  по медицинската  си  сила.  По този  начин,  намерих тези  смесени масла, 
които  имат  по‐добър  цялостен  лечебен  ефект  върху  много  заболявания,  така  че,  ако 



 

планирате  да  произвеждате  масло  в  по‐голям  мащаб,  можете  да  обмислите  този 
вариант. 

 
Можете ли да комбинирате различни видове от маслото за локално приложение? 
 
Всички различни начини на прилагане на маслото могат да се комбинират без никакви 

вредни  странични  ефекти  и  дори това може  да  бъде  от  голяма  полза  в  някои  ситуации. 
Например,  ако  имам  рак  на  белия  дроб,  мога  да  комбинирам  приема  на  маслото  с 
използването  на  супозитории  и  също  ще  вдишвам  директно  изпаренията.  И  оралното 
приемане  и  свещичките  действат  добре  при  лечението  на  рак  на  белия  дроб,  но  и 
изпаряването  на  маслото  може  да  бъде  от  полза  за  тези,  които  страдат  от  това 
заболяване. 

 
Научната литература казва, че тялото не може да преработи THC, освен ако не се 

разтвори в животинска мазнина. Не би ли било по‐ефективно маслото да се използва по 
този начин?  

 
Малко  ме  интересува  това,  което  казва  научната  литература  и  не  мисля,  че 

животинските мазнини  са  полезни  за  пациентите,  които  страдат от  заболявания  като 
рак. От опит знам, че маслото не трябва да се смесва с нищо, за да бъде ефективно. Тъй 
като  съм  го  взимал  много  пъти  без  храна  и  чувствам  неговите  ефекти,  мисля,  че  има 
голяма вероятност това, което ни казват да е грешно. Ако тялото не може да преработи 
THC, без да се смеси с животински мазнини, тогава защо усещам ефектите му? В допълне‐
ние, когато канабисът се пуши, в цигарата няма животински мазнини, а хората се напуш‐
ват, защо става така? 

При използването на процеси, в които ТНС се разтваря в животински мазнини, масло, 
свинска  мас  и  др.,  чувствам,  че  силата  на  лекарството  намалява.  Маслото  лекува,  а  не 
обикновеното масло или животинските мазнини, затова мисля, че лекарството трябва да 
се използва в най‐чистата си форма, за да се постигне максимална ефективност. Ако леку‐
вам човек, който има двама вида рак на кожата и лекувам първия с чисто масло, а другия с 
масло смесено с животински мазнини, нямам никакви съмнения, че първият вид рак ще бъде 
излекуван много по‐бързо и по‐ефективно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пушене на канабис 
 

Можете ли да сравните медицинската полза от пушенето на коноп и приемането 
му под формата на масло? 

 
Когато човек пуши цигара с марихуана, над 90% от лечебните ползи от растителния 

материал  просто  се  изпаряват  като  дим.  Струва  ми  се  иронично  да  гледам  пациенти, 
които са на химиотерапия и пушат коноп, за да се намалят гаденето, защото именно той, 
ако се приема правилно, може да ги излекува. 

За мен, не може да има никакво сравнение между пушенето на канабис и поглъщането 
на  етеричното  масло  от  това  растение.  Ако  търсите  леко  облекчение,  пушенето  на 
канабис може да ви е от полза. Но ако искате да се излекувате, поглъщането на маслото е 
най‐добрият  начин  да  го  постигнете.  Няма  съмнение,  че  пушенето  на  канабис  има  някои 
лечебни ползи, но не очаквайте да излекувате сериозно заболяване по този начин. 

 
От медицинска гледна точка за какво е полезна марихуаната? 
 
От медицинска гледна точка, пушенето на канабис има ограничена медицинска полза 

в сравнение с приема на масло. Пушенето на марихуана често има ефект върху нивата на 
кръвната  захар  при  диабетици,  а  също  може  да  помогне  и  за  намаляването  на  очното 
налягане  при  хора,  страдащи  от  глаукома.  Всички  знаем  за  способността  на  конопа  да 
намалява гаденето и да помага при борбата с болката, свързана с много заболявания. 

Дори просто пушенето на качествен сорт Indica успокоява човека, което само по себе 
си е доста полезно. Пушенето на марихуана може да помогне за намаляване на симптоми‐
те на много заболявания като множествена склероза и често е много полезна за хора със 
спазматични заболявания. Има достатъчно доказателства, които ясно показват, че дори 
пушенето на коноп може да направи много, за да помогне на доброто физическо състояние 
на безброй хора по целия свят. Но,  според мен,  защо просто да намаляваме симптомите, 
когато  можем  да  лекуваме  или  да  контролираме  проблема,  ако  лекарството  се  приема 
правилно под формата на масло? 

Има  голяма  разлика  между  пушенето  на  коноп  и  поглъщането  на  масло  от  коноп. 
Пушенето на коноп е най‐неефективният метод за използване в медицината. Лечебната 
сила на конопа се увеличава многократно, когато се произвежда концентрирано етерично 
масло  от  растението  коноп.  Ако  искате  да  видите  истинската  лечебна  магия  на  това 
растение,  започнете  да  поглъщате  висококачествено  конопено  масло.  Когато  човек 
започне приема на необработен THC и свързаните с него канабиноиди, често резултатът е 
медицинско чудо. 

 

Конопено масло срещу хашиш 
 

Каква е основната разлика между конопеното масло и хашиша? 
 
Конопеното  масло  е  етерично  масло  от  растението  коноп  и  се  произвежда  от 

смолите на растението. Хашишът се произвежда от същите смоли и се пресова от части 
на  растението  по  най‐различни  начини.  Но  дори  висококачественият  хашиш  обикновено 
съдържа  растителна  маса,  прах  и  други  замърсители.  Тъй  като  той  не  е  толкова  чист 
както  етеричното  масло,  съвсем  логично  е,  че  няма  да  бъде  толкова  ефективен  като 
лекарство поради съдържащите примеси. В допълнение, смолите, използвани за производ‐
ството на хашиш не се декарбоксилират и това също намалява лечебната му полза в срав‐
нение с масла, които са произведени правилно. 



 

Много  хора  наричат  маслото,  което  произвеждам  масло  от  хашиш  и  други  имена 
като:  медено масло  и  масло  от трева  (марихуана),  но  в  действителност  не  съществува 
такова нещо като масло от хашиш. Защо някой ще прави труда да произведе хашиш, след 
което да го разтвори и да филтрира примесите, за да произведе масло? 

Медено масло е друг термин, който често чуваме, но това просто зависи от кехлиба‐
рения цвят на някои масла, които придават външния вид на меда. Други термини като мас‐
ло  от  трева  обикновено  се  използват  за  описание  на  нискокачествени  масла,  които  се 
произвеждат от листата и резниците. 

 
Дали  поглъщането  на  хашиша  ще  има  същите  ефекти  като  маслото,  което 

произвеждате? 
 
Не вярвам, че храненето с хашиш за лечебни цели, ще е полезно колкото маслото от 

коноп.  Хашишът  често  съдържа  много  замърсители,  които  при  маслото  липсват,  ако  е 
произведено правилно. При процеса на производството топлината декарбоксилира масло‐
то и то е готово за употреба. Този процес не възниква при производството на хашиш, тъй 
като смолите никога не се нагряват до такава степен, хашишът се декарбоксилира, кога‐
то гори при пушене и това повишава ефикасността му. 

Преди време съм пробвал малки количества хашиш и определено мога да почувствам 
действието му, но маслата, които произвеждам имат много по‐силни и дълготрайни ефек‐
ти.  Следователно,  поглъщането  на  хашиш  за  лечение  на  заболяване,  ще  бъде  далеч  по‐
неефективно от поглъщането на висококачествени масла. Освен, ако смолата в хашиша не 
се пречисти, като се отстранят замърсителите, и след това се декарбоксилира. 

 

Интоксикация 
 

Напушват ли се хората, когато поглъщат маслото от коноп? 
 
Разбира се, пациентът може да се напуши, ако поеме твърде много масло от коноп, 

особено ако за първи път усеща ефектите му. Все пак, ако човек се уповава на здравия разум 
и започне с малки дози, след което постепенно ги увеличава с течение на времето, в много 
случаи,  „напушването”  може  напълно  да  се  избегне,  или  ефектите  да  бъдат  значително 
намалени. Също така, свещичките, съдържащи малки количества от маслото могат да се 
използват с голям успех при хората, които не искат да се напушат, докато не привикнат 
към въздействието на маслото. 

Наистина не разбирам защо някои хора са толкова притеснени да не се надрусат от 
масло, което така или иначе не представлява опасност за пациента. Те трябва да са много 
по‐притеснени  за  ефекта от  „лечение”  като  химиотерапия  или  лъчетерапия,  отколкото 
от действието на конопеното масло. В крайна сметка, когато вземеш толкова отрова, от 
която да ти окапе цялата коса, това трябва да ти говори нещо. 

Преди доста време, млад мъж ми се обади и ме попита как да направи масло за майка 
му, която е болна от рак. Обясних му по телефона процеса и му казах как да прилага лечени‐
ето. Четири дни по‐късно, майка му ми се обади и тя беше много ядосана. Тя извика: „Взех 
доза от това нещо преди три дни и ефектите просто изчезнаха!” 

Успокоих я и я попитах колко е взела и тя ми каза, че е погълнала един грам. Попитах я 
защо  е  взела толкова много, тъй  като  никога  не  предлагам  на  някой  начинаещ  да  взима 
толкова. Тя ми каза, че синът ѝ казал, че лекарството е безопасно. Обясних ѝ, че лекарство‐
то е безопасно, но трябва да се започне с малки дози три пъти на ден, след което дозата 
да се увеличава на всеки четири дни. Обясних ѝ, че очевидно синът ѝ е произвел лекарството 
правилно, но е пропуснал инструкциите за правилна употреба. 



 

След това тя започна да взима лекарството, по начина, по който я упътих и няколко 
седмици по‐късно, тя ми се обади отново. Извини ми се за първия телефонен разговор, но 
бях наясно защо това се е случило. Казах ѝ, че знам последиците от свръхдозата, тъй като 
такова количество би повалило слон. След това обясних, че подобни действия трябва да се 
избягват,  особено  при  хора,  които  не  свикнали  с  ефектите  на  маслото.  Фактът,  че  тя 
никога не е използвала коноп в миналото и не знае ефектите му, съчетани с голямата доза, 
вероятно са я изплашили доста. Тя ме информира, че е направила, така както ѝ предложих 
и е увеличавала дозите си шест пъти. Тогава тя ми каза: „Знаете ли, г‐н Симпсън, харесва 
ми да взимам това нещо и вече виждам колко много ми помага.” След това тя ми благодари 
за препоръките по телефона,  които дадох на сина ѝ, и доколкото ми е известно днес, тя 
все още е жива и здрава. 

Година  или  малко  повече  преди  да  напусна  Канада,  един  човек  от  Остров  Принц 
Едуард10,  който имаше неходжкинов лимфом в  последен  стадий,  дойде при мен  за  помощ. 
Обикновено казвам на хората да започнат лечение с маслото с много малки дози, но този 
човек  беше  с  единия  крак  в  гроба.  Попитах  го  дали  някога  е  пушил  коноп  преди,  и  той 
отговори  положително, така  че му  казах,  че  при тези  обстоятелства бих  предложил да 
вземе лекарството възможно най‐скоро. Не го беше страх да пуши коноп и от опит знаеше, 
че  конопът  не  представлява  никаква  опасност  за  него.  Последва  съвета ми  и  започна  да 
приема маслото  възможно  най‐бързо.  След  двадесет  и  осем  дни, той  дойде  при  мен  и  аз 
едвам  го  познах,  тъй  като  външността  му  толкова  се  беше  променила,  и  очевидно 
здравословното му  състояние  се  беше  подобрило.  Попитах  го  колко  масло  е  взел.  Той ми 
отговори: „Всичките десет тубички!” 

Бях  много  изненадан  и  предполагам,  че  е  било  ясно  от  изражението  ми,  и  той  ме 
попита дали не е направил нещо нередно. Отговорих му отрицателно, дори напротив, той 
беше направил всичко по силите си, но трябваше да го питам как е успял да вземе толкова 
много масло за толкова кратко време. Той ми обясни, че е започнал да взима дози на всеки 
шест часа и  всеки път,  когато взимал дозата увеличавал количеството на маслото.  Той 
заяви, че през първата седмица и половина, бил „яко надрусан” и едва можел да си стои на 
краката. Тогава изведнъж маслото престанало да има този ефект, след като тялото му 
било изградило поносимост към веществото. След случилото се, той заяви, че като че ли 
просто е „прелетял” през останалата част от лекарствата. Около две седмици след това 
посещение, той ми се обади и ми каза, че е бил на изследвания и резултатите са показали, 
че  от  рака  няма  и  следа.  Този  човек  беше  излекувал  рака  си  в  последен  стадий  за 28  дни, 
използвайки конопено масло. 

 

Пристрастяване към тетрахидроканабинол 
 

Не  съществува  физическа  зависимост  към  THC  или  конопеното  масло.  Около  един  на 
всеки десет човека се пристрастяват и ще развият психологическа зависимост към много неща. 
Виждаме такива хора по всяко време, те са тези, които пият 15 чаши кафе на ден и са склонни 
да  прекаляват  с  употребата  и  на  други  неща.  Когато  такъв  човек  пуши  коноп,  той  често 
прекалява, но не е физически пристрастен. 

Истинската физическа  зависимост може да настъпи  само,  когато вещества  като базира‐
ните  на  опиати  лекарства,  като  силните  улични  наркотици  и  алкохола  се  погълнат.  Тези 
лекарства могат да увредят мозъка и това е видно от мозъчните изследвания на такива хора. 
Това са същите лекарства, които до голяма степен са отговорни за нарастващата престъпност и 

                                                 
10 Остров Принц Едуард е една от десетте провинции на Канада. С площ от 5 660 км², тя се нарежда на 
последно  място  сред  канадските  провинции  с население от  140204  жители  (2011  г.).  Столицата  на 
провинцията е Шарлъттаун с население от 32 545 жители (2011 г.). Площта само на остров Принц Едуард 
е 5620 км2, а покрай бреговете на острова има още 231 малки островчета. 



 

нивата  на  наркомания.  Такива  хора  често  просят,  взимат  назаем  или  крадат  каквото  е 
необходимо, за да си набавят дозата от тези опасни лекарства. 

Вие  не можете  да  развиете физическа  зависимост  към  конопа,  защото  той  не  води  до 
пристрастяване и  този факт дори е  признат  от  правителствата. И  все пак,  полицейските  сили 
като КККП (кралската канадска конна полиция) все още ходят в училищата и казват на децата, 
че  конопът  води  до  пристрастяване  и  причинява  рак.  Не  е  чудно,  че  децата  ни  започват  да 
поставят под въпрос това, което им се казва. 

 
Смятате ли, че „да се напушиш” представлява сериозна опасност, когато направим 

сравнение с ефектите от другите медикаменти? 
 
Да  се  напушиш  от  коноп  не  представлява  опасност  за  човека  или  за  обществото 

като цяло.  За съжаление,  същото не може да се каже за много пристрастяващи и опасни 
фармацевтични лекарства и улични наркотици. Например алкохолът причинява единстве‐
но вреда. Досега не съм срещал някой, който е починал от използването на лекарство от 
коноп, но знам за огромен брой преждевременно починали от употребата на медикаменти. 

 
Проверявате ли резултатите на хората след лечение? 
 
В много случаи хората идват за лечение, след което не се срещаме отново. Мисля, че 

е  заради  незаконния  характер  на  това  лекарство  и  факта,  че  повечето  хора  искат  да 
избегнат проблеми с правната система. След като пациентите получават маслото, вече 
не  поддържаме  връзка,  защото  те  често  си  мислят,  че  полицията  може  да  подслушва 
телефона ми или нещо такова.   

Тъй като не искам пациентите да бъдат притеснявани от властите, не настоявам 
да контактуваме. Често ми се обаждат пациентите, търсещи лечение, които познават и 
други, които са използвали маслото за лечение на раково заболяване или други заболявания. 
Обикновено  питам  човека,  да  ми  каже  името  на  хората,  които  познава.  Доста  често, 
имената ми напомнят, че маслото е свършило работа. 

В  допълнение,  има  достатъчно  хора,  с  които  поддържаме  връзка  след  лечението  и 
техният принос е безценен. Като цяло, около един на всеки десет, свободно казва на света 
как се е излекувал, но по‐голямата част от пациентите предпочитат да мълчат. Фалши‐
вата пропаганда, която е набивана в главите ни, често кара другите членове на семейст‐
вото  да  застанат  срещу  употребата  на  това  лекарство.  Тази  ситуация  е  трудна  за 
пациента  и  съм  виждал  някои  от  тях,  които  престават  да  използват  маслото,  заради 
намесата на  другите.  След това  пациентът умира  в мъки  и  човекът,  който  е  прекъснал 
лечението, което би могло да спаси живота на страдащия си мисли, че не е направил нищо 
лошо.  Какъв  срам,  толкова  много  хора  просто  бръщолевят  глупости,  който  са  чули  от 
другите, без дори да са си направили труда да проучат въпроса. 

Друг проблем е,  че много пациенти често изглежда се срамуват,  защото трябва да 
използват незаконно вещество за лечението си и не искат другите да знаят. Онези, които 
отказват да говорят за това естествено лекарство,  очевидно са хора,  които се  грижат 
единствено за себе си. Ако този процес продължи, задачата ми става много по‐трудна и ще 
продължават да умират много хора, защото тези, които са използвали маслото отказват 
да споделят онова, което са видели. 

 
Бил ли сте свидетел на някакви отрицателни критики към маслото от коноп? 
 
С течение на годините, това,  което правя предизвика много критики от страна на 

тези, които искат дейността ми да спре. Дори личности като Лестър Гринспуун, който по 
някаква  причина  се  смята  за  авторитет  по  този  въпрос,  направи  скандални  твърдения 
срещу мен и употребата на лекарството. 



 

Същото може да се каже и за Ален Сейнт Пиер – директор на NORML11 в САЩ. Преди 
доста  време,  г‐н  Сейнт Пиер ми  писа  по  електронната  поща  и  заяви,  че маслото,  което 
произвеждам, е змийско масло и твърденията ми не са доказани. 

Това твърдение ми изглежда доста странно, като се има предвид, че е направено от 
директора на една организация, която се опитва да легализира канабиса. Ако се съмняват в 
твърденията ми, защо не изследват въпроса и да го докажат, преди да правят изявления, 
които по‐късно могат да ги споходят? От моя гледна точка, тези, които правят такива 
изявления или очевидно знаят истината, или го правят, за да извлекат финансова изгода. 
Освен споменатите причините, не мога да си представя защо някой би се опитвал да пречи 
на употребата на това лекарство. 

Преди доста време, присъствах на среща, спонсорирана от NORML, която се проведе в 
университета Далхаузи в Халифакс.  Говорителят на NORML  в  Канада Марк Сейнт Морис, 
заяви, че конопът не е панацея и те произвели масло, за да лекуват жена с рак, но нямало 
ефект.  Попитах  го  какво  са  направили  и  той  ми  отговори,  че  са  произвели  малко 
количество масло за болната и не знаят нищо повече. За да изясня въпроса, попитах: „Тъй 
като  очевидно  не  следите  състоянието  на  болната,  откъде  знаете,  че  маслото  не  е 
подействало?” Онзи ден имаше пациенти, който бяха излекували рака си в последен стадий 
и други заболявания с маслото, така че това, което този човек се опитваше да им каже не 
мина. 

Що се отнася до мен, NORML е просто една групичка от адвокати, които се опитват 
да  забогатеят,  докато конопът е незаконен.  За наше  съжаление,  има огромен брой  хора, 
които  работят  в  много  области,  опитвайки  се  да  направят  същото.  Единствената 
разумна  причина,  която  виждам,  е  за  да  защитят  собствените  си  доходи  и  позиции. 
Вместо да правят това,  което е правилно за хората, те продължават с пропагандата и 
дезинформацията,  за  да  изпълнят  собствения  си  дневен  ред.  За  щастие,  тези,  които 
действително  знаят  нещо  по  въпроса  се  съгласяват  с  мен,  така  че  скоро  се  надявам  на 
тези глупости да се сложи край. 

 

Странични ефекти 
 

Безопасно ли е да се използва конопено масло? 
 
Безопасността на този лекарствен продукт е несравнима и от това, на което съм 

бил свидетел, конопеното масло не е по‐опасно от пиенето на чаша прясна вода. Дори ако 
човек предозира много, няма да си навреди, след като въздействието на маслото намалее. 
Най‐честият страничен ефект, за който вече говорихме е многото почивка и усмивката на 
лицата. 

 
Каква обикновено е поносимостта към маслото? 
 
Всички  понасяме  различно мощните  лекарства, така  че  насърчавам  пациентите  да 

останат  в  собствената  си  зона  на  комфорт,  когато  определя  дозировката.  Толерант‐
ността при повечето хора се изгражда много бързо и, средно, на един нормален човек са му 
необходими около 90 дни, за да погълне 60 грама. 60 грама правилно произведено масло е в 
състояние  да  излекува  повечето  ракови  заболявания,  освен  ако  пациентът  не  е  силно 
увреден от медицинска система с техните химио и лъчетерапии. 

Пациентите,  които  са  понесли  последиците  от  химиотерапия  и  лъчетерапия,  се 
нуждаят  от  повече  масло,  за  да  премахнат  вредите,  които  медицинската  система  е 
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оставила  след  себе  си.  В  по‐голямата  си  част,  веднага  след  като  пациентите  свикнат  с 
действието на маслото,  изглежда им доставя удоволствие да го взимат.  Тъй като това 
лекарство не води до пристрастяване, често пациентите забравят да приемат дозите си 
правилно. Причината не е, че маслото ги кара да забравят, това е защото организмът не 
се  нуждае  от  това  вещество  и  това  само  подчертава  факта,  че  маслото  не  води  до 
пристрастяване. Защото, ако не беше така, е малко вероятно пациентът да забрави да си 
вземе  дозата,  защото  ако  водеше  до  пристрастяване,  след  осем  часа,  телата  им ще  се 
нуждаят от веществото. 

 
Има ли някакви странични ефекти, които човек трябва да обмисли? 
 
Някои  пациенти  съобщават,  че  са  усетили  тревожност  или  параноя  по  време  на 

използване на лекарството. Как да се справите с това ще бъде обсъдено малко по‐нататък 
в книгата. 

Основните странични ефекти на конопеното масло, които са ми съобщени са: добро 
здраве, щастие и дълбок нощен сън, така че какво повече може да иска човек от лекарст‐
вото, което използва? 

 
Много хора поглъщат огромно количество медикаменти всеки ден. Това добре ли е 

за организма? 
 
Не ми идва наум защо тези, които знаят опасните странични ефекти на алопатич‐

ните лекарства, които бъкат от рекламите по телевизията, продължават да ги вземат. 
Изглежда, че много хора с лека ръка правят това, което им препоръча лекарят и същите 
тези  хора  са  склонни да отхвърлят лекарството от коноп. Причината е  заради лъжата, 
изречена от правителствата и тези, които стоят в сянка зад фармацевтичната индуст‐
рия. Досега няма смъртен случай от употребата на лекарство от коноп и няма причинена 
вреда. Иска ми се да кажа същото и за медикаментите, което лекарите предписват всеки 
ден, но за съжаление, това едва ли е така. 

Понякога  различните  взаимодействия,  които  тези  така  наречени  „лекарства” 
причиняват  са  достатъчни,  за  да  ни  вкарат  преждевременно  в  гроба.  Но  дори  и  да  не 
изпитаме  непосредствени  проблеми,  употребата  им  все  още  представлява  опасност.  С 
течение  на  времето,  химикалите  и  отровите,  които  тези  медикаменти  съдържат,  се 
натрупват  в  телата  ни  и  това  също  може  да  доведе  до  сериозни  проблеми  с  нашето 
здраве,  които  често  водят до  смърт.  Дори  и  прости лекарства,  като таблетка  аспирин 
причинява смъртта на хиляди хора по света всяка година. Така че не мисля, че някой от нас 
трябва  да  вярва  на  фармацевтичната  промишленост  или  на  медикаментите,  които 
предоставя. Ако желаете да видите истинската лечебна сила,  обърнете се към майката 
природа и там ще намерите всичко, което надали се съдържа в едно хапче. 

 
Как пациентите сравняват страничните ефекти от конопеното масло с химичес‐

ките медикаменти? 
 
Не  може  да  има  сравнение  между  страничните  ефекти  на  конопеното  масло  и 

отровните  химикали,  които  медицинската  система  предоставя.  Веществата,  които 
лекарите предписват нямат място в телата ни, защото са токсични за черния дроб. Това 
означава,  че  тези  така  наречени  лекарства  не  трябва  да  се  приемат,  защото  отравят 
черния ни дроб и увреждат неговата функция. В допълнение, използването на медикаменти 
може да доведе до редица други здравни проблеми, които могат да бъдат избегнати, ако се 
използва като заместител конопеното масло. 

С  използването  на  химически  лекарства,  често  се  излагаме  на  странични  ефекти, 
които  могат  да  бъдат  дори  по‐лоши  от  това,  което  първоначално  се  лекува.  Някои 



 

пациенти  с  рак  и  диабет  дори  са  ми  казвали,  че  заболяванията  им  са  причинени  от 
лекарства, които лекарите са предписали. Така се оказва, че много често самите лекари са 
поне  частично  отговорни  за  текущото  медицинско  състояние  на  пациента.  Много  от 
пациентите са ми описвали в подробности ужасните странични ефекти, които са изпита‐
ли  от  лекарствата,  така  че  ще  се  опитам  да  избегна  използването  им,  ако  изобщо  е 
възможно. 

Химията на тялото ни и толерантността ни към различни вещества варира много. 
Често  лекарите  нямат  представа  какви  ефекти  на  натрупване  могат  да  предизвикат 
различни  химически  лекарства  върху  нашето  здраве  и  благополучие.  Няма  двама  еднакви 
човека,  а  различните  лекарства,  смесени  помежду  си  са  отровни  химически  коктейли, 
който  в  някои  случаи  могат  да  имат  напълно  неочаквани  последици  за  здравето  на 
пациента. И така,  как  един лекар би могъл да отчете всички неизвестни,  за  да  определи 
какво е безопасно и какво е неприемливо? 

Честно  казано  мисля,  че  заболявания  като  Алцхаймер  и  много  други  заболявания, 
често  са  причинени  от  смесването  на  химикалите,  предписани  от  лекарите.  Много  от 
пациентите  са ми  разказвали  за  проблемите,  които  срещат  при  употребата  на  лекарс‐
тва, но след като преустановят приема им и започнат да поемат маслото,  проблемите 
изчезват. За да обобщим нещата без заобикалки, ако лекарството от коноп се произведе 
правилно,  то  е  напълно  безопасно  и  безвредно,  за  разлика  от  това,  което  предписват 
медицинските специалисти. 

 
Възможно ли е да сравним страничните ефекти на алопатичната медицина, с тези 

на емпиричната? 
 
Що  се  отнася  до  мен,  няма  сравнение  между  алопатичната  медицина  и  емпирична 

медицина. Алопатичното лекарство е в по‐голямата си част само смес от вредни химикали 
и  отрови,  които  никой  не  трябва  да  поглъща.  Емпиричното  лекарство  (лекарство  от 
растения) е било използвано в продължение на хиляди години, а лекарствата, произведени 
от  коноп  са  несравними,  когато  става  дума  за  безопасност.  Лечебният,  ефективен  и 
безвреден  характер  на  конопената  смола,  от  която  се  произвежда  маслото  прави това 
растение „Кралицата на всички емпирични лекарства.” 

През годините съм контактувал с много пациенти, които са приемали всичко, което 
им е под ръка, за да лекуват заболяванията си, и след като нищо не е свършило работа, те 
идват  при  мен.  Мисля,  че  пациентите,  които  са  използвали  алопатична  и  емпирична 
медицина  са  по‐квалифицирани  от  мен,  да  направят  разликата  между  химическите 
медикаменти и конопеното масло. Но за съжаление много от тях все още се страхуват да 
говорят, така че мога само да преразкажа това, което са ми казвали. 

Повечето от тези пациенти ми казват директно, че по‐скоро ще използват конопено 
масло, отколкото лекарствата, които лекарите им предписват. Просто защото маслото 
действа много по‐добре, няма неприятни странични ефекти и за кратък период от време, 
пациентите  се  връщат  към  нормален  начин  на  живот.  Те  не  изпитват  този  изразен 
лечебен ефект при използването на алопатични лекарства и повечето от тях чувстват, 
че  тези  лекарства  ги  увреждат.  Мисля,  че  това  казва  достатъчно,  и  затова  сега  дори 
нямам намерение да използвам алопатични лекарства, а в близко бъдеще мисля,  че много 
хора ще започнат да се чувстват по същия начин. 

 

 
 
 
 
 



 

Рак 
 

Съдейки  от  наблюденията  на  броя  на  пациентите,  които  сте  лекували,  дали 
маслото действа при всички видове рак, които познавате, или има и такива, при които 
то не действа? 

 
Маслото е ефективно при лечение на всички видове рак на кожата и доколкото ми е 

известно, същото важи и за другите ракови заболявания. След години на опит в работата 
с пациенти, които страдат от всички видове медицински проблеми, мога да кажа честно, 
че не знам за заболяване, при което маслото не е ефективно. 

Висококачественото  конопено  масло,  когато  е  направено  и  използвано  според 
инструкциите ми, изглежда, че действа на всички видове рак, и не знам такъв, който не се 
повлиява  ефективно  на  лечението.  Преди  известно  време,  чух  за  едно  изследване,  което 
твърди,  че тетрахидроканабинолът може  да  предизвика  определен  вид  рак,  но мисля,  че 
това  е  просто  още  една  пропаганда,  която  беше  хвърлена,  за  да  обърка  широката 
общественост. Мога само да кажа, че това изследване трябва да бъде опорочено и сега ще 
обясня защо стигнах до това заключение. 

Казано по‐просто, повечето изследвания за рака заключават, че клетките мутират, 
и се размножават, което се дължи на скрити проблеми в тялото на пациента. THC убива 
мутиращите клетки. Така че какво произвежда THC, че е толкова добър в унищожаването 
на тези клетки? 

Ако търсите лечения, които причиняват рак, това без колебание са химиотерапията 
и лъчетерапията. И двете така наречени „лечения”    са много канцерогенни,  с други думи, 
те  могат  и  причиняват  рак.  Дори  КТ  [компютърната  томография  (ядрено  магнитния 
резонанс)]  излага  тялото  на  висока  доза  на  облъчване.  Лъчите  карат  клетките  да 
мутират и това е ракът – мутирали клетки. 

Още през 30‐те години един прекрасен човек на име Роял Райф разработва честотно 
устройство, което използва за лечение на шестнадесет пациенти, които са страдали от 
терминален  рак.  Всичко  това  е  много  добре  документирано,  но  усилията  на  Райф  да 
предложи  изобретението  си  за  масовото  употреба,  е  блокирано  на  Американската 
медицинска асоциация. Според Райф, изглежда, че ракът се причинявал от някаква форма на 
мутирал  микроб.  Като  вземем  предвид  всичките  му  постижения,  мисля,  че 
изследователите  трябва  да  се  замислят  сериозно  над  думите  му.  Има  и  други,  които 
твърдят, че ракът се причинява от някакъв вид гъбички. Така се оказва, че има достатъчно 
мнения по темата. Но тъй като сега разполагаме с ефективно лечение за това заболяване, 
откриването на причинителя не е от такова значение. 

Ако един ден имам необходимите устройства и средства, това е нещо, на което бих 
обърнал  внимание,  защото  според  мен,  истинската  причина  за  рака  е  нещо,  което  е  ни 
убягва от много време. Вероятно г‐н Райф може да е прав за микроба, но аз също очаквам да 
намеря много други причини, така че кой знае? Намирането на безвреден лек за болестта 
не  се  оказва  кой  знае  какъв  проблем,  но  намирането  на  причината може  да  е  по‐проста, 
отколкото сме очаквали. С течение на времето, можем да получим всички отговори. 

 
Може ли маслото да се използва заедно с химиотерапията и лъчетерапията? 
 
Когато пациентите ми задават този въпрос, им отговарям положително, маслото 

може  да  се  използва  заедно  с  химиотерапия  и  лъчетерапия.  Нямам  никакво  съмнение,  че 
използването на това масло ще бъде много полезно и ще даде по‐добър шанс за оцеляване 
след нанесените вреди от тези лечения. И все пак, кой със здрав разум дори би си помислил 
да се подложи на химиотерапия или лъчетерапия? 



 

Химиотерапията и лъчетерапията не лекуват рака, те го причиняват и в миналото, 
отказвах  да  давам  маслото  на  хора,  които  планират  да  се  подложат  на такива т.нар. 
процедури. Защо да рискувам да вляза в затвора и да давам масло на някой, който планира 
да се лекува от медицинската система? Ако човек реши да се подложи на химиотерапия или 
лъчетерапия,  с  всички  възможни  средства, това  е  негов  избор.  Но  аз  смятам,  че  би  било 
глупаво да предлагам лечение, ако тези хора са решили да позволят на медицинска система 
да ги трови. Това е все едно да биеш противоотрова, докато помпаш отрова във вените на 
пациента. 

В миналото съм предоставял това лекарство на пациенти, които искат ефективно 
лечение, което не вреди и им дава много добър шанс да оцелеят. Но смятам, че повечето 
от  това,  което  медицинската  система  предоставя  може  по‐скоро  да  бъде  наречено 
предумишлено убийство, отколкото лекарство. Това е причината, поради, която казвам на 
хората със сериозни заболявания да вземат маслото и да стоят настрана от медицинска‐
та система и техните лекари. 

Освен,  ако  медицинските  специалисти  не  започнат  да  се  отнасят  разумно  към 
лечението на рака, вярвам, че пациентът е по‐добре да не търси съветите им. Това, което 
медицинската  система  прави  в  края  обикновено  нанася  много  повече  вреда,  отколкото 
полза  и  намалява  шанса  на  пациента  за  оцеляване.  Щетите,  причинени  и  останали  от 
химиотерапия и лъчетерапия в повечето случаи довеждат до смъртта на пациента, освен 
ако  не  поемат  големи  количества масло,  което  да  ги  избави  от  отровите.  По‐голямата 
част от хората, които се подлагат на химиотерапия и лъчетерапия умират от последи‐
ците от тези процедури, а не от рака, който лекуват. 

Както казах вече, от моя опит, изглежда, че маслото действа на всички видове рак, 
но съм имал няколко души, които се подложиха на лечението, след което се отказаха. Мога 
да  си  обясня  поведението  им  само  с  нежеланието  да  скъсат  с  медицинска  система.  Има 
само  няколко  пациента,  които  направиха  това  и  доколкото  ми  е  известно,  в  края  на 
краищата  всички  те  починаха.  Искаше  ми  се  да  мога  да  обясня  защо  хората  правят 
нещата, които правят, и защо са толкова безотговорни към живота си. Но ако самите те 
не са готови да се образоват за това, което медицинската система им готви, очаквам, че 
това положение ще продължи. 

 
Какъв е процентът на болните от рак? 
 
Когато  хората  идват  при  мен  с  диагноза  рак  и  са  отказали  да  се  подложат  на 

химиотерапия  или  лъчетерапия,  те  могат  да  бъдат  излекувани,  освен  ако  не  са  чакали, 
докато  са  на  прага  на  смъртта,  за  да  се  подложат  на  лечението,  като  отказват  да 
поемат маслото по правилния начин. 

Ракът може да бъде излекуван при приблизително 75% от тези, които са били силно 
увредени  от медицинската  система,  ако  вземат маслото  правилно.  Въпреки това,  около 
един на всеки четирима е толкова силно увреден,  че на човек му остава единствено да се 
надява, че пациентът няма да се мъчи много, докато все още е с нас. За пациенти в подобна 
ситуация, поглъщането на маслото все още има смисъл, защото то ще облекчи страдания‐
та им и много често те ще живеят много по‐дълго от очакваното. 

Дори  и  да  съумеете  да  излекувате  рака,  щетите  нанесени  от  химиотерапията  и 
лъчетерапията често довеждат до смъртта на пациента, освен ако причинената вреда не 
бъде  възстановена.  Тези  хора  не  умират  от  рак,  те  са  всъщност  умират  от  така 
нареченото  „медицинско  лечение”.  Както  виждате,  конопеното  масло  има  невероятен 
успех,  особено когато лекарите не  се месят. Но ако медицинската система започне да  се 
отнася  разумно  и  да  използват  това  лекарство,  както  трябва,  мисля,  че  процентът 
оцелели може да се увеличи още повече. 

 
 



 

Колко са хората, които познавате, и които са се излекували с маслото? 
 
От 2003  г.  съм предоставял това масло на около 5000 души,  страдащи от различни 

болести. Много  от тези  пациенти имаха  няколко  заболявания,  на  които трябваше  да  се 
обърне внимание, но повечето бяха излекувани, или контролирани с използването на това 
масло.  Благодарение  на  нелегалния  статут  на  лекарството,  не  водя  регистър,  но  няма 
опасност, ако кажа, че съм виждал стотици излекувани от различни видове рак, плюс голям 
брой други заболявания. 

В допълнение, получавам огромен брой имейли всяка седмица от цял свят, които ми 
казват  колко  много  това  масло  е  помогнало  на  пациенти  в  отдалечени  райони.  Когато 
предоставим  указанията  на  нашия  сайт  и  направим  документалния  филм  „Бягство  от 
лечението”,  където ще  обясним  на  хората  навсякъде  по  света  как могат  да  се  лекуват, 
филмът ще привлече вниманието на хората и много от тях ще използват информацията, 
за  да  осигурят  на  нуждаещите  се  лекарство,  което  действа.  Тъй  като  маслото  се 
произвежда много лесно, вече огромен брой хора по целия свят са усетили ефектите му и се 
надявам, че в близко бъдеще всички ще сме свободни да направим същото. 

 
Кога е прекалено късно да използваме маслото? 
 
Никога не е прекалено късно да започнете да използвате това невероятно лекарство. 

Дори  хората,  които  са били  силно  увредени от медицинска  система,  все още имат добри 
шансове  да  се  възстановят.  Имахме  един  господин  с  рак  на  белия  дроб,  който  беше 
хоспитализиран  и  лекарите  му  даваха  двадесет  и  четири  часа  живот.  Въпреки 
съпротивата  на  медицинската  система,  синът  му  даде  голяма  доза  от  маслото  и  той 
напусна  болницата  на  следващия  ден.  Петнайсет  месеца  по‐късно,  този  83  годишен 
ветеран  умря,  но  не  и  от  рак  на  белия  дроб,  той  почина  в  резултат  на  предшестващо 
сърдечно  заболяване,  от  което  е  страдал  от  години.  През  допълнителното  време  от 15 
месеца, той е живял добре и е починал в съня си без болка. Това не е ли по‐добре отколкото 
да умреш в болница, удавяйки се в собствената си течност от рак на белия дроб? 

Имахме добри резултати при лечението на тези, които бяха в четвърти етап на рак 
и не се очакваше да живеят. Разбира се, не можем да спасим всички, но едно нещо е сигурно, 
спасихме  много  повече,  отколкото  може  медицинската  система  с  нейните  безумни 
процедури  и  нищожно  ниска  степен  на  оцеляване.  Както  посочих  по‐рано,  това  масло  е 
ефективно  при  лечение  на  всички  видове  рак,  но  резултатите,  на  които  често  ставам 
свидетел при лечението на рак на белия дроб и левкемия са наистина поразителни. Често, 
тези видове рак се повлияват много добре, и не е необичайно пациентите да се подобряват 
за дни. 

Винаги насърчавам тези, които приемат маслото да го вземат възможно най‐бързо. 
Идеята е,  че колкото по‐бързо вземат маслото с голямо съдържание на ТНС, толкова по‐
бързо  ще  излекуват  рака  и  други  заболявания.  Това  ще  гарантира  по‐голям  шанс  на 
пациента да оцелее, и освен това няма да бъде увреден. 

Казвам на всички със сериозни животозастрашаващи заболявания, „Маслото или ще 
спаси живота ви, или ще облекчи състоянието ви, така че да си отидете спокойно.” Дори и 
ако пациентът почине, той ще го направи с достойнство, а въздействието на всички тези 
ужасни  медикаменти  могат  да  бъдат  избегнати.  Целта  ни  е  да  спасим  възможно  най‐
много хора, но за тези, на които не можем да помогнем, е хубаво да знаят, че няма да им се 
налага  да  изпитат  болезнена  и  мъчителна  смърт,  подобно  на  други  със  същите 
заболявания, който са хоспитализирани. 

 
 
 
 



 

Някои хора по‐трудно ли се лекуват от други? 
 
Хората,  които  са  най‐трудни  за  лечение  са  онези,  които  са  позволили  на медицинс‐

ката  система  да  ги  увреди  сериозно.  Химиотерапията  и  лъчетерапията  са  канцерогенни 
процедури, с други думи, те причиняват рак. Ако пациентът преживее тези т. нар. лечения, 
може  да  види  намаляването  на  размера  на  тумора.  Но  в  крайна  сметка  тези  лечения 
отравят  тялото  толкова,  че  пациентът  е  останал  без  имунна  система,  която  да  го 
защити. Това заедно с канцерогенните ефекти на самите процедури образува метастази. 

Тъй като пациентът вече няма имунна система, която функционира правилно, за да 
го  защити,  сега  се  отваря  вратата  на  много  заболявания,  които  могат  да  доведат  до 
смърт.  Всеки  разумен  човек  не  би  трябвало  да  има  проблеми  с  осъзнаването  на 
безпомощността  на  медицинската  система  при  лечение.  И  въпреки  това,  лекарите 
продължават  да  ни  казват,  че  няма  други форми  за  ефективно  лечение.  Предполагам,  че 
това ви доказва, че ако плащате достатъчно пари на лекарите и другите специалисти те 
с удоволствие ще ги приемат, макар и да не разбират нищо. 

Трябва да споменем и факта,  че доста често пациентите вече приемат лекарства, 
които блокират канабиноидните им рецептори, или смущават функционирането на ендо‐
канабиноидната  система.  Такива  лекарства  са:  Remonabant,  Surinabant,  Taranabant  и 
Ibipenabant. Тъй като на първо място лекарите предписват тези медикаменти, смятам, че 
е редно да поговорим с тях. Затова казвам на пациентите да спрат незабавно химическите 
медикаменти.  Ако функцията  на  канабиноидните  рецептори  е  нарушена, такива  хора  се 
лекуват много по‐трудно, или не могат да се излекуват въобще. 

Много  хора  днес  изглежда  си  мислят,  че  силата  на  съзнанието  има  много  общо  с 
възстановяването от тежки заболявания. Те често се чувстват сигурни, че положително 
отношение и силната вяра в лечението, е много важно, когато става дума за изцеление. Но 
повечето от тези, които идват при мен не вярват, че това масло може да им е от полза. 
Въпреки  че  съм  съгласен,  че  силата  на  позитивното  мислене  може  да  бъде  полезна,  по‐
голямата част от тези, които лекувам сякаш се оправят доста добре и без позитивното 
мислене. 

Свързвам процеса на изцеление по‐скоро с избирането на правилното лечение, а не със 
състоянието на съзнанието. Очаквам, че много хора, които вярват в тази нова реторика 
няма  да  се  съгласят,  но  аз  нямам  причина  да  изопачавам  фактите  за  това,  което  съм 
видял.  Освен  това  и  домашните  ни  любимци  и  други  животни  имат  канабиноидните 
рецептори, така  че те  също могат да  се  възползват от ефектите на маслото.  Лекувал 
съм  много  животни  и  въпреки  че  някои  от  тях  са  доста  интелигентни,  съм  сигурен,  че 
чудесата на това масло нямат нищо общо с позитивното мислене. 

 

Лечение на рак на кожата 
 

Ако  маслото  се  произведе  правилно,  определено  ще  действа  при  лечение  на  рак  на 
кожата  и  обикновено  трябва  само  малко  количество  масло,  за  да  се  изпълни  задачата. 
Нанесете маслото върху засегнатата област и превържете, след което слагайте прясно масло и 
нова превръзка на всеки три или четири дни и ракът трябва да изчезне скоро. 

Винаги казвам на пациентите да продължат лечението, докато ракът не изчезне и след 
това да продължат да лекуват засегнатата област за около две седмици,  ако ракът все още е 
там. Това ще гарантира, че всички ракови клетки са мъртви и никога не съм виждал ракът на 
кожата да се завръща, ако се спазват инструкциите ми. 

Ако сте имали рак на кожата от доста време, може да отнеме известно време, за да бъде 
излекуван, но обикновено дори и в доста тежки случаи, той ще изчезне за по‐малко от месец. В 
краен  случай,  може  да  отнеме  повече  време,  но  ако  това  се  случи,  тогава  просто 
продължавайте лечението,  докато не  се излекувате напълно. Много  хора могат да излекуват 



 

рака на кожата за нула време, но всичко зависи от собствения курс на лечение и колко дълбоко 
се е вкоренил ракът. 

 
Колко хора са излекували рака на кожата с конопеното масло? 
 
Давал съм маслото на стотици хора с рак на кожата. Обикновено в рамките на три 

седмици, ракът е изчезнал и всичко, което остава е здрава кожа. Не мога да сметна колко 
пациенти са използвали метода ми на лечение и са излекували такива ракови заболявания. 
И  все  пак,  тъй  като  методът  е  известен,  очаквам  стотици  хиляди,  ако  не  и  милиони  в 
световен мащаб да се излекуват по този начин. 

 
Можете ли да сравните това лечение със стандартните процедури? 
 
Няма  място  за  сравнение  между  лечението  на  рак  на  кожата  с  конопено  масло  и 

това,  което  медицинската  система  нарича  „правилно  лечение”.  Доста  често  оператив‐
ната намеса премахва всички ракови клетки. Но съдейки по пациентите, които се подлагат 
многократно на операция, бих казал, че това е доста рядко. В повечето случаи, пациентите 
трябва да се оперират отново и отново. 

Дори  когато  тези  операции  се  извършват  няколко  пъти,  медицинската  система 
често не отстранява проблема. Лекарите също така използват други медикаменти за рак 
на кожата, като например течен азот и кремове съдържащи химиотерапия. Тези лечения 
обикновено са болезнени и, в много случаи, ракът просто се появява отново и състоянието 
на пациента се влошава. 

Когато  конопено  масло  се  използва  за  лечение  на  рак  на  кожата,  то  убива  само 
мутиралите  ракови  клетки  и  заболяването  обикновено  се  лекува  бързо.  Това  безобидно, 
ефективно лечение не причинява вреда на здравите клетки и от опита си вярвам, че това е 
най‐разумният  начин  за  лечение. Методите,  използвани  от медицинска  система  са  меко 
казано неприятни и човек не трябва да  се притеснява  за инфекции или други усложнения, 
когато използва маслото. 

 
Бихте ли описали как действа тетрахидроканабинолът на раковите клетки, и как 

действа на здравите? 
 
На  първо  място,  ТНС  не  вреди  на  здравите  клетки,  но  може  да  има  разрушителен 

ефект върху раковите. Повечето хора знаят малко за дейността на раковите клетки, но в 
действителност те се опитват да се самоубият и това е добре документиран факт. Но 
ако  имунната ни  система  е  засегната, тя  не може да  произвежда  достатъчно  природни 
канабиноиди,  които  да  попречат  на  растежа  на  клетките.  Веднъж  станали  ракови, 
клетките произвеждат повече  канабиноидни рецептори,  което позволява на природните 
канабиноиди, които произвеждат телата ни да навлязат по‐лесно. Същите тези рецепто‐
ри ще приемат и канабиноидите като THC, които конопеното растение произвежда и това 
може да бъде от голяма полза за пациента. Така че, ако тялото не произвежда достатъч‐
но от тези естествени вещества, за да спре растежа на раковите клетки, тогава трябва 
да потърсим друг начин да повишим канабиноидните нива в телата ни,  които да  се пре‐
борят с болестта. 

Поглъщането на конопено масло осигурява тези канабиноиди в изобилие, след което 
заболяването може да бъде овладяно и излекувано. Телата ни произвеждат ракови клетки 
всеки  ден,  така  че  по  същество  всички  ние  имаме  рак,  но  ако  имунната  ни  система 
функционира правилно, тези  клетки не представляват никаква опасност  за  здравето ни. 
Когато имунната система се увреди, се появява ракът. Но, ако човек е достатъчно мъдър и 
поема  масло  от  коноп,  за  да  подсили  имунна  си  система,  вместо  да  ходи  по  лекари, 
състоянието му ще се подобри. 



 

Проучили сме научните статии по този въпрос и сега ще ви дам научното обяснение 
защо THC  е  ефективен  при  лечението на  рак.  Когато конопеното масло  се  поглъща като 
лекарство против рак, тетрахидроканабинолът в него кара мастните молекули, наречени 
церамиди да се струпват. Когато тези молекули влязат в контакт с раковите клетки, при‐
чиняват клетъчната им смърт, като това не уврежда здравите клетки. Така е обяснено в 
научни изследвания. 

С  помощта  на  една  прекрасна  дама  Батя  Старк,  разработих  нова  теория,  която 
включва епифизата и мелатонина,  който тя произвежда. Флуоридът и много от химика‐
лите, които лекарите предписват, заедно с другите вещества, с които сме в контакт, чес‐
то увреждат способността на епифизата да произвежда мелатонин. Мелатонинът е най‐
великият  антиоксидант  познат  на  човека  и  пътува  до  всяка  клетка  в тялото  ни.  Той  и 
епифизата  могат  да  изиграят  много  важна  роля  в  поддържането  на  добро  здраве  и 
наистина имат много общо с цялостното ни чувство за благосъстояние. 

Когато функцията на епифизната жлеза е нарушена, способността ѝ да произвежда 
мелатонин  значително  намалява.  Установено  е,  че  с  възрастта,  нивото  на  мелатонин 
намалява и имам чувството, че това би могло да има ефект при развитието на рака. Науч‐
но е доказано, че само пушенето на коноп може да повиши чувствително нивото на мела‐
тонин.  Може  би  това  е  една  от  причините,  поради  които  хората,  които  пушат  коноп, 
боледуват по‐рядко от рак, отколкото тези, които не пушат. Сега помислете какво може 
да направи маслото с нивата на мелатонина. 

От това, което разбирам, канабиноидите в маслото карат епифизната жлеза да се 
преумори,  следователно  нивата  на  мелатонин,  рязко  се  увеличават.  Това  мислим,  че  се 
случва поне отчасти, и затова това лекарство действа по прекрасен начин върху толкова 
много заболявания, включително рак. Ако епифизната жлеза произвежда огромни количес‐
тва  мелатонин,  който  не  вреди  на  организма,  той  може  да  има  опустошителен  ефект 
върху  заболяването.  Когато  нивото  на  мелатонин  остане  високо,  заболяванията  често 
могат да бъдат поставени под контрол и дори напълно излекувани. В действителност, не 
съм лекар и не притежавам необходимите квалификации за да стана, но имам чувството, 
че трябва да оставим умовете си отворени за други обяснения. Ако съм прав за важността 
на мелатонина, той може да ни даде нов поглед към възприемането на  заболяванията и 
може да ни помогне да обясним ефектите на това лекарство против стареене. 

 
Кожни заболявания 

 
От  опит  знам,  че  понастоящем  козметиката  от  коноп  е  забранена.  В  нея  се 

използва масло  от пъпките на  промишлен  коноп,  което  е много по‐слабо  в  сравнение  с 
маслото, което произвеждате, а ние открихме, че конопът е панацея, тъй като може да 
се използва при почти всички заболявания. Можете ли да го потвърдите? 

 
Историята нарича конопа панацея, което означава, че и в миналото той е бил използ‐

ван за лечение на широк спектър от заболявания. Знам, че конопеното масло се използва за 
различни заболявания и аз  също го наричам панацея. Конопът е полезен при лечението на 
всяка болест, той лекува цялото тяло, без да нанася никаква вреда. Така че за мен и много 
други, той се превърна в съвършеното лекарство и твърдо вярвам, че няма нищо по‐добро. 

В света, в който живеем днес, много хора дори се страхуват да излязат на слънце, но 
това  лекарство  се  съчетава  добре  с  кремове  и  лосиони,  така  че  защо  да  се  стоите  на 
тъмно? Не би ли било хубаво да излезем отново на слънце и се радваме на живота, без да се 
притесняваме за проблеми като рак на кожата? Можем да се обзаложим, че това прекра‐
сно вещество наистина действа. 

 
 



 

Левкемия 
 

Ако  лекувате  болен  от  левкемия,  конопеното  масло  често  дава  бързи  резултати.  Тя  е 
една от най‐лесно лечимите ракови заболявания и ние наблюдавахме впечатляващи резултати 
при  използването  на  това  масло.  На  първо  място  THC  отива  директно  в  кръвния  поток.  Ако 
ракът е в кръвта, той бързо изчезва. Забелязвал съм, че белите кръвни клетки при болните от 
левкемия  намаляват  драстично  след  два  дни  и  според мен  няма  по‐добро  лечение  за  тези, 
които страдат от това заболяване. 

 

Диабет 
 

Диабетиците, които току‐що са били диагностицирани обикновено се лекуват доста лес‐
но  и  за  нула  време  се  излекуват.  Но  при  пациенти,  които  боледуват  от  години  и  са  понесли 
последиците от болестта, лечението често отнема повече време. Ако висококачественото мас‐
ло се приема правилно дори при силно увредени пациенти, често в рамките на шест седмици 
те вече нямат нужда от инсулин. За съжаление, това заболяване причинява щети на телата ни и 
може да  отнеме  значително  по‐дълго  време,  за  да  бъде излекувано,  но  с  оглед на  времето, 
повечето от уврежданията могат да бъдат премахнати. 

Изглежда,  че  маслото  често  има  способността  да  подмладява  панкреаса  доста  бързо, 
така че той отново може да функционира правилно. Първи доказахме това при диабетик, който 
лекувахме от рак. В края на своето лечение, той престана напълно да взима маслото в продъл‐
жение на десет дни. За моя изненада, нивата на кръвната му захар останаха нормални и той се 
хранеше с много неща, които диабетиците не консумират.  Той беше диабетик повече от три‐
десет години и си биеше по две инжекции инсулин на ден. Така че, след като не беше взимал 
масло в продължение на десет дни, а нивата на кръвната му захар оставаха в нормата,  стана 
ясно, че панкреасът му функционира правилно. 

Винаги казвам на пациентите,  че не  съм лекар,  но мисля,  че ще е в  техен интерес,  ако 
избягват  химическите  лекарства,  които пият  за други  заболявания. Доста  често,  някои лекар‐
ства могат да възпрепятстват ефективността на маслото, а използването му, така или иначе ще 
замени тези лекарства. 

Имам доклади, в които пациенти страдащи от тип 1 и тип 2 диабет, заявяват, че маслото 
ги лекува успешно. Например, срещал съм пациенти, които са си поставяли инжекции с инсу‐
лин в продължение на тридесет години, но след като започнат лечение с маслото, в рамките на 
шест седмици те вече не нуждаят от инсулин. В същото време, от други доклади, които получа‐
вам, пациентите заявяват, че само успешно са понижили инсулиновата доза. Но те също така 
заявяват, че докато използват маслото, се подобрява общото им здравословно състояние. 

Едната от целите е спирането на инсулина и контролирането на нивата на кръвната захар 
от  панкреаса.  И  все  пак,  дори  и  ако  това  не  бъде  постигнато,  въздействието  на  маслото ще 
бъде  много  полезно  за  пациента.  Тъй  като  това  заболяване  причинява  проблеми  с  кръво‐
обращението  и  други  усложнения,  често  инфекция,  причинена  от  травма,  е  невъзможно  да 
бъде излекувана с помощта на така наречените конвенционални методи. Например, ако един 
диабетик  получи  инфекция  на  крака  и  откаже  да  го  лекува  правилно,  в  крайна  сметка, 
решението на медицинската система е да отреже крака или поне тази част, която е заразена. 

Познавам лично такива диабетици, които сториха това и те обикновено трябва отново да 
бъдат  оперирани,  тъй  като  инфекцията  продължава  да  се  разпространява.  Каква  ужасна 
перспектива за диабетик, който отново ще се срещне с операция, която е напълно ненужна. 

По  това време не знаех нищо за лечебните  способности на растението коноп и всичко, 
което  можех  да  направя,  е  да  гледам  агонията  на  тези  пациенти,  но  най‐накрая  научих 
истината. Ако маслото  се използва външно,  то ще излекува диабетните  язви  за много кратък 
период,  така че можете да  си представите ползата,  която диабетикът ще получи,  когато  това 
вещество  се  погълне.  Предоставям  тази информация  в  продължение на  години,  но  лекарите 



 

все  още  предпочитат  да  игнорират  употребата  му  и  продължават  да  осакатяват  своите 
пациенти. Това е една от причините, поради която не мога да използвам медицинската систе‐
ма и всичките тези така наречени лекари, които се хранят от нашите страдания. 

След като започнат лечение с маслото, много диабетици, които са били на диети в про‐
дължение  на  години,  започват  да  се  държат  като  дете  в  магазин  за  бонбони.  Изведнъж,  те 
отново могат да ядат храни,  които се забраняват на диабетици,  а някои пациенти си угаждат 
прекалено. С течение на времето, маслото например може да премахне лошата циркулация на 
кръвта.  То  също  ще  излекува  инфекциите  и  от  това,  на  което  сме  били  свидетели,  високо‐
качественото конопено масло е ефективно при лечението на всички видове диабет. 

 

Инфекции 
 

Ако  това масло може  да  лекува  инфекции  при  диабетици,  е  безсмислено  да  спомена‐
ваме, че то е много ефективно за лечение на всякакъв вид инфекции. Всичко, което трябва да 
направите е да намажете инфекцията  с маслото,  все едно лекувате рак на  кожата.  За  кратко 
време, маслото ще излекува инфекцията и тя просто ще изчезне. При лечение на диабетна язва 
или друга сериозна инфекция, ще видите, че заразената рана започва да се свива. Размерът на 
раната  ще  продължи  да  става  все  по‐малък  и  по‐малък,  докато  не  остане  малка  дупчица. 
Разбира се, докато това се случва, отровата ще продължи да се отцежда от заразеното място в 
превръзката и е вероятно да има мъртва бяла кожа около самата рана. Не се притеснявайте, 
това е просто част от лечебния процес. Друго нещо, което може да ви изненада, е, че бинтът 
може да бъде отстранен без никаква болка. 

Тогава най‐накрая, когато цялата отровата се изцеди, малката дупчица ще се излекува и 
ще изчезне. С течение на времето, мястото, където е била раната ще се слее с околната кожа. 

Конопеното масло не оставя белези след лечение, така че не се изненадвайте, ако дойде 
ден, в който не можете да намерите къде е била раната. Това масло е естествен антибиотик и 
естествено обезболяващо и  не мога да  се  сетя  за  нещо по‐добро  при  лечение на  болезнени 
рани,  изгаряния  и  инфекции.  Използваме  маслото  за  успешното  лечение  на  некротизиращ 
фасциит12,  така  че  ако  то може да  лекува  това  ужасно  кожно  заболяване,  твърдо  вярвам,  че 
може да лекува всичко. 

 

Възпаления, артрит 
 

Артритът се причинява от възпаление, което обикновено е съпроводено с подуване и в 
много  случаи  със  силна  болка.  Но  най‐силното  естествено  противовъзпалително  на  земята, 
обикновено се справя лесно с това състояние. Облекчаването на възпалението е едно от най‐
старите лечебни свойства на конопа и е известен като много ефективно лечение при хора от 
всички възрасти. Много различни сортове коноп произвеждат масла, които са много ефективни 
при лечение на хора, страдащи от тази изтощителна и мъчителна болест. Давал съм маслото на 
голям брой пациенти с това заболяване и дори онези с ревматоиден артрит откриха, че няма 
по‐добро за облекчение на страданията им. 

Контактувах  с  една  дама  в  Англия,  която  ми  съобщи,  че  е  излекувала  ревматоидния 
артрит за девет седмици, използвайки това вещество. Доколкото ми е известно, тази форма на 

                                                 
12  Некротизиращият  фасциит  (НФ)  е  рядко  срещана,  животозастрашаваща  агресивна 
инфекция  на  меките  тъкани,  при  която  първоначално  се  засяга  повърхностната  фасция 
(съединително‐тъканна ципа, която обвива различни мускули или органи на тялото. Фасцията е здрава и 
има  опорна  функция,  разграничава  отделните  мускули  и  мускулни  групи.).  Бързо  развиващото  се 
възпаление и некроза обхващат подкожната тъкан, повърхностната фасция и повърхностната 
част от дълбоката фасция с различна степен на кожна некроза. В рамките на часове може да 
се засегне голям участък. Заболяването често прогресира към полиорганна недостатъчност и 
в над 50% от случаите завършва фатално.   



 

артрит е една от най‐лошите, така че ако това природно масло може да предотврати подува‐
нето и лекува заболяването, очаквам да направи същото при всяка форма артрит. 

На болните от артрит се дават вредни и водещи до пристрастяване медикаменти, които 
не  правят  нищо  друго,  освен  да  притъпяват  болката.  Използването  на  такива  медикаменти 
може да предизвика много неприятни странични ефекти като стомашни проблеми и запек. При 
използването  на  конопеното  масло  такива  проблеми  няма,  така  че  ако  страдате  от  артрит 
направете си услуга и да започнете да използвате нещо, което е безвредно и ефективно. 

 

Хронична болка 
 

Ако  имате  правилните  сортове,  за  да  произведете  маслото,  няма  нищо  по‐добро  от 
конопеното  масло,  което  да  облекчи  хроничната  болка.  Маслата  от  много  видове  коноп  са 
чудесни  естествени  болкоуспокояващи,  които  не  водят  до  пристрастяване  и  не  са  вредни. 
Медицинската  система  дава  на  страдащите  от  хронична  болка  опасни,  пристрастяващи  и 
вредни медикаменти. Признавам,  че  тези медикаменти  са ефективни понякога,  но единстве‐
ното, което правят, е да притъпяват болката, а не лекуват. Когато взимате конопено масло за 
хронична  болка,  тя  не  само  намалява,  но  маслото  всъщност  действа  и  лекува  причината  за 
страданието.  За всеки,  който страда от хронична болка,  конопено масло е най‐доброто лече‐
ние, тъй като не води до пристрастяване и не уврежда организма. 

Виждал  съм  хора  с  рак  на  костите  да  агонизират,  когато  морфинът  и  всички  други 
болкоуспокояващи,  които медицинската система използва не облекчават болката. Конопеното 
масло  овладява  болката  в  рамките  на  няколко  часа  и  болните  могат  да  спрат  тези  вредни 
вещества много бързо. Давал съм това лекарство на много пациенти с хронична болка и някои 
от  постигнатите  резултати  са  наистина  невероятни.  За  мен  не  е  необичайно  да  получавам 
доклади от хората още на следващия ден, които ми казват, че вече нямат болки. 

Както  казах,  конопеното  масло  има  способността  да  премахва  болката,  но  също  така 
лекува и причината. Още веднъж, идеята е, възможно най‐бързо да спрете опасните, водещи 
до пристрастяване фармацевтични медикаменти и да ги замените с употребата на конопеното 
масло. Реално не може да има сравнение между конопеното масло и фармацевтичните проду‐
кти. Повечето болкоуспокояващи медикаменти, предоставяни от медицинската ни система са 
опасни, пристрастяващи и смъртоносни, докато конопеното масло не води до пристрастяване и 
не вреди на пациента. 

Ако пациентът взема морфин или други опиати за контролиране на болката, предлагам 
да започнат с дози колкото зрънце ориз. След това да увеличат количеството, колкото е възмо‐
жно по‐бързо, докато същевременно намалят приема на медикаментите и накрая да ги спрат 
напълно. Има огромен брой хора, които са приемали лекарства от години и състоянието им не 
се е подобрило. Ако искат да знаят какво е да се чувстват отново добре, да вземат маслото и да 
оставят безумието на медицинската система зад гърба си. 

 
Болки в гърба, сколиоза 

 
Имали ли  сте пациенти,  които  са изпитали облекчение от болки в  гърба и  сколи‐

оза? 
 
Режисьорът  на  документалния  филм  „Бягство  от  лечението”  Кристиян  Лорет  е 

страдал  от  сколиоза  в  продължение  на  години.  Преди  около  13  години,  медицинската 
система предлага да му направи операция, но му дали гаранция от 50%. При такъв процент, 
той усетил, че единствената му алтернатива е да живее с болката. Почти всеки ден, той 
щеше да агонизира от сколиозата и малко по‐малко да се убеждава, че нищо не може да му 
помогне. Дадох му малко конопено масло и в рамките на час той съобщи, че вече гърбът не 
го боли. 



 

Обясних му,  че  е живял  със  заболяване,  което  няма да му  позволи  да  води  нормален 
начин на живот, следователно мускулите на гърба му бяха много слаби. Както се очакваше, 
след като взе маслото  според указанията ми,  Кристиян сега работи нормално без болка, 
мускулите на гърба му заякнаха и той може да кара без маслото дълго време. Той е само 
един от многото с проблеми в гърба, които са намерили ефективен лек или контролират с 
употребата  на  това  лекарство  облекчаването  на  дискомфорта.  По  мое  мнение,  не  е 
необходимо никой да живее в постоянно състояние на агония. Ако имате проблеми с гърба 
от  всякакво  естество,  съм  сигурен,  че  това  лекарство  ще  бъде  от  голяма  полза  за 
повечето с тези болки. 

 

Множествена склероза 
 

Какъв е опитът ви при лечението на множествена склероза? Много хора знаят, че 
конопеното масло действа, но не знаят как да го използват. 

 
Наскоро получихме доклад от една дама страдаща от MС,  която е погълнала 60  гр. 

висококачествено  конопено  масло  преди  година.  Ефектът  от  лечението  с  маслото  бил 
много  успешен,  и  въпреки  че  тя  не  е  пила  масло  през  последната  година,  здравето  ѝ  е 
стабилно. От опит знам, че множествена склероза често е лечима, но при хората, които 
са страдали в продължение на години, лечението ще отнеме време, тъй като болестта е 
причинила щети на тялото. Много от страдащите от MС пушат коноп за облекчение, но 
използването  на  конопа  по този  начин  няма  да  ги  излекува  и  болестта ще  продължи  да 
прогресира. 

Единственият  начин,  който  знам  за  лечение  на  MС  и  щетите,  свързани  с  това 
заболяване,  е  да  се  поглъща маслото  редовно,  докато  болестта  не  се  излекува  или  бъде 
поставена  под  контрол.    Ако  имате MС,  направете  си  услуга  и  да  дайте  възможност  на 
това лекарство. Животът е за да се живее, а не за да бъде изпълнен със страдание, така че 
защо  пациентът трябва  да  позволява  на това  заболяване  да  съсипе живота му,  когато 
може  да  се  лекува  по  ефективен  начин?  Знам,  че  пациентите  с това  заболяване  вече  не 
могат  да  ходят,  но  само  след  няколко  седмици  приемане  на  маслото,  те  отново  ще 
започнат да ходят. MС е само едно от многото заболявания, които лекарите казват, че не 
могат да бъдат излекувани и ни казват, че могат да потискат единствено симптомите, 
докато самата болест продължава да взема своите жертви. Ако искате да докажете, че 
лекарят  греши,  дайте шанс  на маслото и  започнете да живеете  за промяна и  когато  го 
направите  съм  сигурен,  че  ще  разберете,  че  човекът  в  бяла  престилка  не  винаги  има 
отговори на всички въпроси. 

 

Изгаряния 
 

Знам от личен опит, че няма по‐добро лечение на тежки изгаряния от конопеното масло. 
Ако то се прилага за изгаряне, болката значително намалява в рамките на минути и се ускорява 
процесът на зарастване. Ако болниците използват конопеното масло в отделенията по изгаря‐
ния, човешкото страдание може значително да бъде намалено. 

Когато за първи път започвах да произвеждам маслото, пиех много вредни медикаменти, 
предписани от лекарите, които засягаха мисловните ми способности, така че мисленето ми не 
бе много ясно.  Това променено състояние ме накара да бъда по‐небрежен и това доведе до 
експлозия и пожар, който причини тежки изгаряния трета степен на дясната ми ръка. 

Когато казвам „тежки”, имам предвид „тежки”, три четвърти от дясната ми ръка беше 
буквално  стопена  и  висяха  късове  плът.  Приятелката  ми  Лея  слезе  и  след  като  погледна 
изгарянето, взе ножицата и отряза всичката мъртва плът. Знам, че звучи ужасно, но това, което 
тя отстраняваше беше мъртва кожа, така че в действителност не чувствах нищо. 



 

След  единайсет  дни,  ръката  ми  беше  напълно  излекувана  и  не  останаха  белези. 
Единственият  начин,  по  който  бихте  забелязали,  че  съм  претърпял  травма,  е  новата  розова 
кожа и дори космените фоликули се бяха развили. 

Нека  обърнем  внимание  на  отделенията  по  изгаряния,  които  предлага  медицинска 
система.  Децата  и  възрастните,  които  са  преживели  тежки  изгаряния  ще  открият,  че  тези 
отделения са камери за изтезания, в които страданията нямат край. Тези пациенти са обект на 
инфекции,  на  много  болезнени  операции  за  присаждане  на  кожа  и  в  края  на  краищата, 
обикновено имат ужасни белези. 

Етеричното масло от растението коноп е естествено обезболяващо и естествен антибио‐
тик. При поставяне на маслото от растението коноп върху раната, в рамките на 5 мин. болката е 
изчезнала и лечението започва. Съдейки по това, което видях при лечението на изгарянето ми, 
а и при други, които са претърпели подобни наранявания, твърдо вярвам, че това невероятно 
лекарство би могло да възстанови кожата на лицето или други части на тялото, при тези, които 
са претърпели тежки изгаряния. 

Ако маслото може да възстанови кожата на ръката ми и да не остави белези, тогава защо 
да не направи същото с кожата на крака или дори на лицето? Така че,  тези, които ръководят 
отделения по тежки изгаряния наистина ще помогнат на пациентите си и ще облекчат страда‐
нията им, може би е просто въпрос на време да започнат да използват нещо, което действа. 

 

Белези 
 

Виждал  съм  изгаряния,  излекувани  с  това  масло,  които  иначе  биха  оставили  ужасни 
белези.  Но  след  това,  всичко,  което  остава  е  здрава  розова  кожа  и  според  медицинската 
система  такива  неща  не  са  възможни.  През  цялата  човешка  история,  конопът  винаги  е  имал 
репутацията на лекарство имащо способността да лекува раните,  след  което не оставя почти 
никакви белези.  

Предоставял съм маслото на много хора, които са имали лоша кожа и белези на лицето. 
След лечение с маслото, подобряването на кожата им бе поразително. Дори белезите, които са 
били там в продължение на години, могат да бъдат изцяло или в по‐голямата си част отстра‐
нени само чрез мазане на засегнатата част с маслото. 

Белезите могат да се лекуват по същия начин, по който се лекува рак на кожата: просто 
нанесете  маслото  върху  белега  и  го  превържете.  Повтаряйте  това  действие,  докато  белегът 
избледнее и зоната, която се лекува, ще се слее с околната тъкан. 

Контактувах с човек от Чешката република, които са имаше ужасен белег на лицето, кой‐
то изглеждаше като причинен от меч. След като третира засегнатата зона с маслото, на мен ми 
бе  много  трудно  да  кажа  дори  къде  е  бил  белегът.  От  моя  гледна  точка,  тези,  които  са 
обезобразени,  могат  да  си  помогнат,  при  това  лечението  е  безболезнено,  така  че  ако  имате 
неприятен белег, вече знаете как да се справите с него. 

 

Язва, бенки, брадавици 
 

Язвата  може  да  бъде  излекувана  чрез  поглъщане  на  маслото.  Язвите,  брадавиците  и 
бенките по тялото могат да бъдат отстранени чрез прилагането на маслото, след което болното 
място се превързва. Маслото безболезнено унищожава мутиралите клетки в повечето случаи. 
Доста често, брадавиците и бенките могат да станат опасни за живота, след което обикновено 
потъмняват и започват да растат. Ако имате подобен проблем, лекарите често го отстраняват, 
но  в много  случаи  той  се  връща.  За  да  се  отървете  от  такива  неща по  разумен начин,  дайте 
възможност на маслото. 

В миналото съм лекувал дори хора страдащи от плантарни брадавици на краката, а този 
вид  брадавици  развиват  корени,  които  обикновено  могат  да  бъдат  унищожени  с  обширна 
операция. Вместо да оставите медицинска система да ви нареже на парчета, просто нанесете 



 

капка  масло  на  върха  на  брадавицата  и  превържете.  Не  сваляйте  превръзка  около  три  дни, 
след  което  отново  нанесете  маслото  и  сменете  превръзката.  Обикновено  след  три  четири 
такива процедури,  корените на  брадавиците  са  унищожени,  а  върхът на брадавицата просто 
пада. Когато маслото се използва за лечение на това състояние, всичко протича безболезнено, 
така че, ако страдате от плантарни брадавици, защо да минавате през мъченията, на които ще 
ви подложи медицинската система, вместо да се излекувате по разумен начин. 

 

Мигрена 
 

Пациентите  намират  маслото  за  много  ефективно  при  намаляване  на  честотата  на 
техните  мигренозни  главоболия  и  в  много  случаи  ги  премахват  напълно.  Най‐ефективният 
начин  за  лечение  на  мигрена,  е  да  погълне  маслото  или  да  се  използва  под  форма  на 
свещичка, но дори и пушенето на коноп може да бъде от полза за страдащия. В допълнение, 
някои пациенти твърдят, че получават облекчение, просто като прилагат малко количество от 
маслото локално, но аз смятам, че поглъщането на маслото или използването му под формата 
на свещички, е много по‐ефективно. С мигрената може да се живее много трудно, а това което 
лекарите предлагат обикновено има ограничени ползи. В много случаи предписаните медика‐
менти могат  да  нанесат  повече  вреда,  отколкото  полза,  и  ако  е  възможно мисля,  че  тяхната 
употреба трябва да се избягва с помощта на нещо естествено. Ако имах от мигрена, знам какво 
щях да приема и се надявам всички, които страдат от тези ужасни главоболия да проявят здрав 
разум и да направят същото. 

 

Астма 
 

Дори  пушенето  на  марихуана  е  от  полза  за  много  от  страдащите  от  астма,  но 
поглъщането на маслото или изпаряването му е много по‐ефективно и лековито. Използване 
на  маслото  под  формата  на  супозиторий  също  е  много  ефективно  за  тези  с  проблеми  с 
дишането и този метод може да бъде от полза. Знам много астматици, които са си помогнали с 
това лекарство и честно мога да кажа, че не знам друго лечение, което е по‐ефективно. Дори 
тези,  които  страдат  от  ХОББ13  имат  невероятни  подобрения  в  способността  си  да  дишат 
правилно  при  употребата  на  това  лекарство.  Ако  имате  какъвто  и  да  е  проблем  с  дишането, 
пробвайте с маслото и съм сигурен, че няма да съжалявате. 

 
Тревожност, параноя 

 
 Мисля,  че  безпокойството  и  параноята  значително  намаляват  при  употребата  на  това 

лекарство,  просто  системата  трябва  да  спре  да  арестува  хората,  които  го  използват.  При 
започване на лечение с маслото, казвам на пациентите: „Ако от маслото ви се доспива, отидете 
и си легнете.” 

                                                 
13  Хроничната  обструктивна  белодробна  болест  (ХОББ) е  един  най‐сериозните  проблеми  на 
здравеопазването  в  световен  мащаб,  свързан  най‐вече  с  тютюнопушенето.  По  данни  на  Световната 
здравна организация около 10% от населението на планетата страда от заболяването, като всяка година 
се  регистрират  близо  3  милиона  смъртни  случаи.  Смята  се,  че  до 2020  година  ХОББ ще  бъде  третата 
водеща причина  (след  сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт)  за  смъртните  случаи  сред населението. 
Въпреки  високата  заболеваемост  от  ХОББ,  информираността  на  хората  за  болестта  е  крайно 
недостатъчна  –  75%  от  болните  не  знаят,  че  имат  заболяване.  Хроничната  обструктивна  белодробна 
болест  е заболяване  на  белите  дробове,  което  се  характеризира  с  ограничение на  въздушния  поток  в 
дихателните пътища – частично или напълно необратимо. Ограничението на въздушния поток се дължи 
на  възпаление  на  белодробната  тъкан  (паренхим),  породено  от  вдишването  на  газове  и  частици  от 
околната среда. ХОББ включва два основни компонента – хроничен бронхит и белодробен емфизем. 
   



 

Някои  хора  може  да  станат  неспокойни,  докато  се  опитват  да  преодолеят  отпускащия 
ефект  на  това  лекарство,  а  единственото  нещо,  което  трябва  да  направят,  е  просто  да  се 
отпуснат.  Малко  са  различните  сортове  коноп,  които  предизвикват  безпокойство,  но  има  и 
такива,  които  го  правят.  Ако  пациентите  са  неразположени,  често  ги  съветвам  да  направят 
лекарство от сорт, който предизвиква по‐малко проблеми. 

Ако  употребата  на  това  лекарство  беше  законна,  съм  сигурен,  че  нямаше  да  има 
безпокойство,  свързано  с  неговата  употреба.  Също  така  някои  сортове  предизвикват  повече 
безпокойство,  отколкото  други,  така  че  ако  изпитвате  подобни  чувство,  просто  сменете 
сортовете.  Много  хора  са  открили,  че  използването  на  черен  шоколад  и  лют  червен  пипер 
доста намалява тревожността и сърдечната честота. Най‐важното е да се запомни, че конопе‐
ното масло е най‐безопасното лекарство на земята. 

Употребата на това вещество няма да навреди на пациента, а тревожността е причинена 
доста често от самите тях, защото се притесняват без причина. Често фармацевтичните медика‐
менти, които пациентът поглъща представляват проблем, който може да доведе до симптоми 
на тревожност. Но тя лесно се отстранява в повечето случаи, просто като се спре употребата на 
вредните химически лекарства. В допълнение има едно естествено вещество, което телата ни 
произвеждат, нарича се цитиколин, което е ефективно при лечение на тревожност. Казаха ми, 
че цитиколинът се продава в 70 страни, така че ако просто потърсите в интернет, ще намерите 
това, от което имате нужда. 

Въпрос на време е, за да се свикне с ефектите на конопеното масло и начинаещите могат 
да  изпитат  известно  безпокойство.  Но  за  кратък  период  от  време  тревожността  просто  ще 
изчезне. В интерес на истината, след като пациентите свикнат с ефектите на маслото, те често 
се смеят за начина, по който ги е било страх в началото. 

Доста често ми си обаждат пациенти,  които се опитват да използват сорта Sativa,  за да 
произвеждат лекарството си и често последиците от нея могат да предизвикат безпокойство. 
Това продължава да се случва, въпреки че съм заявявал, много пъти че тези сортове не трябва 
да се използват, защото са твърде енергизиращи. 

 

Депресия 
 

Открих, че и двата сорта Sativa и  Indica, са ефективни при лечението на депресия. И все 
пак, рядко използвам сорта Sativa за лечение на хора, поради тонизиращия ѝ ефект. Повечето 
пациенти,  които  идват  при  мен  имат  сериозно  заболяване  и  не  искам  да  ги  тонизирам  по 
време на лечебния процес. 

Открил съм,  че  сънят и почивката,  които дава маслото от един качествен сорт  Indica  са 
най‐полезните  за по‐голямата част от медицинските  заболявания. Маслото от  Indica,  е много 
ефективно  при  лечение  на  депресия  и  често  я  премахва  за  много  кратък  период  от  време. 
Повечето  хора,  които  идват  при  мен  бяха  в  депресия,  поради  други  заболявания.  Когато 
заболяването се лекува или е поставено под контрол, депресията изчезва. 

 

Безсъние 
 

Що  се  отнася  до  безсънието,  няма  нищо  по‐добро  от  правилно  произведено масло  от 
качествен сорт Indica, за да ви дари със съня, който заслужавате. Сред ефектите на травмата на 
главата  ми,  най‐доброто  описание  е  звъненето  на  камертон.  Този  пронизителен  звук  не  ми 
даваше мира и не можех да се наспя. Медицинската система ми даде много различни медика‐
менти, но никое от тях не подейства. Често усещах отвратителните им странични ефекти, които 
ми причиняваха повече стрес, отколкото самата травма. 

Открих, че само пушенето на коноп ми позволяваше да почивам, за разлика от хаповете, 
които  ми  даваше  медицинската  система.  След  като  започнах  да  взимам  конопеното  масло, 



 

получавах  все  повече  облекчение  и  бе  съвсем  нормално  да  спя  осем  или  дванадесет  часа 
непробудно. 

Години преди да започна за вземам маслото,  се  събуждах  по‐уморен,  отколкото  когато 
си лягах и почти не можех да мигна през нощта. Тогава най‐неочаквано, започнах да се събуж‐
дам сутрин добре отпочинал и освежен. 

С  напредване  на  възрастта  започваме  да  имате  проблеми  със  съня  и  това може  да  се 
отрази  неблагоприятно  върху  цялостното  ни  здраве  и  благополучие.  Лекарите  предписват 
хапчета за сън, но ако знаете от какво са направени, се съмнявам, че ще ги пиете. 

Добрият нощен сън не е просто нещо хубаво, той е необходимост, ако искате да останете 
енергични и здрави и няма нищо по‐добро от конопеното масло, което да ви даде почивката, 
от която имате нужда. 

 

Жизненоважни органи 
 

Голяма част от хората, които са взимали маслото, докладват за подобряване на функци‐
ята на много жизненоважни органи. От нашия опит, изглежда, че конопеното масло може да 
подмлади  всички  жизненоважни  органи  в  тялото  ни.  Виждали  сме  значително  да  се  подоб‐
ряват бъбреците,  белите дробове,  черния дроб,  панкреаса и  сърдечните функции.  Всъщност, 
виждали  сме  дори  огромни  подобрения  в  мозъчната  функция  на  страдащи  от  болестта  на 
Алцхаймер и мисля, че и мозъкът е на жизненоважен орган. Въпреки че тези, които се противо‐
поставят на използването на лекарството от коноп изглежда,  че функционират доста добре и 
без употребата му. 

Лекарите са прекалено заети да правят трансплантации, след което пациентът трябва да 
остане на имуносупресивни медикаменти, за да може тялото да не отхвърли трансплантирания 
орган. След като имаме лекарство, което подмладява жизненоважните органи, не трябва ли да 
го използваме именно за това? Лекарството действа малко по‐бавно, отколкото в операционни 
зали, но мисля,  че за пациента е по‐важно да подмлади собствените си органи,  ако е възмо‐
жно, вместо да легне под ножа и да взима имуносупресивни медикаменти до края на живота 
си.  Когато  медицинската  система  и  обществеността  най‐накрая  се  събудят,  съм  сигурен,  че 
подобни процедури ще останат в миналото. В същото време, ако имате проблеми с жизнено‐
важен орган, направете нещо по въпроса, започнете да приемате маслото и си спестете много 
мъки. 

 

Регулиране на телесното тегло, детоксикация 
 

Конопеното масло е чудесен детоксикатор и е съвсем нормално тези, които са с наднор‐
мено  тегло  да  отслабнат  по  време  на  лечението.  Като  че  ли  маслото  знае  колко  трябва  да 
тежите и с течение на времето регулира теглото. В моя случай, маслото ми „взе” 11 килограма, 
но съм виждал много хора да отслабват повече. 

Когато поглъщате конопено масло,  вие не  сте на диета. Можете да  се  храните колкото 
искате  и  каквото  ви  харесва.  Маслото  изглежда  естествено  ограничава  апетита  на  човек  с 
наднормено тегло и не знам за по‐добър или по‐сигурен начин да отслабнете. В допълнение, 
маслото може да стимулира апетита на човек, който трябва да наддаде на тегло. 

Както казах, маслото кара тялото да се върне към здравословно тегло, независимо дали 
сте слаби или с наднормено тегло. Ако искате да се подложите на някакъв вид диета,  това е 
ваш избор, но лично аз бих предпочел да не се храня като заек през цялото време. 

В допълнение, на моята възраст не изпитвам никаква радост от упражнения, така че ако 
искам  да  отслабна,  няма  да  правя  упражнения.  Ако  искам  да  отслабна,  знам,  че  мога  да  го 
направя  без  диети  или  упражнения,  а  сега  и  вие  сте  наясно  как  можете  да  го  направите. 
Веднъж, когато това прекрасно масло стане по‐достъпно, за кратко време, тези, които сега са с 
наднормено тегло или са хилави – вероятно няма да останат така за дълго. Наднорменото тег‐



 

ло може да доведе до преждевременна смърт, така че ако имате допълнителни няколко кило‐
грама, сега знаете как да се справите с проблема. 

 
Сериозно  ли  мислите,  че  излишните  килограми  могат  да  бъдат  свалени  без 

упражнения? 
 
Да,  конопеното  масло  може  да  понижи  теглото  без  упражнения  и  аз  съм  живото 

доказателство.  Ако  си  сваля  ризата,    изглеждам  като някой,  който  е тренирал  здраво  и 
тялото ми е в границите на нормалното тегло за човек с моята височина. 

Когато бях млад, плувах много, но сега, след като отслабнах, мога да видя всичките 
си  коремни  мускули.  Дори  нямам  паласки,  а  мускули  от  всяка  страна,  а  не  правя  никакви 
упражнения.  Ако  искате  да  изпитате  същото,  всичко,  което  трябва  да  направите  е  да 
следвате моя пример и скоро тялото ви ще започне да изглежда така, както трябва.  

 

Псориазис 
 

Не  познавам  по‐добро  лечение  за  псориазис  от  конопеното  масло.  Псориазисът  се 
развива вътре в тялото и това състояние най‐добре може да се коригира чрез поглъщането на 
маслото. На страдащите от псориазис, давам да вземат масло и в допълнение често давам и 
тинктура  от  канабис  или  някакво  сурово масло  за  външно  лечение.  Дори  съм  виждал много 
хора да получават добри резултати при използването само на масло или тинктура. Но все пак 
мисля, че поглъщането на маслото е най‐добрият начин, тъй като то лекува основното заболя‐
ване, което е причина за проблема. За някои хора с по‐лека форма на псориазис, само няколко 
нанасяния на маслото от коноп локално може да ги излекува и доста често, псориазисът не се 
появява  отново.  Медицинската  система  предоставя  лечения  с  въглищен  катран,  които  имат 
краткосрочни ползи, но заболяването се връща. Често хората, които имат тежки форми на това 
заболяване  се  крият,  защото  се  притесняват  от  външния  си  вид.  Вместо  да  оставите  това 
заболяване  да  съсипе живота  ви,  започнете  да  използвате  нещо,  което  върши  работа  и  съм 
сигурен, че скоро ще започнете да се чувствате много по‐добре. 

 

Спин 
 

Един  мъж  в  Youtube  описва  своя  опит  при  облекчаване  на  симптомите  на  СПИН. 
Можете ли да ни кажете нещо повече за това? 

 
Шон  е мъжът,  който  има  доста  видео  клипове  във  Youtube  и  е  страдал  от  СПИН  в 

продължение  на  двадесет  години.  Започва  да  приема  маслото,  след  като  ме  е  гледал  в 
интернет шоуто  на Джак  Херер.  По това  време той  е  бил  в много  лошо  състояние  и  си 
купил проходилка, която да му помага да се придвижва. В рамките на месец, Шон намалил 
приема на фармацевтични медикаменти от 36  хапчета на ден до 10  и  започнал да тича, 
вместо да търси проходилка. Когато за последен път говорих с него, той приемаше само 
маслото и беше спрял всички други медикаменти. Нямаше никакъв вирус на СПИН и ако това 
продължи, системата ще трябва да заяви, че е излекувал СПИН‐а си, или поне синдромът е 
поставен под контрол. 

Медицинската  общност  казва,  че  нямат  ефективно  лечение  за  това  заболяване, 
така че тъпчат тези, които страдат от СПИН с химически медикаменти и антибиотици, 
след което  ги  гледат как бавно умират. Що се отнася до мен, това  заболяване е просто 
още една дойна  крава  за фармацевтичните  компании,  които искат да извлекат печалба. 
Пациентите страдат и умират, докато фармацевтичните компании пълнят джобовете 
си, с помощта на онова, което наричат „лекарства”. Когато се вгледате в опустошенията, 



 

които тази болест причинява на държави в Африка, можете само да се чудите колко време 
това ще продължава. 

За тези, които страдат от тази ужасна болест, добрата новина е, че помощта е на 
път  и  тя  идва  под  формата  на  екстракти  от  растението  канабис  коноп.  Но  лошата 
новина  е,  че тези,  които  се  нуждаят най‐много от растението,  не могат да  си  набавят 
това масло  законно,  докато  не  се  отървем  от цялата  корупция,  която  стои  на  пътя  на 
свободното използване на това лекарство.  Хората умират и от моя  гледна точка,  всяко 
правителство, което не позволява на своите граждани да използват това масло, за да се 
лекуват,  са  виновни  за  убийството на  собствените  си  сънародници.  В момента  ситуаци‐
ята наистина е тъжна, но в близко бъдеще, хората ще ползват лекарството и нито едно 
правителство или техните богати господари, които стоят в сянка ще могат да направят 
нещо. 

 

Аутизъм, психични разстройства 
 

Някой  пробвал  ли  е  конопеното  масло  за  лечение  на  аутизъм  и  други  психични 
разстройства? 

 
Нямам опит  с  пациенти  страдащи  от  аутизъм,  но мисля,  че  конопеното масло ще 

бъде много ефективно при лечението на това състояние и  съм получавал доклади,  които 
потвърждават  тази  ефективност.  Познавам  хора,  които  дават  на  децата  си  коноп  и 
лекуват с голям успех въображаемо заболяване, наречено ADHD (дефицит на вниманието и 
хиперактивност). Когато бях ученик, нямаше такова нещо като ADHD, децата, които бяха 
неспокойни  ги  наричаха  свръхактивни.  Сега  се  опитват  да  ни  накарат  да  повярваме,  че 
това е нещо, което трябва да се лекува. Е, ако е така, тогава аз ще лекувам детето си с 
масло от коноп. 

Стандартното лечение на ADHD включва химически медикаменти като Риталин, но 
никой  изглежда,  че  не  е  сигурен  какви  са  дългосрочните  странични  ефекти.  Какво  бихте 
предпочели  да  взима  детето  ви,  химикали,  които могат  да  имат  неизвестни  последици, 
или конопеното масло, което е естествено и не вреди? 

Давал  съм маслото на хора,  страдащи от биполярно разстройство и шизофрения и 
съм постигал добри резултати и  вярвам,  че това лекарство ще бъде от полза  за всички, 
които страдат от психични разстройства. Първото нещо, което родителите трябва да 
знаят за аутизма е, че често той е причинен от ваксините, които се бият на децата след 
раждането.  Отидете  в  интернет  и  потърсете  д‐р  Ребека  Карли  и  гледайте 
документалния филм „Ваксините, новите оръжия за масово унищожение” и той трябва да 
отговори на въпросите ви. 

Конопеното масло изчиства тялото от отровите, така че то ще освободи тялото 
на детето от вредните вещества, които съдържат ваксините. Ако детето ви е аутист, 
защо да не му дадете шанс за нормален живот, позволявайки му да вземе доза от маслото 
за няколко седмици? Маслото е безвредно, и ако може да помогне при лечението на психич‐
ните  проблеми  на  детето  ви,  които  са  причинени  от инжектирани токсини,  защо  да  не 
пробвате?  Медицинската  система  не  разполага  с  разумни  лечения,  които  да  повлияят 
положително  на  психичните  нарушения.  Медикаментите,  които  използват  често 
представляват опасност за пациентите. Когато чуваме за младите хора, които отиват в 
училищата и  стрелят по  съучениците си, трябва да проверим медикаментите,  които са 
приемали и най‐вероятно ще се намерим причината. В много от тези случаи, химическите 
медикаменти,  които  предоставя  системата  нанасят  повече  вреда,  отколкото  полза,  а 
често при използването им пациентите могат да се държат странно или дори да стигнат 
до самоубийство. Като цяло, трябва да кажа, че правилно произведеното конопено масло 



 

от  подходящ  сорт,  е  много  полезно  при  лечение  на  различни  психични  разстройства  и  е 
много по‐безопасно при употреба. 

 

Глаукома, зрение 
 

Глаукомата  и  нейните  ефекти  могат  да  бъдат  поставени  под  контрол  доста  лесно  в 
повечето  случаи,  тъй  като  много  различни  сортове  коноп,  са  ефективни  при  значителното 
намаляване на очното налягане. Често срещано е човек, страдащ от глаукома, който използва 
конопено масло, да забележи значително подобрение в зрението. Много от пациентите дори 
трябва да си сменят очилата, защото старите са твърде силни. 

 
Какъв  е  смисълът  очните  лекари  дори  да  не  споменават  канабиса,  въпреки  че  е 

известно още от 1800 г., че той действа благоприятно? 
 
Казвам  отново,  конопеното  масло,  произведено  от  правилните  сортове  е  много 

ефективно при лечението на глаукома и не  знам за друг по‐добър или по‐безопасен лек за 
намаляване на очното налягане. Ефектът на конопа върху очното налягане е известен от 
много време, но медицинска система се опитва да избегне дори обсъждането на използва‐
нето на коноп при глаукома. За съжаление, изглежда, че много лекари днес правят всичко за 
пари, а не за лечение. Не мога да си обясня как един очен лекар може да седи и да гледа как 
пациентът бавно ослепява и не му казва, че конопът може да подобри състояние му. Твърде 
често, в крайна сметка, пациентите губят зрението си напълно, защото сляпо се доверя‐
ват на съветите на своите лекари. На повечето очни лекари сякаш не им пука, че пациен‐
тът им ще ослепее. И все пак, мисля, че това, което правят лекарите, е позорно и е свър‐
зано с алчност, искрено съжалявам онези, чието зрение е изгубено. 

 

Сърце, кръвно налягане 
 

Имате  ли  някакви  доклади  за  действието  на  конопеното  масло  при  сърдечни 
заболявания? 

 
За тези със сърдечни проблеми, които са в началото на лечението с маслото, трябва 

да са наясно, че то често може да увеличи сърдечната честота, докато не свикнат с него‐
вата употреба. Увеличението на сърдечната честота обикновено е леко, но чувствам, че 
пациентът трябва да знае, че това може да се случи. 

Това лекарство е ефективно при намаляването на нивата на холестерола и подобря‐
ва циркулацията на кръвта, така че само по себе си би било от голяма полза за сърцето на 
пациента. Разбира се, сърцето е жизненоважен орган и от нашия опит знаем, че конопено 
масло може да подмлади жизненоважните органи. Въпреки че никога не казвам на хората 
да спират приема на сърдечните медикаменти, много от тях го правят, без вредни ефек‐
ти. Имам чувството, че ефектът на конопеното масло върху сърдечни заболявания изиск‐
ват повече проучвания, но от това, което видяхме, лекарството се оказва много полезно за 
сърцето. 

 
Маслото може ли да регулира кръвното налягане? 
 
Конопеното масло може да регулира кръвното налягане. Самият аз го използвам,  за 

да  ми  помогне  да  спя  и  да  регулирам  кръвното  си  налягане.  При  започване  на  лечение  с 
маслото  от  коноп,  казвам  на  пациентите,  които  вече  са  на медикаментозно  лечение  за 
това състояние да следят отблизо кръвното си налягане. Повечето хора, които започват 



 

лечение с конопено масло, спират да използват медикаменти за контролиране на кръвното 
налягане. 

Тъй  като конопеното масло  намалява  кръвното налягане,  всеки,  който  се  опита да 
продължи да използва фармацевтичните медикаменти вероятно ще открие,  че  комбина‐
цията от двете кара кръвното налягане да спада прекалено. Добре е да се избягва подобна 
ситуация. В днешно време използването на преносими апарати за кръвно налягане, правят 
тази задача по‐лесна. 

 
Може ли маслото да помогне за други заболявания на вътрешните органи? 
 
От  наблюденията  ми,  употребата  на  маслото  от  коноп  лекува  или  контролира 

много  вътрешни  заболявания  и  свързаните  с тях  проблеми.  Когато  вътрешният  орган  е 
подмладен  и  излекуван,  той може  отново  да  възобнови  работата  си.  Лично  аз  мисля,  че 
това  е много  по‐разумно  действие,  да  подмладим жизненоважните  си  органи  с  използва‐
нето  на  това  масло,  отколкото  да  претърпим  трансплантация  на  органи,  с  всичките 
свързани опасности и след това да прекараме остатъка от живота си на лекарства, за да 
не  бъде  отхвърлен трансплантираният  орган.  В  някои  случаи,  трансплантация  може  да 
бъде  единственото  решение,  но  ако  това  лекарство  се  използва  правилно,  за  да  се 
подмладят жизненоважните  органи,  мисля,  че ще  има  по‐малко  нужда  от транспланта‐
ции. 

 

Деца, спортисти, профилактика 
 

Майките по‐специално ще се притесняват дали маслото е безопасно за децата им? 
Безопасно ли е? 

 
Считам, че маслото от коноп е напълно безопасно при лечението на деца във всички 

възрастови  групи,  които  страдат  от  рак  или  други  заболявания.  Наистина  не  знам  как 
лекуващите лекари на малки деца в онкологичните отделения се понасят. Не знаят ли как 
увреждат  малчуганите,  с  техните  лъчетерапии,  химиотерапии  и  други  вредни  отровни 
химикали? 

Всеки,  който  някога  е  учил  медицина  знае  последствията  от  такива  лечения  и  е 
наясно  с  факта,  че  те  много  по‐вероятно  могат  да  доведат  до  смърт,  отколкото  до 
изцеление. Ако родителите само отделят време, за да разберат напълно какво възнамеря‐
ва да стори на децата им медицинската система, съм сигурен, че повечето биха предпоче‐
ли да ги лекуват с масло от коноп, защото е естествено вещество, което е безопасно и не 
вреди на детето. 

Знаейки това,  което  прави  медицинска  система,  никога  не  бих  позволил  да  пипне  с 
пръст някое от децата ми. В случай, че някой се опита да ме принуди, работата веднага ще 
стане много грозна. 

Мисля, че е съвсем естествено, всеки родител да защитава децата си и да ги пази от 
опасности.  Ако  мислех,  че  медицинската  система  представлява  опасност  за  детето  ми 
като  родител,  щях  да  чувствам,  че  имам  правото  да  избера  други  методи  на  лечение. 
Наскоро в САЩ и Канада имаше случаи, когато „компетентните органи” взимаха децата и 
ги принуждава да се подложат на химиотерапия, въпреки съпротивата както на детето, 
така и на самите родители. Изглежда, че като възрастни ние имаме правото да отхвър‐
лим безумните им процедури,  но нашите деца не  го правят.  Тъй като химиотерапията е 
просто отрова, ако някой ме принуди против волята ми и подложи детето ми на подобна 
терапия, вероятността такива хора да не видят светло бъдеще е голяма. 

Според мен, всеки, който би направил такова нещо без съгласието на родителите е 
виновен за опит за убийство и ако детето почине, той ще бъде отговорен за смъртта му. 



 

Не  ме  интересува  как  гледате  на  тези  неща,  отровата  си  е  отрова,  и  ако  един  лекар 
въвежда  тези  вещества,  той  е  също  толкова  виновен,  колкото  бих  бил  аз,  ако  правех 
същото.  Само  защото  лекарите  носят  бели  престилки  не  означава,  че  имат  право  да 
увреждат пациентите  си,  а  в  действителност, това  действие  противоречи  на  собстве‐
ната  им Хипократова  клетва,  а  именно Primum non nocere! –  Първо не  вреди!  Ако  бях  на 
тяхно  място,  щях  да  започна  да  практикувам  медицина  по  подходящ  начин,  преди  някой 
свързан с пациентите, които са увредили реши да потърси възмездие.  

 
Как  конопеното масло може  да  се  използва  за  превенция  от  болестите?  Отново 

дали маслото е безопасно да се дава на децата?  
 
Не знам по‐добро лекарство от конопеното масло за предотвратяване на заболява‐

ния и също така смятам, че това лекарство е напълно безопасно за деца. Често посочвам, 
че ако децата взимаха малки дози от конопено масло, заболявания като диабет, MС, рак и 
много други щяха да бъдат предотвратени и в повечето случаи нямаше да се срещат. 

Ако на децата се дават минимални дози от маслото, THC и неговите свързани кана‐
биноиди ще се натрупват в техните организми и ще ги предпазват от болести. Не говоря 
децата да  бъдат дрогирани,  а  да  им  се  осигури  безвредно,  не  водещо до пристрастяване 
лекарство за предотвратяване на здравословни проблеми в бъдеще. 

Няма логична причина, поради която трябва да ни се забранява да отглеждаме и про‐
извеждаме собствено лекарство, за да помагаме на тези, които обичаме. Трябва ли наши‐
те деца или дори самите ние да страдаме и умираме, защото фармацевтичните компании 
искат да направят повече пари? Когато има естествено лечение на разположение за облек‐
чаване на заболяванията ни и повечето хора нямат никакви проблеми да си го произвеждат 
сами?  Време  е  да  кажем  довиждане  на  фармацевтичните  компании  и  да  разберем  какво 
може да ни осигури Майката Природа, за да сме здрави. 

 
Как да определим дозата за децата? 
 
Що се отнася до дозирането, децата не са по‐различни от възрастните и всички те 

имат различна поносимост към това лекарство. За да предотвратим заболяванията при 
децата, трябва да им даваме малка доза веднъж на ден час преди лягане, така че шансът 
да  се надрусат да е много малък. Отново,  конопеното масло не причинява никаква вреда, 
така че не знам защо някой би се поколебал да го дава на децата си. Освен това, предста‐
вете  си всички ежедневни наранявания,  които вече можем да лекуваме,  ако маслото е на 
разположение. Изгаряния, порязвания, драскотини, рани, инфекции, ухапвания от насекоми и 
др. могат да бъдат лекувани лесно и ефективно с локалното използване на това масло. 

След познанията, които имам за това лекарство, то ще е първото нещо, което ще 
дам на детето си за вътрешни или външни състояния. Въпреки това, определено бих се по‐
колебал  и  бих  помислил,  преди  да  му  дам  химически  медикаменти.  В  действителност, 
знаейки  това,  което  правя  за  медицинската  промишленост,  нямаше  дори  да  си  помисля 
такова нещо. 

За  да  стигнем  до този  начин  на  мислене,  трябва  да  отделим  доста  време  и  да  се 
запознаем  с  лечебните  ефекти  на  конопеното  масло,  но  няма  съмнение,  че  след  като 
видите  как  действа,  вие  също  ще  промените  мнението  си.  Твърдо  съм  убеден,  че  ако 
децата и хората от всички възрасти вземат малки дози от това масло постоянно, всички 
ще живеят по‐дълго и ще са много по‐здрави. 

 
 
 
 
 



 

Може ли маслото от коноп да помогне на спортистите по някакъв начин? 
 
Конопът  може  да  бъде  много  ефективен  като  лекарство  за  спортисти.  Поради 

противовъзпалителните и регенериращите свойства и всичките други прекрасни лечебни 
ефекти, не мога да си представя нещо по‐добро за мускулите или нараняванията. 

Често на професионалните атлети се дават вещества, които притъпяват болката, 
но  тези  лекарства  не  помагат  за  излекуване  на  травмата.  В  някои  случаи  след  такъв 
прием,  спортистите  често  се  опитват  да  играят  с  травма,  която  може  да  причини 
допълнителни вреди. Когато някой е контузен, лечението отнема време, така че предла‐
гам на тези, които са претърпели травми, да си вземат отпуск и да излекуват травмата 
правилно с използването на това природно безвредно лекарство. 

Тези, които притежават отбори, които участват в професионалния спорт може да 
не харесва това,  което казвам. Но те не са тези,  които страдат от всички контузии, на 
които е подложен един спортист по време на кариерата си. Когато спортистът достигне 
етап, в който не може да се конкурира на това ниво, не би ли било по‐добре да го видите да 
напуска терена, вместо да бъде откаран с линейка? 

 

Синтетичен THC 
 
Има производители, които произвеждат синтетичен ТНС и при някои пациенти, той може 

да има положителен ефект върху някои заболявания. Не се съмнявам, че може да има известна 
доза  истина  в  това,  но  защо да  използваме  нещо  синтетично,  когато  естественото  вещество, 
може да се направи лесно достъпно? 

Единствената причина, поради която фармацевтичните компании произвеждат синтети‐
чен ТНС, е да извлекат печалба, докато заблуждават обществеността, че реално правят изслед‐
вания.  Ако  наистина  целта  им  бе  да  помогнат  на  обществото,  те  щяха  да  предоставят  на 
вниманието им лечебната сила на това растение години преди неговата употреба да е обявена 
извън закона. Разбира се, защо да го правят, нали именно тези, които контролират фармацев‐
тичните  компании  обявиха  конопа  за  незаконен  и  забраниха  употреба  му  като  лекарствен 
продукт? 

Що се отнася до мен, фармацевтичните компании могат да запазят за себе си синтетич‐
ния ТНС. От информацията, с която разполагам синтетичният THC е ефективен при лечението на 
около  13%  от  тези,  които  използват  веществото  и  може  да  доведе  до  нежелани  странични 
ефекти.  Природният  ТНС  далеч  превъзхожда  синтетичния  за  лечение  на  пациенти  в  много 
отношения.  Комбинацията  от  различните  съединения  на  канабиноидите  в  смолата  на  това 
растение действат  заедно и имат чудесни лечебни свойства.  Така че в момента синтетичният 
ТНС се произвежда в лаборатория единствено заради алчността. 

 

Лекари, Хипократова клетва 
 

Какво мислите за сегашната медицинска система? 
 
Изпитвам голямо уважение към хирурзите или поне тези, които са добри в това, кое‐

то правят. Очевидно е,  че ако претърпите произшествие или счупите крак, имаме нужда 
от някой да ви излекува. Тази страна на медицината е повече или по‐малко ефективна и е 
необходима, ако искаме да се възстановим правилно. 

Въпреки  това,  когато  погледнете  другата  страна  на  медицинската  индустрия,  с 
всичките тези лекари, които предписват химикали и отрови, колкото и да ми е неприятно 
да го кажа, от моя гледна точка смятам, че всички те са търговци на смърт. Ако лекарите 
единствено следваха Хипократовата си клетва, нямаше да предписват тези вредни вещес‐



 

тва и лечения на своите пациенти. Вместо това, биха използвали лекарства като конопе‐
ното масло, за да лекуват болните. 

Първото задължение на лекаря трябва да бъде благополучието на тези, за които се 
грижат и не трябва да  се интересуват от паричните награди,  които фармацевтичните 
компании дават,  за да пробутат продукти си. Целта на медицинските специалисти, е да 
спасява живота  и  да  облекчава  страданията  и мисля,  че  е  въпрос  на  време,  лекарите  да 
започнат да изпълняват ролята, която се очаква от тях. 

 
Лекували ли сте някога медицинско лице? 
 
През 2004 г., точно след като стана ясно от вестниците, че лекувам рак, чух, че д‐р 

Дейвид Рипи, бившият ми личен лекар, бе диагностициран с рак. Познавам Дейв от 1970г., 
когато  за  пръв  път  дойде  в  Спрингхил,  за  да  практикува.  Тъй  като  се  познаваме  много 
добре, аз му се обадих и му казах за това масло и как може да му помогне. 

Дейв потвърди, че действително има рак в последен стадии и бе планирал да отиде в 
Онтарио, за да се подложи на нова експериментална химиотерапия. Каза ми, че ако химио‐
терапията не подейства, тогава ще опита това природно лекарство.  Той се подложи на 
химиотерапията и се върна у дома, но повече не ми се обади, за да му дам маслото. Малко 
по‐късно почина на 55‐годишна възраст. 

Обадих  се  на  друг  познат  местен  лекар,  който  се  пенсионира  и  му  обясних  как 
лекарството  лекува.  Говорихме  около  два  часа  и  той  прояви  интерес,  но  след  нашия 
разговор  вече  не  се  чухме.  В  по‐голямата  си  част,  лекарите  в  Канада  се  опитват  да  ме 
отбягват, също така не говорят за лекарството от коноп. Но някои пациенти, страдащи 
от рак ми казаха, че техните семейни лекари са им заявявали да се свържат с мен за лече‐
ние. 

Само един лекар в Канада ме помоли да се свържа с него директно, относно един от 
пациентите му  с терминален  рак  на  простатата.  Този  лекар ми  каза,  че  би  искал  да ме 
информира за напредъка на пациента по време на лечението. След това повече не съм чул и 
дума от него, но след три месеца,  пациентът,  който вземаше маслото ми се обади и ми 
каза, че докторът е потвърдил, че няма рак. Човек би си помислил, че лекарите ще бъдат 
много развълнувани, че има лек за тази страшна болест, но това изглежда не е така. 

Безброй канадски лекари са виждали пациенти с рак и други заболявания, които са се 
излекували  с  конопеното  масло,  но  не  казват  нищо.  Проблемът,  е  че  това  лекарство 
разкрива какво правят на обществото медицинската система и доверените ни лекари. Ако 
дойдете при мен и аз ви дам отрова за лечение на рак, това ще е опит за убийство. Ако 
вземете тази отрова и тя ви убие, тогава ще бъда виновен за убийството. И все пак, ако 
лекар ви подложи на химиотерапия или лъчетерапия и умрете от последствията това се 
нарича „медицина”. 

Всеки  лекар  с  малко  останал  здрав  разум  знае  за  опасността  от такива  лечения  и 
въпреки това продължава да ги предлага. 

По‐голямата част от лекарите днес в Канада са по‐загрижени за парите и положени‐
ето си, отколкото за лечението на пациентите и да си вършат работата както трябва. 

Всеки път, когато един лекар подлага пациента на химиотерапия или лъчетерапия и 
т.н., те  нарушават  собствената  си  Хипократова  клетва  и  го  знаят.  Не  казвам,  че  няма 
добри лекари, но от опита си знам, че се срещат много рядко, особено в Канада. 

Много лекари от чужбина се свързаха с мен относно употребата на това лекарство. 
Някои от тези лекари имат рак или искат да произведат масло за пациент. Поради т. нар. 
незаконен  характер  на това  лекарство,  лекарите,  които  го  използват  си  мълчат.  Като 
цяло, малко от тези лекари ми се обаждат и ме информират, че маслото е подействало. 

Уважавам  работата  на  лекарите  и  разбирам  защо  подхождат  внимателно.  Що  се 
отнася  до  мен,  такива  лекари ми  помагат  да  изградя  неопровержима  база  данни,  която 
доказва  как  действа това  лекарство.  В  крайна  сметка,  тези  лекари,  които  наистина  се 



 

опитват  да  практикуват  медицина  правилно  ще  имат  още  много  работа,  докато 
предоставят това лекарство на обществото, за което им благодаря искрено. 

 
В  Хипократовата  клетва  лекарите  се  заклеват:  „Никога  и  никому  няма  да 

препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било 
подобно нещо.” Мислите ли, че спазват това обещание? 

 
За мен, текстът на  Хипократовата клетва  е това,  което трябва  да  бъде медици‐

ната. И все пак, това, което знам за конопеното масло и въз основа на отговорите, които 
съм получил от лекарите до този момент, се страхувам, че трябва да кажа, че истинските 
лекари,  които  помогнат  на  ближния,  са  доста  рядко  срещани.  Повече  от  очевидно  е,  че 
тази клетва, в която се кълнат не означава нищо за по‐голямата част от тях. Тези така 
наречени  медицински  специалисти  предписват  чернодробни  токсични  отровни  химикали, 
химиотерапия  и  лъчетерапия  и  имат  наглостта  да  наричат  това,  което  практикуват 
„медицина”. 

За  да  бъда  честен,  тези  медицински  специалисти  нямат  извинение  за това,  което 
правят.  Те  знаят последиците от тези  лечения,  но  продължават да  позволят на  своите 
пациенти  да  се  подлагат  на такива  процедури.  За  да  добиете  ясна  представа  колко  зле 
стоят нещата в света на медицината, попитайте десетгодишно дете, какво мисли, дали 
отровата и радиацията са полезни за него. Няма съмнение, че ще отговори: „Разбира се, че 
не.” Сега задайте на лекаря същия въпрос и той ще ви каже, че тези така наречени процеду‐
ри са необходими, за да ви лекуват ефективно. 

Струва ми се, че някой се е объркал и в действителност, ако едно дете знае повече за 
медицината от тези, които работят в тази област, мисля, че всички сме изпаднали в дос‐
та голяма беда. Мисля, че лекарите трябва да са първите, които подкрепят използването 
на  конопеното  масло  и  истинският  лекар  никога  няма  да  застане  на  пътя  на  неговото 
използване. 

Според мен, лекарите трябва да излязат на стачка и да настояват, че това безвре‐
дно лекарство трябва да бъде разрешено. Няма смисъл от медицината, ако всеки, който я 
практикува не използва коноп. Метафорично казано, това е все едно да готвите без сол, 
или да се опитвате да гасите пожар без вода. 

Когато хората страдат от болести като рак, множествена склероза, СПИН, както 
и много други сериозни заболявания, те са уплашени и не знаят на какво да вярват. Най‐
доброто  нещо,  което може  да  направи  някой  в това  положение,  е  да  се  образова  и  да 
научи  повече  за  заболяването  си.  Да  проучи  другите  форми  на  лечение,  които  са 
достъпни  и  да  реши  какво  би  било  най‐полезно.  Това  е  вид  информация,  която  вашият 
лекар  трябва  да  предостави,  но  за  съжаление  много  малко ще  обсъдят тези  въпроси. 
Всички  лекари ще  говорят  за  повечето  случаи  какво  лечение  предоставя медицинската 
система. Така че, ако Вашият лекар не ви говори за алтернативни лечения, образовайте 
се, животът ви може би зависи от знанията ви. 

Хората обичат да си мислят, че лекарите знаят всички отговори, но ако това беше 
вярно,  тогава  защо  толкова  много  от  нас  умират  и  страдат  ненужно?  Колкото  и 
налудничаво да звучи, много от хората с тежки заболявания,  които се нуждаят от това 
природно лекарство трябва да нарушат закона, ако искат да оцелеят. Законите трябва да 
бъдат въведени, за да може общество да функционира по безопасен начин и те трябва да 
се основават на факта,  че това,  което е извън закона причинява вреда. Но  за  съжаление, 
когато  се  вгледате  в  законите,  забраняващи  употребата  на  лекарствения  продукт  от 
коноп, явно не е така. Тези закони са приети, така че обществеността да няма друг избор, 
освен да приема химикалите и отровите на медицинската система. Така че, ако искате да 
използвате  коноп  за  лечение  на  заболяването  ви,  бъдете  подготвени,  тъй  като  ще  се 
отнасят с вас като с престъпник, ако ви хванат. Злото ще продължи, докато не се застъ‐
пим един за друг и не кажем, че вече няма да се съгласяваме с техния начин на мислене. 



 

Много  лекари  ще  ви  кажат,  че  не  трябва  да  обръщате  гръб  на  медицинската 
система  и  в  някои  случаи,  бих  се  съгласил.  Все  пак,  ако  се  опитват  да  ви  убедят  да  се 
подложите  на  процедура,  която  знаете,  че  е  вредна  и  ви  кажат,  че  алтернативните 
терапии  са  загуба  на  време,  тогава  може  да  им  отговорите,  те  да  се  подложат  на 
процедурите, а вие да потърсите безвредна алтернатива като лекарствата от коноп. 

Лекарите не казват на тези, които лекуват да вярват в медицинската система от 
загриженост за пациентите си, а за да не загубят професията и заплатите си. От доста 
време медицинската система се грижи повече за парите, отколкото за лечението. Ако 
това  не  беше така,  тогава  защо  ни  дават  безбожно  скъпи  химикали  и  отрови,  които 
наричат лекарства? Високо квалифицираните медицински специалисти знаят какво точно 
ви  дават.  Тяхната  цел  е  просто  да  запазят  статуквото  и  да  ви  натъпчат  с  колкото  е 
възможно повече  хапчета,  което е най‐добре  за тях,  но не и  за онези,  които се очаква да 
бъдат лекувани. 

 

Лечение или убийство? 
 
Д‐р Алън Левин веднъж написа: „Повечето пациенти с рак в страната умират 

от химиотерапия. Тя не премахва рака на гърдата, на дебелото черво или рака на 
белия  дроб.  Този  факт  е  документиран  преди  повече  от  десетилетие.  Въпреки 
това, лекарите все още използват химиотерапия за тези тумори. Повероятно е 
жени с рак на гърдата да умрат побързо с химиотерапия, отколкото без нея.” Не е 
ли  обезсърчаващо,  че  този  метод  все  още  се  използва  като  основно  лечение  за  почти 
всички пациенти с рак? 

 
След всичките направени изследвания, химиотерапията и лъчетерапията са разобли‐

чени,  тези  терапии  вредят  на  организма. Много  ми  е  трудно  да  разбера  защо  някой  би 
предписал  или  взел  отрова  и  очаква  тя  да  помогне  на  заболяването.  Лекарите,  които 
препоръчват  химиотерапия  знаят  на  какво  подлагат  пациентите.  Това,  което  правят 
лекарите  наистина  не  е  за  вярване,  но  още  по‐невероятен  е фактът,  че  пациентите  на 
драго сърце правят, това което им своя казва лекарят, без да отчетат последствията. 

Химиотерапията  е  отрова,  тя  ще  доведе  до  големи  увреждания  на  жизненоважни 
органи в тялото и имунната ви система. В допълнение, лъчетерапията, която медицинска‐
та  система  предоставя  не  е  по‐различна.  Често  се  чудя  защо  използват термина  химио‐
терапия, но предполагам, че малцина биха се подложили на такава процедура, ако я нари‐
чат с истинското ѝ име – отрово‐терапия. 

Всеки, който смята химиотерапията за приложимо медицинско лечение или е непра‐
вилно информиран за въздействието ѝ върху нашите тела, или прави подобни изявления, за 
да защити собствените си извратени цели. За по‐голямата част от тези, които страдат 
от рак, химиотерапията и лъчетерапията са просто по‐бърз начин да умрат. Медицински 
списания  като  The  Lancet  направиха  проучвания  и  заключиха  същото  и  аз  вярвам,  че  те 
заслужават признание за усилията си. Много приятна изненада е да се отбележи, че поне 
някои от тези медицински списания изваждат фактите наяве. Кога обществеността ще 
се събуди и ще осъзнае дали е полезно, медицинската система да инжектира или ни кара да 
поглъщаме вещества, на чиято опаковка има череп с кръстосани кости? 

Майка ви казвала ли ви е някога, че химикалите, отровите и радиацията са полезни за 
вас? (Едва ли.) Така че, защо обществото да се подлага на такива процедури, без да обмисли 
това,  което им  казват лекарите?  Когато те  започнат да  ни тъпчат  с тези  химикали  и 
отрови, нямат представа какъв ефект тези т. нар. лекарства ще имат върху нас. Всички 
ние  сме  различни,  поносимостта  ни  към  химикали,  отрови  и  други  вещества  много  се 
различава.  Ако  вие  и  аз  имахме  един  и  същи  вид  рак  и  се  подложим  на  една  и  съща 
химиотерапия,  първата  доза  може  да  ме  убие.  Но  ако  се  окаже,  че  вие  имате  много  по‐
голяма поносимост към отровата, може за момента да избегнете „косача”. 



 

Не  забравяйте,  всеки  път,  когато  се  подлагате  на  химиотерапия,  тя  трови  всеки 
жизненоважен  орган  в  тялото  ви.  В  крайна  сметка,  по‐голямата  част  от  хората  не  са 
спасени  от  химиотерапията,  те  умират  от  последиците  ѝ.  Химиотерапията  и  лъче‐
терапията  са  канцерогенни  процедури.  Те  не  лекуват  рака,  те  го  причиняват  и  често 
спомагат  за  образуването  на  метастази.  При  химиотерапия  и  лъчетерапия,  туморът 
може да намалее, но в крайна сметка, последиците от такива лечения обикновено водят 
до разпространението на рака. 

Дори медицински списания като The Lancet  казват,  че  химиотерапията е просто по‐
бърз начин за умиране, но лекарите продължават да я прилагат, все едно става въпрос за 
нещо  маловажно.  Обществото  не  трябва  да  бъде  нащрек  само  за  химиотерапията  и 
лъчетерапията, а на практика за всичко, което медицинската система предоставя. Дори 
изследвания като компютърна томография, които лекарите предписват всеки ден, облъч‐
ва пациента с висока доза радиация, което от своя страна може да предизвика рак или да 
спомогне за разпространението на заболяването в други части на тялото. 

Голяма  част от лекарствата,  които медицинската  система ни  дава  са  отровни  за 
черния дроб. Наистина ли смятате, че отравянето на черния дроб ще помогне на органи‐
зма и той ще се излекува по‐бързо? 

Горещо препоръчвам на обществеността преди да вземе някакви лекарства или да 
се подложи на лечение,  да разбере,  какво може да предизвикат тези видове лечения на 
организма.  Погледнете  съставките  на  лекарствата,  които  планирате  да  пиете  и 
решете,  дали  наистина  искате  тези  опасни  вещества  в  тялото  си.  Само  защото 
лекарите носят бели престилки, не винаги означава, че знаят какво правят, или че ги е 
грижа за каквито и да било странични ефекти. Тялото е ваше и животът е ваш. Тъй като 
по‐голямата част от лекарите в момента отказват да разкрият истината, най‐важно е 
пациентът да я научи сам. 

Емпиричното лекарство –  лекарство от растения,  е  с  нас през цялата история и 
конопът е кралят на всички емпирични лекове. Досега няма регистриран смъртен случай 
в резултат на използването на лекарство от коноп. Жалко е, че същото не може да се 
каже за това, което предоставя медицинската система. 

Както  вече  посочих,  безопасността  на  лека  от  коноп  като  лекарство  е  несравним. 
Ако  ви  се  наложи  да  изпиете  голямо  количество,  една  чаена  лъжичка  от това масло  или 
повече, това  няма да  ви  убие.  Такова  количество ще  ви  накара  да  спите доста  време,  но 
когато този ефект отмине, вие ще сте невредими. Както всяко лекарство, може да има и 
такива, които няма да могат да използват това вещество по някаква причина. Но досега 
не  съм  срещал някой,  който да  се  е  сблъсквал  с  някакви трудности при  използването му, 
така  че  все  още  се  чувствам,  че  лекът  е  от  полза  за  всички.  За  мен  предозирането  в 
повечето случаи, е игра на глупци, но предупреждавам обществото никога да не се опитва 
да предозира с фармацевтични продукти, тъй като може да облече дървения костюм. 

Не препоръчвам на никого да предозира и с конопено масло, освен ако не става въпрос 
за  животозастрашаващо  заболяване.  Все  пак,  ако  такова  нещо  се  случи  случайно  или 
медицинското състояние на пациента го изисква, най‐малкото конопеното масло няма да 
навреди. 

 
Не ви ли се струва малко абсурдно, че много лекари не биха се подложили на химио‐

терапия, а я предлагат на пациентите? 
 
Фактът,  че много  лекари  подлагат пациенти  си  на  химиотерапия,  но те  никога  не 

биха  се  подложили,  подчертава  липсата  на  загриженост  у  такива  лекари  за  своите 
пациенти. Обществото се доверява на лекарите за солиден медицински съвет, който ще му 
помогне  да  преодолее  заболяването.  Но твърде  често обществото  се  обърква  от всички 
извъртени  медицински  термини  и  в  края  на  краищата  позволява  да  бъде  поставено  в 
опасност. Очевидно е, че голяма част от лекарите се грижат повече за позициите и запла‐



 

тите  си,  отколкото  за  благосъстоянието  на  пациентите,  иначе  не  биха  могли  с  чиста 
съвест да предписват химиотерапия и лъчетерапия. 

Преди няколко години, 72‐ма онколози присъстваха на събрание в Монреал и бяха запи‐
тани дали ще  се  подложат на  химиотерапия или лъчетерапия,  ако  са диагностицирани  с 
рак. 59 от тях казаха, че няма да се подложат на такива процедури. Това означава, че само 
около 18% биха предприели тази стъпка, докато 82% не. Ако по‐малко от 20% от раковите 
специалисти  биха  се  подложили  на  подобни  лечения,  мисля,  че това трябва  да  ни  говори 
нещо. С течение на времето, тази лудост ще приключи и скоро повечето от нас ще мислят 
по  по‐разумен  начин.  Но  в  крайна  сметка  използването  на  химиотерапия  и  лъчетерапия, 
заедно с други вредни вещества, трябва да се прекрати. 

 
Очевидно лекарите следват дневния си ред. И все пак, не си ли играят с живота на 

пациентите? 
 
Един лекар трябва да следва напътствията на Хипократовата клетва, а не да търси 

печалбата  от  големите  фармацевтични  компании.  Първото  задължение  на  истинския 
лекар трябва  да  бъде  благосъстоянието  на  пациента.  Ако  откажат  да  следват  своята 
клетва, тогава такива лекари просто си играят с живота на пациентите си, така че те 
самите  заедно  с  фармацевтичните  компании  могат  да  участват  в  разпределението  на 
печалбите. От която и страна да го погледнем, това, което се случва в момента не може 
да се нарече медицина от всеки разумно мислещ човек. Вместо това, медицината може да 
се разглежда като много вредна и смъртоносна игра, в която корупцията на правителст‐
вата дава контрола на фармацевтичните компании. 

 
Какви са основните предимства на лечението с конопено масло, когато го сравним с 

химиотерапията, лъчетерапията и другите химически медикаменти? 
 
Конопеното масло има три основни предимства в сравнение с т. нар. конвенционални 

лечения.  Първо,  конопеното масло  не  вреди,  от  друга  страна  действа  и трето,  не  убива 
пациента.  Химиотерапията,  лъчетерапията  и  другите  отровни  химически  медикаменти 
увреждат  тялото  и  в  повечето  случаи  намаляват  възможността  ни  да  оцелеем.  В 
допълнение, пациентите, които са се подложили на такива лечения, често развиват други 
заболявания, причинени от самите лечения. 

Наистина  не  мога  да  сравня  лекарството  от  коноп  с  каквото  и  да  било  от 
предлаганите медикаменти, тъй като не смятам,  че това,  което ни дават е лекарство. 
Химическите  медикаменти  са  отровни  за  черния  дроб.  Трябва  да  е  очевидно  за  всеки,  че 
тези химикали нямат място в телата ни, тъй като са отрова и представляват опасност 
за пациента. 

 Химиотерапията и лъчетерапията са канцерогенни процедури, което означава, че те 
не само са отровни, но могат също да причинят рак. Често размерът на тумора може да се 
намали  с  помощта  на  химиотерапия  или  облъчване,  но  в  голям  брой  от  случаите,  той 
просто позволява на рака да се разпространи. Благодарение на канцерогенните ефекти на 
такива  процедури  и тяхната  отровна  природа,  те  съсипват  имунната  система,  когато 
имаме най‐голяма нужда от нея.  Според мен е абсурдно, да наричам химиотерапията или 
лъчетерапията  „лечение”  на  рак  или  други  заболявания,  когато  очевидно  те  въобще  не 
трябва да се използват. 

 
 
 
 
 
 



 

Може ли маслото да замени радиотерапията? 
 
Терминът  радиотерапия  звучи  доста  приятно.  Изглежда  така,  сякаш  пациентът 

слуша музика по радиото и оздравява. Разбира се, както повечето от нас вече знаят, това 
далеч не е така, затова нека да я наречем с истинското ѝ име лъчева терапия. 

Не  мисля,  че  лъчевата терапия  е  по‐добра  от  химиотерапията,  тъй  като  и  двете 
процедури  са  отровни  и  канцерогенни.  Лекарството  от  коноп  трябва  да  е  първата  
защитна линия срещу рак и всички други заболявания, а не лечения, които могат да доведат 
до преждевременна смърт, или да усложнят състоянието. 

Доколкото  мога  да  забележа,  да  позволим  на  медицинската  система  да  върши 
такива  унищожителни действия  върху тялото ни  е  само по‐бърз  начин да  си  отидем.  За 
някои, химиотерапията и лъчетерапията действат като тактика за отлагане, но в край‐
на  сметка уврежданията,  които нанасят тези процедури  за  вашето тяло  са  ужасяващи. 
Ако  сте  преживели  такива  процедури  и  дълготрайните  им  последици,  смятайте  се  за 
щастливци, тъй като по‐голямата част от пациентите не са ги преживели. Освен това, 
искам  да  предупредя  хората,  да  стоят  настрана  от  компютърната  томография,  тъй 
като тя също излага пациентите на огромна доза радиация, която може да предизвика рак 
или други здравни проблеми. 

Конопеното масло не е токсично за организма, и когато се използва за лечение на рак 
или друго заболяване, не вреди на здравите клетки. След като пациентът вземе маслото 
от коноп, то го кара да се отпусне, като по този начин болният получава повече почивка и 
сън, който подпомага изцелението. 

От  моя  гледна  точка,  няма  сравнение  между  химическите  медикаменти  и  конопе‐
ното масло. Химикалите и отровите причиняват вреда и ще ви разболеят, те също имат 
тежки  странични  ефекти,  които  дори могат да  доведат до  смърт.  Конопеното масло  е 
безвредно  и  осигурява  добро  здраве  и  бързо  възстановяване.  Обичам  да  казвам,  че  това 
вещество подпомага живота и от опита си при употребата му, мога да кажа,  че това е 
така. 

 
Може ли маслото от коноп да увеличи продължителността на живата? 
 
Твърдо съм убеден,  че ако всички вземаме малки дози от конопеното масло редовно, 

ще живеем  по‐дълго  и ще  сме  по‐здрави.  Дългата  продължителност  на живота ще  бъде 
много полезно за човечеството, тъй като тя ще позволи на тези, които имат прекрасни 
таланти,  да  постигнат много  повече.  Твърде  често  в  днешния  свят,  човек  става  все  по‐ 
добър в това, което прави, но се разболява и слага край на кариерата си. 

На  всички  ни  е  даден  опитът  наречен  живот,  за  да  разширим  възможностите  и 
хоризонтите си, така че нашият вид да може да се развива на по‐високо ниво. В допълне‐
ние, това прекрасно растение  едновременно  запазва и  защитава органите ни от  заболя‐
ване.  Не  мога  да  си  обясня,  как  още  човешката  раса  продължава  да  игнорира  лечебния 
потенциал на това растение. Сега, след като истината лечебна сила на конопа е известна, 
ще бъде доста небрежно, ако не поискаме това лекарство веднага да се ползва свободно. 

Ако  вие  или  някой  друг  на  тази  земя  би  искал  да  живее  по‐дълго  и  в  състояние  на 
отлично здраве и да постигне максималния потенциал, на който е способен, не виждам как 
някой може да вярва, че има правото да налага волята си и да се опитва да принуди друг да 
не употребява това лекарство. Тъй като животът би трябвало да се живее и сега открих‐
те начин да избегнете всички ненужни страдания, желая на всички ви дълъг и здравословен 
живот. 

 
 
 
 



 

Трябва да сте чували много хора да ви казват: „Това няма да действа, нищо няма да 
помогне, лекарят каза, че ще страдам от това до края на живота си...” 

 
Голяма част от пациентите идват при мен със заболявания, защото техните лекари 

не са успели да ги излекуват и те чувстват, че положение им е безнадеждно. Доста често 
хората дори нямат диагноза, защото в действителност лекарите не могат да кажат как‐
во не им е наред. Повечето от пациенти, на които дадох маслото, не вярваха, че конопът 
може да ги излекува, докато не се подложиха на лечение. Контактувал съм с хиляди хора, 
които бяха  напълно изумени от това,  което лекарството направи  за  заболяванията им. 
Ако конопено масло не може да ви излекува, малко вероятно е, да намерите друго лекарст‐
во, което да контролира по‐добре болестта ви. 

Лекарите  обичат  да  ни  казват,  че  много  заболявания  и  състояния  са  нелечими,  но 
това  лекарство  не  обръща  внимание  на  изказванията  на  лекарите  и  често  прави  това, 
което се смята за медицинско чудо. Ако имате медицински проблем, опитайте маслото и 
имате шанса сами да видите чудесата. 

 
Има ли смисъл да не даваме на хората лекарства на основата на коноп? 
 
Няма  абсолютно  никакъв  смисъл  да  се  забранява  употребата  на  лекарството  от 

коноп  и  в  действителност,  никой  няма  право.  Единствената  причина,  поради  която 
конопът е забранен на първо място се дължи на факта, че той представлява реална опас‐
ност  за  богатите  концерни.  Ограничаването  на  употребата  на  лекарството  от  най‐
лечебното  растение  на  земята,  може  да  се  обозначи  само  като  престъпление  срещу 
човечеството. Изглежда,  че в момента правителствата са оставили всичко в ръцете на 
своите  богати  приятели,  които  притежават  фармацевтичните  компании,  но  в  крайна 
сметка няма да могат скрият истината за това лекарство. 

Когато конопът се завърне като основно лекарство, той ще унищожи цялата коруп‐
ция,  която  някога  е  стояла  срещу  неговата  свободна  употреба.  Това  растение  бързо  се 
превръща в най‐силното лечебно средство и произведените от него лекарства ще проме‐
нят  лицето  на  медицината  завинаги.  Скоро  гражданите  ще  отхвърлят  химикалите  и 
отровите,  които  в  момента  се  наричат  лекарства  и ще  изискат  използването  на тази 
естествена субстанция, така че да могат да се лекуват разумно. 

 
Конопеното масло не е ли гигантски скок напред в медицината? 
 
Конопеното масло  е  повече  от  огромна  крачка  напред  в  лечението  на  заболявания, 

защото сега имаме  средство,  което лекува,  без да нанася  вреди на пациента.  В действи‐
телност, това е начинът, по който трябва винаги да се практикува медицина, но алчност‐
та е взела надмощие над обществото и го е повела по грешния път, когато става въпрос 
за лечение и много други неща. Това естествено масло може да се използва за безопасното 
лечение  на  рак  и  други  животозастрашаващи  състояния  и  може  да  се  използва  за 
предотвратяване на заболяването. В допълнение, това вещество често може да излекува 
заболявания, които са смятани за нелечими, така че огромният брой страдащи в момента, 
сега  имат  шанс  да  се  възстановят.  Пушенето  на  коноп  има  ограничено  лекарствено 
действие и контролирането на гаденето определено е едно от тях. И все пак, не е малко 
смахнато,  някой  да  пуши  коноп  за  гадене,  причинено  от  химиотерапия,  когато  същият 
растителен материал, ако са произведе правилно и се вземе, би могъл да излекува рака? 

Лечебните чудеса на това растение винаги са били под носа ни, и е жалко, че ни отне 
толкова  време,  за  да  ги  намерим.  Много  хора  са  страдали  и  умирали  ненужно,  поради 
липсата  на  правилно  лечение,  но  сега,  след  като  знаем  медицинските  чудеса  на  това 
растение, човешката раса няма да страда повече. 

 



 

Полицията идва 
 

Подарихте масло от стотици килограми коноп. Как се почувствахте, когато дойде 
полицията? 

 
През 2003 г. кралската канадска конна полиция (КККП) ми направи внезапна проверка и 

ми конфискува над сто и петдесет растения, но не повдигнаха обвинения. След това през 
2005  г.,  засадих  още  1620  конопени  растения  в  задния  ми  двор,  което  накара  КККП  да 
организират друга акция, но този път бяха повдигнати обвинения. Освен това, през 2006 г. 
имах още 1100 зародиши от различни висококачествени сортове коноп, които отново бяха 
конфискувани  от  КККП.  Повярвайте  ми,  цялото  това  преживяване  е  много  тревожно, 
защото разбрах колко голяма е корупцията и чувствах, че тази реколта е конфискувана от 
полицията по нареждане на правителството. 

Смятам,  че това,  което направиха КККП  в моя  случай  бе  престъпление,  защото те 
знаеха,  че  конопът,  който отглеждах,  се  използва  за  производство  на  лекарства,  а  аз  не 
криех дейността си. След като много хора от околността са използвали това вещество и 
се  справяха  с  медицинските  проблеми,  е  очевидно,  че  лекарството,  което  произвеждам 
действа. Ако е истина, че КККП не са корумпирани, тогава защо се опитват да сложат край 
на  производството  на това  лекарство?  Няма  ли  достатъчно  доказателства,  сочещи,  че 
това вещество помага на толкова много от хората, които им плащат заплатите? 

На 6 май 2005  г., три месеца преди да ме обвинят, показах видеозапис с доказателс‐
тво на КККП, на който пациенти използваха маслото за заболяванията им. Също помолих 
дали  КККП  не  може  да  ми  даде  конфискувания  коноп,  за  да  произведа  още  лекарства  за 
обществено  ползване.  На  това  видео  им  казах,  че  отглеждам  коноп  в  задния  си  двор  и 
планирам да  го  използвам  за  лекарство.  Три месеца  по‐късно,  на 3  август 2005  г.  същият 
отряд от КККП, на който дадох доказателството, направи обиск на собствеността ми и се 
престори, че не знае нищо за видеозаписа и информацията. 

В онзи ден станах свидетел, как полицията работи в „Зоната на Здрача” или някаква 
друга форма на реалност, обърната с главата надолу. Но разбира се, тези смели офицери 
просто си вършеха работата или поне това беше извинението им,  за да се убедят,  че не 
правят нищо нередно. Мисля, че стандартно изискване за хората, желаещи да се присъеди‐
нят  към  силите  на  реда,  е  способността  им  да  различават  добро  от  зло.  Полицейските 
служители, които срещнах, нямаха никакви угризения за действията си и затова чувствам, 
че офицери от този калибър не трябва да се допускат в силите на реда. 

Очевидно  те  бяха  много  болни  хора,  които  имат  умствени  проблеми,  след  като 
действат  по  този  безмозъчен  начин.  Но  мисля,  че  тези,  които  имат  правото  да  носят 
значки и пистолети,  за да спазват реда и закона трябва да бъдат малко по‐разумни и да 
осъзнават  отговорността,  която  имат  пред  обществото.  Или  обратното  те 
представляват  опасност  за  тези,  на  които  би  трябвало  да  служат,  тъй  като  хората 
умират от набезите им, извършени върху имота ми. 

КККП са изпечени измамници и по мое мнение тази организация трябва да бъде разпус‐
ната, заради вредата, която е причинила. Кралската канадска конна полиция би трябвало 
да  работи  за  интереса  на  обществото,  а  не  за  печалбите  на  големите фармацевтични 
компании. Трябва да кажа, че обиските на имота ми, направени от КККП ме оставиха много 
разочарован от родната ми страна. Изглежда, че човек трябва да бъде много внимателен 
към  всяка  организация,  чието  име  започва  с  „Кралска  канадска”,  тъй  като  в  много  от 
случаите ще откриете, че такива организации са контролирани от правителството и не 
работят в полза на обществото. 

Не  казвам,  че  Канада  не  се  нуждае  от  полиция,  но  мисля,  че  канадските  граждани 
заслужават  полиция,  на  която  могат  да  се  доверят,  и  с  която  да  се  гордеят.  КККП  се 
посрами, защото действа срещу по‐голямо добро за канадските граждани, които плащат 



 

заплатите им. Така че за мен, единственото разумно нещо, което КККП може да направи, 
ще бъде да се оттегли и да позволи на полицейска сила с почтеност да заеме мястото ѝ. 

 
Върнаха ли ви растенията? 
 
КККП са обискирали дома ми четири пъти и досега не са ми върнали нищо. Дори след 

трите обиска, при които не повдигнаха обвинения, те винаги задържаха конфискуваното. 
За мен, това, което правят, не е нищо повече от легализирана кражба и очевидно, ако не са 
повдигнати  обвинения,  взетото  трябва  да  бъде  върнато.  КККП  не  взе  само  конопените 
растения,  по  време  на  обиска те  конфискуваха  и  други  предмети,  които  не  са  свързани  с 
отглеждането  му.  Според  мен,  те  конфискуват  това,  което  им  хване  окото  и  няма 
причина поради, която го правят. 

Ако вие или аз вземем нещо от чужд имот, след което ни заловят и обвинят, от нас 
се очаква да върнем взетото. Но ако КККП вземе нещо от имота ви, което не е свързано с 
някакво  престъпление,  най‐вероятно  никога  няма  да  го  видите  отново. Може  ли такова 
поведение от националната ни полиция да бъде описано като спазване на закона, когато е 
очевидно,  че те  извършват престъпления  срещу  гражданите  на тази  нация?  Или  просто 
те не са нищо повече от една шайка крадци и хулигани, които са подкупени, за да вършат 
мръсната работа на правителството? 

 
Съдебният  процес  трябва  да  е  породил  у  вас  много  неприятни  чувства.  Вие 

помагате на хората безплатно, много от тях сте вдигнали от смъртния одър, и въпреки 
това трябваше да минете през процес. 

 
До  началото  на  2008  г.,  когато  съдебното  дело  най‐накрая  приключи,  толкова  ми 

писна от цялата корупция, че бях готов да напусна Канада. Разбира се, по това време знаех 
добре, че не мога да очаквам честност или състрадание от канадската правната система, 
или  от  правителството,  което  я  контролира, тъй  като  се  оказва,  че  и юридическите  и 
правителствените  кръгове  нямат интерес  или  концепция  за  правосъдие.  Половината от 
адвокатите в Канада изкарват голяма част от парите си като защитават или преслед‐
ват хора, обвинени в притежание на коноп. След като адвокатите усетят мириса на пари, 
правосъдието и човешките права не означават нищо. 

Всички  присъстващи  по  време  на  съдебното  дело  знаеха,  че  говоря  истината  за 
чудесата на това лекарство, но те бяха пренебрегнати в полза на корупцията и алчност‐
та.  Канадската правна  система е  виновна  за  съучастничество  с правителството,  което 
извърши престъпление спрямо канадския народ и моят процес доказва, че това е факт. Бих 
казал на всеки, който търси справедливост, да стои далеч от правната система или съдеб‐
ните зали на моята родина. 

Що за държава е Канада, в която влачат човек като мен през корумпираната съдебна 
система, след което нарушават всяко правило в устава и ме обвиняват, че съм престъпник, 
защото  оказвам  помощ  на  другите?  Конопеното  масло,  което  произвеждам  облекчава 
страданието  и  спасява  живота  на  много  хора  и  в  допълнение,  когато  лекувам  го  правя 
безплатно.  Ако  такова  поведение  е  престъпление  в  Канада,  може  би  е  време  за  няколко 
промени.  В  крайна  сметка,  лекарството  от  коноп  ще  унищожи  цялата  корупция,  която 
стои срещу използването му, и когато този ден дойде, всички ще видим кои са истинските 
престъпници. 

В  края  на  делото,  аз  и  последователи  ми  бяхме  твърдо  убедени,  че  сме  спечелили 
делото.  Прокуратурата  също  бе  наясно  с  това  и  престана  да  се  меси  в  работата  на 
съдебните заседатели. Една дама, която присъстваше на делото ми се обади на следващия 
ден след присъдата и ме информира какво се е случило. 

Лекувал  съм роднините на някои от съдебните заседатели, така че не можех да  си 
представя,  че ще ме осъдят.  Бях напълно шокиран,  когато те  се произнесоха „виновен по 



 

всичките три обвинения” и всичко, което си помислих, беше: „Виновен за какво? За лечение?” 
След това, дамата, която ми се обади ми обясни, че е разбрала за какво става дума. Дали 
прокуратурата  не  е  подкупила  журито,  за  да  ме  признаят  за  виновен,  така  че  това  да 
изпрати посланието, че съм престъпник и лекарство не действа? 

По  време  на  делото,  те  дори  не  дадоха  възможност  на тези,  които  са  използвали 
маслото за лечение, да дадат показания. Така че не ми беше трудно да повярвам, че те са 
подкупени,  както  и  журито.  Съдията  беше  предупреден,  че  свидетел  е  видял  главния 
прокурор да напуска съдебната зала три минути преди съдебните заседатели да произне‐
сат присъдата. 

Бяхме повикани в съдебната зала и съдията заплаши дамата,  която беше свидетел 
на случката с 14 години затвор за лъжесвидетелстване, ако открият нещо, което е казала 
и не е вярно. Разпитаха я и не можаха да опровергаят нищо, след което я пуснаха. Тъй като 
това,  което бе  заявила, не можеше да бъде опровергано по никакъв начин и  съдията не я 
изпрати  в  затвора  за  лъжесвидетелстване,  човек  би  си  помислил,  че  делото  трябва  да 
бъде прекратено, тъй като бе очевидно, че присъдата сега е под въпрос. 

Може да не разбирам много от правосъдие, но според мен това, което се случи онзи 
ден почти отговаря на описанието. Журито не беше повикано, за да свидетелства и КККП 
не направи разследване, така че се оказва, че ако прокурорът беше обвинен в извършване на 
престъпление, нищо нямаше да се случи. На всичкото отгоре, съдията заяви, че мисли, че аз 
и жената сме „сварили” нещо, което да попречи на журито да ме осъди. Ако това наистина 
е така, тогава защо съдията не изпрати жената в затвора, както се заричаше? 

В миналото съм чувал израза „произволно правосъдие” и сега бях свидетел на такова. 
Ако  някой  нарече такава  съдебна  процедура  справедлива,  мога  да  кажа,  че  най‐вероятно 
излиза от психиатрично заведение. Подкупването на съдебните заседатели е много серио‐
зно  обвинение,  освен  ако  не  сте  главния  прокурор,  като  в  този  случай  съдията  просто 
замита всичко под килима. Това минава за правосъдие в Канада и така ще остане, докато 
не бъде заменено от правната система, която по душа действа в интерес на обществото. 

 
Каква беше присъдата ви и какви бяха последиците? 
 
Грозяха ме 12 години зад решетките, но изглежда, че на съдията му е било съвестно. 

По време на присъдата, той заяви, че при други обстоятелства биха ме наградили и дали 
отличия  за  работата ми,  но  не  заради това  съм  в този  съд.  След това той  продължи  и 
каза,  че за 34  години в правната система не се е сблъсквал с дело,  което няма престъпен 
характер.  След  това  призна,  че  съществуват  научни  доказателства,  които  подкрепят 
казаното  от  мен.  Съдията  също  така  заяви,  че  има  много  хора,  които  са  използвали 
маслото за заболяванията им и те също ме подкрепят. 

Според мен, това, което каза съдията бе, че присъдата ми няма никакъв смисъл, тъй 
като не е чул никакви доказателства по време на делото. По време на делото, съдията не 
позволи  на  пациентите  да  свидетелстват.  В  допълнение,  той  не  допусна  да  представя 
научните доказателства, които бях събрал, така че откъде щеше да знае за пациентите? 
Очевидно  съдията  е  имал  предварителна  информация,  че  всичко,  което  казвам  в  съда  е 
вярно, защото той не ми позволи да представя доказателства по време на процеса. 

Така  че,  защо  той  не  даде  правото  на  пациентите  да  свидетелстват,  и  какво  бе 
намерението му, когато отказа да представя на съда научните доказателства? Изглежда 
ми  много  странно,  че  съдия  от  Върховния  съд  прави  такива  коментари,  след  като  съм 
осъден. 

В  допълнение,  след  като  съдията  призна  всичко,  което  казах  за  истина,  защо  не 
извика от радост, че лекарството на нашите мечти е открито? Вместо това, присъдата 
влезе в сила, сякаш нищо не се е случило, докато хората продължават да умират, защото 
правната система отказа да подходи правилно. 



 

Глобиха ме  с 2000 щатски  долара  и ми  забраниха  да  ползвам оръжие.  Вярвам,  че ме 
глобиха, защото казах на висок глас това, което правят по време на делото. Що се отнася 
до забраната за оръжие, това е абсурд, тъй като не откриха огнестрелни оръжия по време 
на  обиските.  Единствените,  които  размахваха  пистолети  наоколо  бяха  самите  полицаи. 
Изглежда,  че  по  някаква  неясна  причина,  забраната  за  оръжие  е  въведена  в  действие  в 
продължение на десет години, и ако те осъдят за трафик повече от веднъж, дори и да не 
притежаваш  оръжие,  забраната  е  доживотна.  Бях  „вързан”  за  правната  система  в 
продължение  на  три  години  и  в  края  на  краищата,  резултатът  е  ясен.  Дори  не  ме 
поставиха  на  изпитателен  срок,  така  че  изглежда,  че  целта  им  е  била  просто  да  ме 
злепоставят. 

След като преминах през най‐голямото произволно правосъдие в канадската история, 
мога само да кажа,  че живеем в красива страна, но е корумпирана до мозъка на костите. 
Баща ми воюва в Нормандия и бе тежко ранен, заради това, което възприема като свобода. 
Сега  Канада  се  превърна  в  нещо,  срещу  което татко  се  бореше  през  Втората  световна 
война  и  в  много  отношения,  сега  е  още  по‐лошо.  След  като  видях  това,  което  правят 
властимащите,  вече  не  се  гордея,  че  съм  канадец,  в  действителност,  страната  ми  не 
означава нищо за мен. 

Собствената ми нация и повечето други по света просто позволяват на гражданите 
им да бъдат убивани от големи парични интереси, които търсят единствено печалбата. 
Когато това се комбинира с факта, че Канада, заедно със САЩ и други страни навлизат в 
чужди държави само заради алчност и власт, оставя човек с наведена глава. Честно мога 
да кажа, че заради това, на което станах свидетел, никога няма да погледна на Канада по 
същия  начин.  Сега  наистина  се  чувствам  като  човек  без  държава,  защото  родината  ми 
доказа,  че  е  пълно  разочарование,  но  един  ден  някъде  на тази  планета, ще  намеря това, 
което търся. 

Може  и  да  не  изглежда  така,  но  от  името  на  канадските  граждани,  искам  да  се 
извиня на страните, които са засегнати в резултат на действията на нашето правителс‐
тво и войските ни, изпратени там. Повечето канадци са добри хора, но за съжаление, стра‐
ната ни се управлява от крадци и злодеи, които искат да крадат ресурсите на чужди земи. 
Накрая, други народи започват да разпознават ужаса от това, което правят страни като 
САЩ и Канада, но все още, така наречения свободен свят бие барабаните на войната. 

Промяната идва и се надявам един ден да видим края на всички войни, и когато този 
ден дойде, най‐накрая можем да се научим да живеем в мир. В същото време, трябва да се 
стремим  да  изградим  нещо  по‐добро,  и  когато  успеем,  получената  награда ще  си  струва 
усилията. По‐добрият начин на живот и доброто здраве са неща, които всички желаем и с 
безплатното ползване на растението коноп,  заедно с малко  здрав разум, целта е пости‐
жима. 

 
Мислите  ли,  че  хората  от  правоприлагащите  органи  не  осъзнават,  че  рано  или 

късно и на тях може да им се наложи да ползват масло от коноп? 
 
Много  хора  от  правоприлагащите  органи  определено  знаят,  че  лекарството  от 

коноп действа и всички трябва да осъзнаят, че нямат право да пречат на употребата му 
като  лекарство.  В  интерес  на  истината,  предоставям  това  лекарство  на  голям  брой 
полицейски служители. Дори служители от КККП изпращат пациенти при мен за лечение, 
които са в последен стадии на рак, така че много служители са наясно, че това естествено 
вещество действа. Полицията не се различава от нас, когато става въпрос за заболяване, 
те също се страхуват от рак и други сериозни заболявания.  

Но  полицията  изглежда  има  доста трудности  да  прозре факта,  че  политиките  на 
правителството ни, които забраняват употребата на лекарството от коноп, убиват тях 
и  техните  семейства.  Повечето  полицаи  се  опитват  да  изчистят  нарушенията  си  по 
време  на  обиските,  които  вършат  срещу  тези,  които  използват  лекарство  от  коноп  с 



 

думите,  че  просто  си  вършат  работата.  Но  няма  разлика  между  тях  и  тези,  които  са 
работили  в  лагерите на  смъртта на  Хитлер,  нищо  не  оправдава  поведението им,  както 
нищо не може да оправдае поведението на полицейските сили днес. 

Крайно време е полицията да се събуди и да прозре реалността. Дали полицейските 
служители мислят,  че  е  погрешно  за  обществото  да  отглежда  най‐лечебно  растение  на 
земята и да произвежда лекарство? И дали те самите ни биха потърсили това масло, ако 
техен близък умира и се нуждае от лечение? Може би е време полицията да насочи писто‐
летите си към истинските престъпници. 

Да се отрича използването лекарството от коноп пред обществеността е престъп‐
ление и полицията трябва да спре да прилага законите, които бяха въведени срещу използ‐
ването на коноп  за лечебни нужди.  Конопът е просто естествено безвредно растение.  Е, 
как полицията или някой друг, може да си мисли, че има право да лиши някой със сериозно 
заболяване от правото да използва безплатно това вещество? 

 
Мислите ли някога да спрете да произвеждате маслото? 
 
Според канадското законодателство, няма клауза, която да забранява производство‐

то на масло от коноп за употреба като лекарствен продукт, или събирането на смоли от 
растението.  Години  приемах  медикаменти  предписани  от  лекарите,  които  ми  вредяха 
повече, отколкото ми помагаха. Единственото лекарство, което ми помогна е конопът и 
маслото му. Въпреки че попитах десетки лекари за рецепта, така че да мога да използвам 
това  вещество  законно,  всеки  от  тях  ми  отказа.  Нямах  друг  избор,  освен  да  произведа 
лекарство сам и смятам да продължа да правя това, докато съм жив. 

Системата може да дойде и да ме вкара в затвора и да ме лиши от употребата на 
това  лекарство,  но  ако  го  направят,  тези  техни  действия  могат  да  ме  убият.  Ако 
медицинската система действително имаше лекарство, което да ми помогне, те можеха 
да ме опровергаят, но не го правят. Така че, ако свърша в затвора, без лекарство и това 
причини смъртта ми, гражданите ще разберат колко е корумпирана нашата система. 

Не приемам това лекарство за забавление, нуждая се от него, за да оцелея, и ако умра 
борейки се за правото на всички да използват това вещество,  поне смъртта ми няма да 
бъде напразна.  Скоро  хората ще имат свободен достъп до това невероятно лекарство и 
никаква корупция не може да го спре, и когато този ден настъпи, лицето на медицината 
ще се промени завинаги. 

 
Как се чувствате, когато трябва да откажете лечение на някого просто, защото 

не разполагате с достатъчно коноп, за да направите лекарство? 
 
Имам хора, които идват при мен през цялото време, защото не могат да си позволят 

цените на конопа от наркодилърите и повечето други производители. Правя най‐доброто 
за всеки, но за съжаление моите финанси не са бездънна яма. 

Изхарчих  всичките  си  спестявания,  опитвайки  се  да  помогна  на  тези,  които  имат 
нужда  от  лекарството,  но  не  разполагам  с  финанси,  за  да  продължавам  да  го  правя. 
Чувствам  се  много  разочарован,  защото  ако  конопът  се  отглеждаше  свободно,  400  гр. 
висококачествен  лекарствен  коноп щеше  да  струва малко  повече  от  същото  количество 
царевица. 

Ужасно  е,  че  хората  умират,  защото не могат да  си  позволят изходния материал, 
който е необходим, за да се направи това природно лекарство. Докато тази ситуация не се 
промени и не можем свободно да произвеждаме това лекарство, препоръчвам на всеки да го 
отглежда самостоятелно. Сегашните правителствени политики ограничаващи употреба 
на лекарствата от коноп скоро ще изчезнат, но междувременно, собственото производс‐
тво решава проблема. 



 

Ако имате любим човек, който страда или умира и се нуждае от това лекарство, кой 
дава  пет  пари  за  абсурдни  закони  и  държавни  политики?  Като  човешко  същество,  вие 
имате право да използвате това лекарство, без значение какво казват всички корумпирани 
правителствени политики и закони. 

Не забравяйте, че законите са само хартия и мастило, и ако е използвана корупция, за 
да бъдат въведени, точно както стана с конопа, вие не извършване престъпление, когато 
произвеждате това лекарство. Така че, ако вие или някой ваш близък страда от  живото‐
застрашаващо  заболяване,  не  е  ли  крайно  време  да  хвърлите  закона  през  прозореца  и  да 
направите  нещо  разумно?  Преди  много  години,  бях  принуден  да  направя точно това,  ако 
исках да живея и не съжалявам, така че, докато този свят не се вразуми, бих ви препоръчал 
да направите същото. 

 

Изследвания 
 

Системата  трудно  ще  приеме  това.  Във  всеки  случай  е  необходима  промяна  и 
медицинската марихуана изглежда е необходимост… 

 
Няма  съмнение,  че  конопът  скоро ще  заеме мястото  си  в масовата  употреба  като 

лекарство и ще се използва широко в медицината,  както е било в продължение на хиляди 
години.  Без  значение дали медицинската система иска да  го чуе,  алопатичният подход за 
лечение  с  използването  на  химикали  и  отрови  не  действа.  Емпиричното  лекарство 
(лекарство от растения) е единствената ни жизнеспособна безопасна алтернатива. След 
хиляди  години на  употреба като лек,  растението коноп и много други билки,  ни  показаха 
тяхната полза в областта на медицината и трябва да сме луди, за да не ги използваме. 

В момента населението на тази планета е в средата на епидемия от рак, а също и 
много други заболявания са извън контрол. Няма момент в човешката история, когато ни е 
било необходимо лекарство, което може да облекчи страданията на толкова много хора. 
Тъй като маслото от коноп може да лекува рак и други заболявания по разумен и безопасен 
начин, какво по‐удобно време за повторното му въвеждане като лекарствен продукт? 

Отдавна правителства и тези, които ги контролират ни говорят само лъжи за това 
растение.  Казват  ни,  че  канабисът  води  до  пристрастяване  и  ще  отвори  вратата  към 
твърдите  наркотици.  Това  е  пълна  лъжа,  в  действителност  конопеното  масло  е  много 
ефективно  и  помага  на  хората  да  се  освободят  от  зависимостта  към  тези  опасни 
вещества.  Как  е  възможно  естествено  лекарство,  което  освобождава  хората  от 
зависимостите да е причина за приемане на твърди наркотици и лекарства, които водят 
до пристрастяване? 

За мен изявленията, които правят, че конопът е врата към наркотиците, са само за 
да се дезинформира общественото. Мисля, че е крайно време правителствата да кажат на 
своите граждани истината за това растение. Ако не го направят, очаквам да имат неясно 
бъдеще,  след като обществото научи истината. Действието на лекарството се разчува 
бързо и сега вече лечебното приложение на растението коноп не може да се крие. 

Когато  всеки  втори  знае  как  да  излекува  рака  си  с  коноп,  как  може  корупцията  на 
нашата система да попречи на използването му? В близко бъдеще тези, които обитават 
планетата ще имат достъп до лекарството, което им трябва, но аз не бих искал да играя 
ролята на този, който ще ги върне в пътя. Ще отнеме време на обществото, за да разбере 
истината, но ако нищо положително не се направи, не бих искал да съм от потърпевшата 
страна, когато хората се разбеснеят. Така че, както виждате, всичко зависи от реакцията 
на тези,  които твърдят,  че  ни  представляват. Можем  да  го  направим  по  лесния  или  по 
трудния начин, така че, ако тези, които в момента са на власт искат да бъде трудно съм 
сигурен, че ще съжаляват за действията си в съвсем кратък период от време. 

 



 

Върху какво трябва да се фокусират изследванията? 
 
В  близко  бъдеще,  най‐важното  е  да  се  отглеждат  възможно  най‐добрите  лечебни 

сортове, за да можем да определим истинската им лечебна полза. Тъй като това лекарс‐
тво е безвредно, можем да направим необходимите научни изследвания, докато лекуваме 
хората. 

Някои  сортове  коноп  са  много  по‐ефективни  от  други  за  различни  заболявания.  За 
кратък период от време, можем да определим най‐добрите сортове за лечение на дадено 
състояние  и  това  ще  позволи  тези  заболявания  да  бъдат  лекувани  по‐ефективно.  В 
допълнение,  необходим  е  качествен  контрол,  който  възможно  най‐бързо  да  разработи 
стандарти,  към  които  доставчиците трябва  да  се  придържат.  В  момента  пациентите 
нямат  представа  за  качеството  и  ефективността  на  маслата,  които  купуват  от 
другите.  Наистина,  все  още  не  са  направени  изследвания,  за  да  се  определят  лечебните 
качества на това растение, но ако работим по правилния начин, за кратко време, мисля, че 
можем да научим много. 

През  март  2011  г.  станахме  свидетели  на  ядрена  катастрофа  във  Фукушима  в 
Япония.  В тази  книга ще намерите  статия  за  опасността,  на  която  сме подложени.  Ако 
отделите  време  да  я  прочетете,  мисля,  че ще  се  успокоите  знаейки,  че това  лекарство 
може да ви предпази от радиационното увреждане,  което се излъчва от Япония и това е 
само още една причина това вещество да бъде предоставено възможно най‐бързо. 

Надявам  се  да  доживея  да  видя  деня,  когато  всички  на  земята ще  имат  достъп  до 
лекарството от коноп, което ще е достъпно под формата на дарение. Никой не трябва да 
страда,  защото  не  може  да  си  позволи  лекарството  от  коноп,  което  може  да  бъде 
произведено евтино и не виждам никаква причина защо това да не стане. 

Написано през юли 2009 г., редактирано през юни 2013 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Коноп: панацеята за хиляди хора с медицински профили 
 

Предоставям  тази  информация,  за  да  могат  хората  по‐добре  да  разберат  лечебните 
ползи  от  конопа  и  защо  системата  толкова  се  страхува  от  едно  растение.  Изглежда,  че  на 
практика всички сортове коноп имат лечебни качества,  но  те  се различават много от  сорт до 
сорт. Конопът е най‐неразбраната от всички лечебни билки и излиза, че е най‐безвредното и 
ефективно лечебно растения на земята. 

Преди  да  пристъпя  по  нататък,  ще  се  опитам  да  обясня  възможно  най‐просто  защо 
правителствата  и  тези,  които  ги  контролират  пазят  истината  за  това  лекарство.  През  цялата 
човешка  история  са  използвани  много  лъжи  и  измами  от  онези  във  властта,  за  да  остане 
широката  общественост  неосведомена  по  отношение  на  истинските  лечебни  свойства  на 
конопа. Дори религията действа по смущаващ начин, за да крие истината за това растение от 
обществеността. 

В  по‐голямата  си  част,  това  е  направено,  за  да  се  запази  човешката  раса  поробена  и 
контролирана.  Тези,  които  упражняват  контрол  от  доста  време  го  казват.  Хората,  които 
използват коноп са склонни да поставят под въпрос това, което се случва и доста често не се 
разбират  с  останалата  част  от  стадото.  Така  че  за  много  от  тези,  които  са  на  власт  в 
продължение  на  векове,  скриването  на  истината  за  лечебната  сила  на  това  растение  от 
обществеността е необходима, ако искат да останат на власт. 

В  действителност,  ако  обществото  знаеше  истината,  тогава  на  практика  всеки щеше  да 
използва  това  растение  правилно  като  лекарство  за  поддържане  на  добро  здраве.  Такова 
положение ще накара повечето хора да задават въпроси за политиките на т. нар. властимащи, а 
от това, приятели мои, те се страхуват най‐много. 

Смятате ли, че големите парични интереси биха искали да се разправят с общество, което 
вече  знае истината и мисли много  по‐разумно? Общественост,  която  вече няма да  преглъща 
лъжи и измами и ще се сложи край на техните политики и проекти, които вредят на човешката 
раса и на тази планета? 

Това  е  класическата битка между доброто и  злото.  Ако не  се  сложи  край на целите на 
тези хора, човешката раса скоро може да изчезне, заради нанесените щети. Следователно, има 
само  едно  разумно  нещо,  което  трябва  да  се  направи  –  да  се  легализира  използването  на 
конопа като лекарство. 

От  сегашните  резултати  става  пределно  ясно,  че  тези,  които  в  момента  са  на  власт  не 
работят за благото на хората. Очевидно е, че това, което ги мотивира е упражняването на власт 
и  парите  и  всичко  това  за  сметка  на  здравето  и  благосъстоянието  на  обществото.  В  бъдеще 
такъв тип поведение не бива повече да се позволява от тези, които избират политиците. 

Целта  на  всеки,  който  заема  такава  позиция,  е  да  си  върши  работата  както  трябва  и 
винаги да работи за доброто на хората. Всичко в политика трябва да е като „отворени книга” за 
обществото  и  нищо  не  трябва  да  бъде  скрито.  Освен  това,  тяхната  работа  трябва  да  бъде 
разглеждана  внимателно  от  честни  новинарските  медии,  чиято  единствена  цел  е  обществе‐
ността да получава истината. Не е трудно да променим света, в който живеем, всичко, което е 
необходимо, е волята да го направим. 

Това, което хората често не разбират, е голямото разнообразие в лечебните свойства от 
сорт до  сорт.  Някои  сортове  са  по‐ефективни  като болкоуспокояващо,  докато други могат да 
бъдат  по‐полезни  при  диабетици,  тъй  като  контролират  нивата  на  кръвната  захар,  трети 
понижават очно налягане и помагат на страдащите от глаукома. 

За щастие, изглежда, че в по‐голямата си част качественият сорт Indica, е ефективен при 
лечение  на  всички  видове  рак.  Понастоящем  има  хиляди  различни  видове  коноп,  които  са 
получени  при  кръстосване  на  различни  сортове.  Трите  основни  разновидности  на  това 
растение  са:  cannabis  Indica,  cannabis  Sativa  и  cannabis  ruderalis.  Чистите  сортове  индика 
действат много успокояващо и са ефективни при лечение на повечето заболявания. 



 

Качествените  сортове  Indica,  които  са  кръстосани  със  Sativa  или  ruderalis,  също 
притежават този тежък седативен лекарствен ефект. Все пак, много зависи от количеството на 
сорта Indica, както и колко ефективен ще бъде като лекарство. Като цяло, колкото по‐голямо е 
съдържанието на Indica, толкова по‐силно успокоително и ефективно ще е като лекарство. 

Чистата  Sativa,  от  друга  страна,  води  до  енергийна  сила,  която  не  е  благоприятна  за 
лечение в повечето случаи и може да попречи на съня на тези, които се опитват да я използват 
като лекарство. Лекарства, произведени от чиста Sativa или кръстоска между Sativa и  Indica  с 
по‐голямо съдържание на Sativa, или от сорт ruderalis могат да бъдат полезни при лечението на 
хора, страдащи от депресия или заболявания на кожата, които могат да бъдат лекувани лока‐
лно. 

За  поглъщане,  маслата  произведени  от  Sativa  и  кръстоска  с  по‐голямо  съдържание  на 
Sativa  трябва  да  се  прилага  с  повишено  внимание.  Тези  масла  могат  да  бъдат  невероятно 
енергизиращи  при  поглъщане  и  по  мое  мнение  този  ефект,  не  подпомага  процеса  на 
оздравяване. 

През  последните  няколко  години  на  сорта  канабис  ruderalis  беше  обърнато  много 
внимание.  Доколкото  разбирам,  този  сорт  се  кръстосва  с  Indica  и  Sativa,  за  да  бъде  по‐
издръжлив и устойчив на мухъл. В допълнение, сортът ruderalis е с високо съдържание на CBD 
(канабидиол) и някои смятат, че това е от голямо значение, но все още не е доказано. Не мога 
да кажа какви ще са лечебните свойства от този сорт. Тъй като нямам опит в работата със сорт 
ruderalis, в този момент не се чувствам квалифициран да предложа вижданията си. 

Все  пак,  за  най‐добри  резултати  използвам  чист  Indica  или  кръстоска  между  Indica    и 
Sativa с по‐голямо съдържание на Indica, тъй като те вече са доказали своята ефективност. 

За  някой  нов  в  света  на  конопа,  всичко  това  може  да  бъде  доста  объркващо.  Заради  
всичките  кръстоски,  които  са  направени,  старият  начин  на  гледане  на  големите  листа  на 
растението,  за  да  се  определи  дали  сортът  е  Indica  или  Sativa  вече  не  върши  работа. 
Традиционно, големите листа на сорта Sativa са дълги и тънки, докато големите листа на сорта 
Indica са много по‐широки на външен вид. Сега едно растение може да изглежда като Indica, но 
да проявява енергизиращи черти на Sativa и обратно. Всичко това може да бъде много трудно 
за начинаещия,  така че предлагам хората да подходят към този проблем по същия начин, по 
който аз го направих. 

Най‐лесният начин да се определят отличителните белези, е просто да се изпуши малко, 
за да  се  определи  въздействието.  Когато  хората ми носят  коноп,  за да произведа лекарство, 
свивам  цигара.  Докато  изпуша  около  половината  от  цигарата,  разбирам  дали  притежава 
седативния ефект, който търся и това е начинът да избера материала, който ще използвам. 

Ако ще купувате коноп за производство на лекарство, но досега не сте пушили, вземете с 
вас дългогодишен пушач, който да пробва материала. Кажете, че търсите седативен ефект и не 
искате да си купите нещо, което действа тонизиращо. 

Не е лоша идея да имате лупа под ръка, така че да разгледате смолата върху пъпките. Тя 
трябва да изглежда като покрита със скреж и това може да се види с невъоръжено око. След 
като свикнете с производството на маслото, човек често може да получи доста добра представа 
колко масло може да добие само като погледне зародиша с лупа. Смолата, която наблюдавате 
е  лекарството,  и  колкото  по‐голямо  е  количеството  върху  пъпката,  толкова  повече  ще  е 
произведеното масло. 

От моя опит знам, че практически всички сортове Indica произвеждат лекарство, което е 
ефективно при лечението на много заболявания. Дори и хората, страдащи от депресия, могат 
да се възползват от ефектите на маслото, произведени от качествен сорт Indica. Така че е най‐
добре да  стоите настрана от  сорта Sativa, ако искате да произвеждате лекарство  за повечето 
вътрешни  болести.  И  все  пак,  ако  искате  да  лекувате  заболяване  на  кожата,  рак  на  кожата, 
мисля,  че маслата от  сорт Sativa  са доста по‐ефективни. Няма съмнение,  че някои сортове са 
по‐ефективни,  отколкото  други  за  различни  заболявания.  В  бъдеще,  научните  изследвания 
трябва да се правят в тази сфера. 



 

Вече знаем чудесата, на които е способно това лекарство. Сега трябва да разберем кои 
сортове  са  най‐полезни  за  лечение  на  различни  заболявания.  Това  може  да  се  осъществи  с 
помощта на обикновен процес на изключване, а изследванията могат да се провеждат, докато 
лекуваме хората. Надявам се обясненията ми в тази глава да са били полезни за хората, които 
се нуждаят от това лекарство. 

 

Напред към пълното легализиране 
 

Няколко дни преди Джак Херер да се срине от инфаркт, той каза Стив Хагър, че ако нещо 
се  случи  с  него,  щафетата  поемам  аз.  След  смъртта  на  Джак,  Стив  изпълни  желанието  му  и 
извести публично намеренията му по време на поклонението, така че от този момент нататък 
малко или много се превърнах в лидер на движението за конопа на мястото на Джак. 

Наистина  не  очаквах  това  и  за  мен  щеше  да  е  огромно  удоволствие  да  продължа  с 
работата  си  по  лекарството.  И  все  пак,  Джак  очевидно  мислеше,  че  съм  способен  на  много 
повече, така че ако няма възражения, нека преминем към пълната легализация. 

За  мен,  Джак  Херер  бе  един  от  най‐големите  активисти  за  граждански  права,  които 
някога са живели. Знанията, които ни даде и думите, които изричаше, не бяха в полза на една 
определена група, а в полза на цялото човечество. Той ми беше приятел и наставник, говореше 
сърдечно и беше единствен по рода  си.  Беше видял посоката на действията ми  за легализи‐
ране на конопа и ме подкрепяше винаги. 

Само глупак би могъл да си мисли, че е способен да заеме мястото на човек като Джак 
Херер.  И  все  пак,  изглежда,  че  Джак  ми  остави  нелека  задача,  но  аз  ще  направя  всичко 
възможно,  за  да  почета  паметта  и  желания  му.  Сега  може  да  съм  лидер  на  движението  за 
конопа, но винаги сме имали един император и той се казва Джак Херер. Да живее паметта и 
мечтата му за всички нас. 

Системата  винаги  е  определяла  хора  като Джак и мен  за  екстремисти. Факт  е,  че  няма 
нищо  радикално  по  отношение  на  конопа,  просто  говорим  истината.  Истинската  причина 
системата  да  ни  нарича  радикали,  е  защото  истината  разкрива  тяхната  корупция.  Така  че  те 
използват  всичките  си  пари  и  власт,  за  да  ни  дискредитират  пред  обществеността  –  това  е 
единственият начин да поддържат контрол. 

Джак както и аз чувстваше, че никой няма право да лишава хората от употребата на лек 
от  това  безобидно  растение.  В  интерес  на  истината,  конопът  трябва  да  играе  важна  роля  в 
детоксикацията  на  земята,  предоставяйки  лекарство,  енергия  и  широк  спектър  от  други 
продукти, които биха били от голяма полза за човечеството. 

Да станем свидетели на хора като Еди Леп, които лежат в затвора за отглеждане на това 
чудо на природата, е нетърпимо. В какъв свят живеем, когато човек като Еди излежава десет‐ 
годишна присъда, защото е извършил престъплението да помогне на свой близък? 

Несправедливостта, която е извършена срещу толкова много невинни хора няма аналог и 
на  това  трябва  да  се  сложи  край.  Волята  на  големите  пари  вече  не може  да  надделява  над 
волята  на  народа.  Целта  ми  е  да  видя  конопа  напълно  законен  за  отглеждане  от  всеки  и 
освободен от данъци.  Би било пълна лудост да плащаме данък на  същата  система,  която ни 
забранява да използваме това растение. 

Да се изправим като един и да кажем на системата, че сме наясно с това, което правят. 
Да ги информираме, че няма вече да се подреждаме в редичка като животни и да приемаме 
отровите и химикалите като лекарство. 

Сега се нуждаем от намиране на мирно решение на ситуацията, в която сме попаднали. 
Защо големи пари да не ни подкрепят, за да постигнем плавен преход, който ще бъде от полза 
на цялото човечество? От колко пари имат нужда тези хора, и с какво право смятат, че могат да 
контролират масите, единствено за да увеличат печалбите си? 



 

В света в който живеем в момента, парите са сила, но е време за промяна, тъй като те се 
използват  в  ущърб  на  човечеството.  Няма  да  намеря  покой,  докато  не  дойде  денят,  в  който 
полицаите ще гледат на насажденията с коноп, като на тези с царевица. 

Трябва да разсеем всички лъжи и измами, които системата говори на обществеността за 
конопа. Това е единственият начин, по който евентуално можем да поставим човешката раса 
отново в правия път. Да отглеждаме коноп навсякъде. Не  само като лекарство,  а и  за  храна, 
гориво,  влакна,  текстил  ...  списъкът  е  безкраен. Да  сложим  хората на мястото им,  така  че да 
имат  връзка  с  това,  което  е  важно  –  тяхната  самодостатъчност,  майката  природа  и  благо‐
състоянието на тази планета. 

Може да кажете, че гледам на легализирането на конопа отвътре навън. На повърхността  
изглеждаме обединени, но в действителност сме много разединени. Има хора в движението 
като Марк Емъри от Канада, който се изказа в интервю за книгата Bud Inc., който звучеше така, 
сякаш не е за пълната легализация на конопа. Освен да не съм разбрал за какво става въпрос в 
книгата или не помня правилно, но не мога да си представя как някой, който се изказва по този 
начин може  да  се  смята  за  активист.  Позволили  сме  на  такива  хора  да  играят  важна  роля  в 
движението, като в действителност те имат скрити цели. 

Що се отнася до мен, ако не си за пълна легализация, мястото ти не е в движението. В 
продължение на десетилетия,  апатичното ни отношение позволи на системата да ни води за 
носа,  като  че ли нямаме право да поставя под въпрос политиките ѝ.  За да направим нещата 
още по‐лоши, ние се съгласяваме с тях, въпреки че знаем, че не постъпват правилно. Така че в 
действителност  всички  сме  виновни  за  това,  което  се  е  случило  в  миналото,  но  това  не 
означава, че ще позволим нещата да вървят постарому. 

Днес чувам много хора да казват: „Легализирайте всички наркотици”, но тази мисъл ме 
плаши. Поради саморазрушителната природа на човешката раса, такива политики биха довели 
до  сериозни  последици.  Не  искам децата ми да  имат  досег  до  вещества,  които могат  да  им 
навредят.  Също  не  бих  искал  да  имат  свободен  достъп  до  такива  вещества,  с  които  да 
експериментират. Подобно на много други,  аз  също съм виждал разрушителната природа на 
отровите  и  химикалите,  предоставяни  от  фармацевтичните  компании  и  действията  им  върху 
хората, които ги използват. 

Доколкото разбирам, над 80% от смъртните случаи са от злоупотреба с наркотици. Други‐
те  улични  наркотици  като  алкохол,  крек14,  метамфетамин15  и  др.  също  взимат  жертви,  но 
медикаментите са далеч по‐вредни. 

                                                 
14  Крекът  (crack)  е  обработен  с  алкално  вещество  кокаин,  който  има  вид  на  малки  бели,  бежови  или 
кафяви кристалчета. Името му идва от своеобразния шум  (пращене, пукане), който тези бучки издават 
при нагряване. Крекът е форма на кокаина, която е пригодена за пушене.  
15 Метамфетаминът e  синтетичен наркотик със  стимулиращо действие,  приема  се перорално.  След по‐

дълга употреба, особено венозно, оказва непреодолима зависимост. 90 % от приемащите го наркомани 
получават силни психически разстройства (слабоумие, параноидни явления, двигателни разстройства и 
др.) Метамфетамините наподобяват химически допаминa и допаминовите транспортери ги хващат и ги 
въвеждат  в  нервната  клетка,  вместо  допамин.  Вътре  в  нервната  клетка  метамфетаминът  измества 
допамина  от  неговото  депо  (торбичката  му).  Повишеното  количество  допамин  принуждава 
транспортерите  да  започнат  да  работят  в  обратна  посока  –  да  изпомпват  активно  допамин  извън 
клетката – в синапса. В резултат на това допаминът е хванат „в капан” в синапса и не може да се прибере 
обратно  от  транспортерите.  Той  стимулира  отново  и  отново  нервната  клетка  с  опиатни  рецептори. 
Метамфетамините са субстанции с много висок потенциал на зависимост, тъй като действат върху пътя 
на  възнаграждението  в  мозъка.  Употребяващите  ги  чувстват  голямо  удоволствие  и  бодрост.  При 
приемане  дава  рязък  прилив  на  сили, еуфория,  непрекъснат  поток  мисли,  бързо  заменящи  се  една  с 
друга,  пълно  отсъствие  на  апетит.  Зависимостта  е  психическа.  След  прием  е  характерен  дълъг  сън. 
Използван често като стимулант по време на Втората световна война, но сега се явява уличен наркотик 
(много  елементарен  за  производство),  често  се  продава  като екстази в  увеселителни  заведения. 
Метамфетаминът може да се намери и във вашия дом. В лакочистителите,  в басейна,  в батериите и в 
тръбите на душа. 



 

Ако конопът се използва правилно,  той ще сложи край на използването на всички тези 
опасни вещества.  Защо да приемате нещо опасно,  за да подобрите състоянието си или да се 
отпуснете, когато конопът може да осигури същия ефект, но без да вреди? 

Екстракти от растението коноп могат да се използват, за да се премахне пристрастеността 
към опасни вещества. Системата ни казва, че марихуаната има пристрастяващ ефект, което ще 
накара тези, които я използват да се пристрастят към твърдите наркотици. Подобни изказвания 
са  пълни  безсмислици.  Как  може  едно  лекарство,  което  премахва  зависимостта,  да  накара 
някой да се пристрасти към същите опасни вещества, които причиняват проблема? 

Съгласен  съм,  че  конопеното  масло  води  до  пристрастяване,  но  то  помага  на  хора, 
страдащи  от  зависимости  и  не  води  към  унищожение,  както  правителствата  ни  искат  да 
повярваме. Веднъж, след като научите как действа това лекарство, ще откриете, че лечебните 
му свойства са неограничени. 

Разбира  се,  ще  има  много,  които  стоят  с  бели  престилки  и  ще  казват,  че  лечебното 
приложение  на  това  растение  се  нуждае  от  повече  изследвания,  преди  да  е  безопасно  за 
обществено ползване, или че трябва да се контролира и облага с данък. Те казват такива неща 
или поради пълно невежество, или за да защитят собствените си позиции. Политици, юристи, 
полицаи  и  т.н.  често  ще  сипят  същите  глупости  и  те  го  правят,  за  да  защитят  позициите  и 
задниците си. 

Това показва  колко  ги е  грижа  за  здравето на  гражданите,  които плащат  заплатите им. 
Всички те живееха в лъжа, но сега е време за трезва мисъл. Открито предизвиквам системата 
да дойде и да оспори това, което казвам на обществото за лечебната сила на растението коноп. 

От позицията, в която съм в момента, би било глупаво публично да се противопоставям 
на  свободното  използване  на  конопа  в  медицината.  Невероятно,  хората,  които  са  против 
употребата  на  лекарствения  продукт  от  коноп  имат  близки,  които  страдат  и  могат  да  бъдат 
излекувани.  Какво  си мислят,  когато  се  държат  по  този  начин,  и  докога  смятат,  че ще  им  се 
разминава? 

Лечебните  свойства  на  това  растение  са  известни  от  доста  време.  Изглежда  почти 
невероятно,  как  т.  нар.  власт може да мами  хората  за  такова  основно нещо  като  растението 
коноп.  

Казват ни, че конопът е опасен наркотик, когато всъщност е само едно растение. Казват  
ни, че той е смъртоносен и пристрастяващ, докато в същото време ни тъпчат до козирката със 
смъртоносни и водещи до пристрастяване химикали и отрови. Това трябва да ви покаже колко 
наивни сме били. 

Трябва да призная заслугата на хора като Макс Игън, Дейвид Айк, Алекс Джоунс, както и 
много други, които показват истината на хората за това какво наистина се случва в този свят. 
Това, което разкриват е плашещо за обикновения човек, но му обърнете внимание,   защото е 
истина. 

Документалният филм „Дреболии (Loose Change)” разкрива корупцията в света и казва на 
обществото  кои  са  истинските  престъпници.  Всички  хора,  предоставящи  тази  информация, 
играят  жизненоважна  роля  в  пробуждането  на  обществото  и  те  не  са  само  конспиративни 
терористи.  Това,  което излагат  са факти,  а  те не могат да се отрекат. Всичко,  което  трябва да 
направите е да слушате това, което ви казват и да го изследвате,  за да откриете истината. 

Да  кажете  на  света,  в  който  живеем,  че  е  поел  грешен  път,  е  омаловажаване  от  най‐
висока  степен.  И  все  пак,  ако  действаме  сега,  не  е  твърде  късно  ситуацията  да  се  поправи. 
Всичко  трябва да  се преустрои,  за да видим,  кое е най‐доброто  за всички форми на живот и 
тази планета, е с най‐висок приоритет. 

Не ще позволим повече на корупцията да диктува как ще живеем. Ние сме на прага на 
най‐голямата  повратна  точка  в  историята  на  човечеството  и  е  от  съществено  значение  за 

                                                                                                                                                         
 
 



 

бъдещето ни, всичко да се направи по открит и честен начин. Постъпвайки по този начин, ще се 
научим да работим заедно, за да подобрим живота по всички възможни начини. 

Ако боравим правилно, земята може лесно да ни изхрани, а ние можем да сложим край 
на  използването  на  изкопаеми  горива,  които  отравят  планетата  ни.  В  същото  време,  гладът 
може  да  бъде  изкоренен  и могат  да  бъдат  открити  голям  брой  работни места  в  конопената 
индустрия, за да се решат повечето от проблемите с безработицата. 

Споменавал  съм  много  пъти,  че  е  наша  грижа  и  свещена  отговорност,  да  видим,  че 
човечеството ще оцелее и просперира. Лекарите ще започнат да спазват Хипократовата клетва, 
а правителствата ще започнат да работят   в името на хората.  Това е единственият път,  който 
можем  да  следваме,  и  който  има  смисъл,  но  ако  го  пренебрегнем,  резултатът  ще  бъде 
унищожаването на човешката раса. 

Казвам истината за това вещество на широката общественост, на правителствата и тези, 
които  ги  контролират  от  2003  г.  насам,  но  сега  много  хора  най‐накрая  започват  да  обръщат 
внимание. Стана ми пределно ясно, че правителствата никога няма да сторят правилното нещо, 
освен ако не бъдат принудени от гражданите. 

Ето защо, сега всичко зависи от нас, за да се справим със ситуацията. Ако правителството 
откаже  да  направи  правилното  нещо,  тогава  ние  трябва  да  надделеем  и  да  сложим 
правителство,  което  ще  действа.  На  тяхно  място  трябва  да  назначим  лица,  които  са  честни, 
които нямат партийна принадлежност и нямат скрити програми. 

Тяхна работа е да ни представляват правилно, за това им плащаме. Ако не може да им се 
вярва  за  святата  отговорност,  тогава  ще  намерим  други,  който  могат  да  изпълнят  задачата. 
Можете  да  наречете  това  „антикорупционна  стратегия”,  чиято  цел  е  да  направи  всичко  по‐
добро за обикновените хора, с изключение на тези, които ни причиняват неприятности. 

Мисля, че всеки, в това число и аз, ако е поставен в положение на обществено доверие, 
трябва  да  работи  за  общественото  и  да  бъде  наблюдаван много  внимателно. Мога  само  да 
заявя, че гражданите, които плащат заплатите им имат пълното право да бъдат представлявани 
от честни и неподкупни хора. 

В  миналото  е  повече  от  очевидно,  че  новините  отразяваха  много  некадърно  истината 
пред  обществеността.  Ако  тези,  които  ни  представляваха  в  миналото  бяха  разглеждани 
критично от медиите, както е редно, светът, в който живеем днес щеше да е различен. Какво се 
случи  с  истината  в журналистиката,  или  тя  вече  не  е мода?  Или  големите  парични  интереси 
просто купуват новинарските медии, за да могат хората да знаят, това което трябва? 

Няма  много  въпросителни  около  това,  което  се  е  случило  през  последните  няколко 
десетилетия. Разбира се, репортерите знаеха, че на обществото не се казва истината за много 
неща,  но  ако  посмеят  да  възразят,  има  опасност  да  загубят  работата  си.  Подобно  на  много 
други  професионалисти  те  просто  се  съгласяват  с  корупцията,  така  че  също  трябва  да  носят 
бремето на вината. 

Дали  има  още  някой,  който  наистина  не  вижда  какво  се  случва  и  не мислите  ли,  че  е 
крайно време да направим нещо, преди да е станало твърде късно? Има надежда, но трябва да 
започнем да използваме много повече главите си.  

За  наше щастие,  това масло може да  помогне  на  хората да мислят  по‐разумно и дори 
създава нови мозъчни клетки в хипокампуса на тези, които го приемат като лекарство. Веднъж, 
когато това масло стане широко използвано, то ще помогне на хората да мислят по‐ясно и ще 
бъде много по‐трудно да ги заблудят. 

Простата истина е, че рушим тази планета с обезпокоителни темпове, което само по себе 
си е достатъчно лошо, но има и проблеми,  свързани с нашето здраве, които трябва да бъдат 
решени.  На  бебетата,  както  и  на  всички  в  болниците  се  дават  химикали  и  отрови  като 
лекарство.  Всяка  секунда,  хората  страдат  и  умират  ненужно.  И  все  пак,  седим  и  чакаме 
корумпирана система да направи правилното нещо за всички. 

Наистина, може само да се каже, че сме живели в отричане. Ако искате промяна в този 
свят, трябва да се изправите и да я направите, тъй като няма надежда, че настоящата система 
ще направи нещо вместо вас. 



 

Бъдещето ни и бъдещето на всичко, което ни е скъпо е в опасност. Да работим заедно, за 
да  вкараме  човечеството  в  правия  път,  и  след  това  ще  сме  постигнали  нещо,  с  което  да  се 
гордеем. 

 

Милионният поход  на марихуаната през 2010 г. в Прага, Чехия 
 

Страхотно е да сме в Прага с вас, прекрасни хора, които се борите за правата на всички да 
могат да използват безплатно това феноменално лечебно растение. Надявам се, че истината за 
лечебната  сила  на  конопа  може  да  бъде  разкрита  за  първи  път  в  Чешката  република,  и  че 
чешкото правителство ще бъде първото, което ще направи това, което е правилно за хората. Но 
за съжаление, правителството за момента, изглежда, че не е направило много по отношение на 
този проблем. 

Всичко това може да бъде незначително, освен ако не умирате от рак,  тъй като идният 
ноември  Калифорния може да  прегледа  въпроса  за  пълната  легализация.  Ако  това  се  случи, 
нищо  не  може  да  спре  лекарството,  което  буквално  ще  експлодира  и  ще  залее  земята  във 
вълна от целебни свойства, невиждана досега от човечеството. 

Но все пак смятам, че е голям срам, че нищо не се прави в Чешката република, за хората, 
които страдат и умират, а това лекарство би им било от голяма полза. Когато това лекарство е 
най‐накрая се появи на сцената след няколко месеца, считано от сега, ще бъде твърде късно за 
мнозина, които страдат. Колелата на правителството се въртят бавно и за съжаление мнозина 
ще заплатят с живота си, заради невъзможността правителството да разреши този въпрос. 

Заради  желанието  на  Джак  Херер,  изглежда,  че  ще  се  превърна  в  новия  лидер  на 
движението за легализиране на конопа. Заедно с него осъзнахме, че заради корупцията около 
отглеждането  и  използването  на  това  растение,  единственият  възможен  начин  ще  бъде 
обществото  да  се  запознае  с  невероятната  лечебна  сила  на  това  растение.  От  доста  време 
насам мисията ми е да придвижвам напред въпроса за легализирането на конопа. 

Това  масло  се  доказва  всеки  ден  при  лечението  на  хиляди  хора  по  света.  Сега  хората 
навсякъде виждат на какво е способно това растение. 

През  следващите  месеци  ще  пътувам  из  цяла  Европа  и  ще  говоря  по  семинари  за 
лекарството  от  коноп.  Колкото  по‐бързо  се  сложи  край  на  тази  лудост,  толкова  по‐бързо 
лекарството ще достигне до най‐нуждаещите се. Не казвам, че това прекрасно лечебно масло 
може да спаси всички, но то има почти невероятна успеваемост и много хора дължат живота си 
на него. 

Преди няколко месеца в САЩ,  Еди Леп, друг добре известен активист в нашето движе‐
ние,  получи  10‐годишна  присъда  заради  това,  че  е  помогнал  на  свой  ближен.  Докога  ще 
търпим престъпленията, които се извършват срещу нас, и докога ще седим със скръстени ръце? 

Ако познавате някой,  който е обвинен за притежание на растението коноп, подкрепете 
го. Отидете в съда, оплачете се на местните политици, изразете мнението си и им кажете, че ви 
е писнало от бездействието им. Как могат да смятат някого за престъпник, единствено заради 
отглеждането на безобидно лечебно растение? Тези, които отглеждат коноп заради лечебните 
му качества не са престъпници, но тези, които ги преследват определено са в съюз със силите 
на мрака. 

Смъртта на Джак Херер нанесе съкрушителен удар върху движението за легализирането 
на конопа. Хора от неговия калибър не се появяват всеки ден и той ще ни липсва много. Наша 
задача  е  да  изпълним  мечтата  на  Джак  и  да  отглеждаме  конопа  навсякъде,  както  и  да  го 
използваме по всеки възможен начин. 

Трябва да покажем на света мъдростта на знанието, която Джак ни завеща. Да се свети 
името на Джак Херер. Нека неговата мечта стане реалност. 

 
Прага 8 май, 2010 г. 
 



 

Конопът „жив и здрав” в Чехия 
 

Когато чуят Прага повечето хора си представят красив древен град, който изглежда така, 
сякаш е излязъл от приказка. За мнозина обаче, изглежда, че употребата на конопа няма място 
в  подобна  ситуация,  но  Чехия  има  доста  дълга  история  при  употребата  на  това  растение. 
Сегашното правителство на Чехия прие закони срещу използване му както за развлечение, така 
и като лекарство. Все пак, след историческата употреба на конопа, голяма част от чехите не го 
гледат отвисоко, а го тачат. 

Изглежда много  хора  в Чехия разбраха  какво им  казва правителството,  и  защо ограни‐
чението  на  лекарствената  употреба  на  конопа  няма  смисъл.  Как ще  убедите  нация,  че  едно 
растение е опасно или вредно, след като тя го е използвала в продължение на хиляди години? 

Ролята,  която  играе  чешкото  правителство  е  напълно  разбираема,  тъй  като  те  следват 
правилата,  които  им  налагат  други  народи.  За  съжаление,  тези  страни  подкрепят  политики, 
които ограничават употреба на лекарството от коноп заради корупция,  а не защото е вредно 
или представлява опасност. 

Много  е  трудно  чешкото  правителство  да  въведе  политика,  която  не  се  нрави  на 
Организацията  на  обединените  нации  и  да  позволи  на  гражданите  си  да  употребяват  това 
невероятно  растение.  И  все  пак,  когато  общественото  мнение  ги  принуди,  правителството 
прави това, което се случва в Чехия. 

Страни  като  САЩ наложиха  тези  напълно  нереалистични  ограничения  срещу  използва‐
нето  на  конопа  чрез ООН.  И  все  пак,  съдейки  по  това,  което  се  случи  в много щати  на  САЩ 
наскоро,  изглежда,  че  те  не  могат  дори  да  наложат  тези  политики  върху  собствените  си 
граждани. 

Погледнете  щатите  в  САЩ,  които  сега  позволяват  използването  на  лечебния  коноп  и 
много  други  планират  да  последват  примера  им.  Така  че,  защо  Чехия  трябва  да  следва 
насоките, които ограничават използването на конопа, след като страните, които поставят тези 
забрани не ги спазват? 

Ако  хората  от  другите  народи,  които  ограничават  употребата  на  лекарството  от  коноп 
искат да продължат да  страдат и  умират ненужно,  това  си  е  тяхна работа.  Но  тук,  в  Чешката 
република,  ние  се  борим,  за  да  видим,  че  това,  което  е  в  най‐добър  обществен  интерес,  се 
осъществява и ние набираме легиони от последователи всеки ден. 

Когато  за  първи път дойдох  в Чехия,  се  влюбих  в  тази  красива  страна и нейния народ. 
Никъде не съм усещал това чувство за свобода и за в бъдеще, смятам да направя Чехия свой 
дом. 

Още  от  първия  ден,  когато  пристигнах  разбрах,  че  идеята  за  пълната  легализация  на 
конопа беше популярна тук, но усетих степента на тези чувства на шествието в Прага на 8 май 
2010  г.  Наистина  не  знаех  какво  да  очаквам  когато  отидох  в  Прага,  за  да  присъствам  на 
събитието и да се утвърдя като новия лидер на движението за легализиране на конопа. 

Точно  преди  да  започне  шествието  бях  отведен  в  центъра  на  Прага,  където  всички  се 
събираха. В началото изглеждаше, че има около 2000 души присъствено, които бяха готови да 
покажат подкрепата  си.  Когато  събитието  започна,  бях шокиран от броя на привържениците, 
които сякаш идваха от всякъде. 

Когато стигнахме Вацлавския площад в центъра на Прага, погледнах назад и не повярвах 
на очите си. Той е огромен, но беше пълен с хора, които ходеха с нас. По‐късно беше съобщено 
от вестниците,  че около 12 000  са излезли онзи ден и че мнозина са ръкопляскали отстрани. 
Някакъв  човек  ми  каза,  че  не  е  виждал  толкова  много  хора  да  протестират  на  Вацлавския 
площад от Нежната революция, която изгони комунистите през ноември 1989 година. 

В действителност  в Чехия има много  силно движение в  ход  за пълната  легализация на 
лекарствения продукт от коноп. Обществеността започва да изисква от правителството да стори 
нещо и в момента то няма друг избор, освен да действа. 



 

Ние  печелим  войната  срещу  невежеството  и  скоро  това  лекарство  ще  бъде  на 
разположение  на  всички  в  Чешката  република.  След  като  гражданите  на  другите  народи 
осъзнават какво се случва  тук, не мисля,  че ще се поколебаят да се присъединят към нашата 
кауза.  Да  се  изправим  и  да  го  направим,  нека  се  освободим  от  всички  лъжи  и  измами  от 
миналото. 

Хората са властта във всяка страна и правителствата са много наясно с този факт. Когато 
достатъчно от нас се изправят срещу лудостта, която ни е наложена, всичко ще се промени. 

Когато казвам,  че правилно произведеното лекарство от коноп може да лекува всичко, 
това не е празно самохвалство и ще бъда невероятно щастлив да  го докажа. Не е ли крайно 
време  да  имаме  лекарство,  което  наистина  действа,  но  не  вреди?  Застанете  зад  мен  и 
движението за конопа, за да предоставим лечебната сила на това растение за страданията на 
масите. Вашият живот и животът на онези, които обичате е заложен на карта. 

 

Политическото заточение на конопа като лекарство на свобода 
 

Защо човешката раса изглежда не вижда това, което е пред очите им? Дали всички сме с 
толкова  промити  мозъци  от  пропагандата  на  така  наречената  система  и  сега  не  можем  да 
мислим ясно? Но, когато става дума за лечебния ефект на конопа, се оказва, че това наистина е 
така. 

Преди се ядосвах от поведението на политици, лекари, юристи, както и много други по 
този въпрос. И все пак, как можем да кажем, че те трябва да поемат цялата вина за това, което 
е излязло наяве? Дали и на тях не са казани същите лъжи? Очевидният отговор е да, така, че 
как можем да се оправдаваме, а да държим отговорни други? 

Щом много от нас са били в същата позиция, както и тези хора, повечето от нас не биха 
действали по различен начин. Нямаме право да прехвърляме вината върху другите, защото и 
на тях им е била дадена същата невярна информация. Единствената разлика между онези хора 
и нас,  е  че някои от нас най‐накрая  са  се осъзнали. И  все пак,  когато високо квалифицирани 
медицински  специалисти  днес  отказват  да  признаят  употребата  на  конопа  като  лекарство, 
значи има нещо сбъркано в медицинската система. 

Носят се легенди за употребата на конопа като лекарство. Той се използва за лечение на 
практически  всички  видове  заболявания  и  наранявания.  Само  за  последните  няколко 
десетилетия  лечебното  приложение  на  конопа  е  отказано  на  обществеността.  За  да  оценим 
наистина лечебните му свойства всичко, което трябва да направим, е да се отделим фактите от 
измислиците. 

Системата  сатанизира  конопа  пред  обществото,  като  го  нарича  марихуана.  Нашите 
родители, баби и дядовци слушат по новините, че марихуаната и/или конопът като растение е 
смъртоносен, опасен и води до пристрастяване. Това е толкова далеч от истината, но по онова 
време е било почти невъзможно обществото да проучи фактите самостоятелно. 

Тези,  които  са  представили  тази  нелепа  пропаганда  отдавна  са  мъртви,  така  че  защо 
лъжите и заблудите относно конопа продължават? Отговорът е прост – пари. Ние страдаме и 
умираме,  защото  фармацевтичните  компании  и  другите  големи  парични  интереси  искат  да 
увеличат  печалбите  си.  За  да  продължат  да  правят  това,  трябва  да  са  сигурни,  че  конопът  е 
незаконен и стои далеч от обществеността за лечебни и за други цели. 

Ако се вгледаме в историята зад всичко това, ще открием, че е Джон Дейвисън Рокфелер 
и богатите му приятели, заедно с корумпираните правителства в една отминала ера, са ни дали 
днешната медицинска система. В медицинските училища, финансирани от богатите и силните, 
лекарите са обучавани на алопатична медицина, тоест използването на лекарства от химикали 
и  отрови.  С  течение на  времето,  техните  лъжи и  измами  са  убедили не  само  лекарите,  но  и 
широката  общественост,  че  химикалите  и  отровите  са  полезни  при  лечението  на  болести.  С 
други думи, тези така наречени медицински училища са промили мозъците както на лекарите, 
така и на обществото и са ги накарали да повярват, че черното е бяло. 



 

Не ми е приятно аз да съм този, който ще съобщи новината, но химикалите и отровите 
не са лекарства, а са опасни вещества, които не са безопасни за употреба от гражданите. Дали 
родителите ви или други хора, които смятате за разумни са ви казвали, че такива вещества ще 
са ви от полза? Или че лъчетерапията може да бъде полезна? Казвайки истината по този начин, 
това,  което  говоря придобива смисъл. В далечното минало живакът се е използвал често и е 
причинявал смъртоносни ефекти при тези, върху които е упражнявана практикуваната медици‐
на. 

Същата  тази лудост продължава и до ден днешен, но сега медицината разполага  с нов 
набор от отвратителни вещества, които увреждат пациентите. Така че използването на живак 
вече не е необходимо, но все още можете да го откриете във ваксините. 

Дълго  преди  използването  на  всички  тези  отровни  химически  вещества,  за  които 
медицината някога е мечтала, сме имали емпирични лекарства. Лекарствата от растенията са с 
нас  в  продължение  на  хиляди  години.  Конопът  винаги  е  бил  известен  като  най‐големия 
емпиричен  лечител  в  историята.  В  много  древни  култури  той  е  бил  почитан  с  лечебните  си 
свойства  и  се  е  използвал  широко.  Е,  как  може  едно  растение,  което  притежава  лечебните 
свойства на конопа да продължава да се отрича от обществеността за медицински цели? 

Правилно произведеното лекарство от коноп е най‐големият природен лечител на тази 
планета и аз предизвиквам някой да ми покаже нещо, което медицинската система в момента 
използва и е по‐добро. Стига вече с това медицинско бръщолевене за  грешни изследвания и 
плацебо  ефекти.  Това  лекарство  действа  и  в  това  няма  никакво  съмнение.  Ако  някое 
медицинско лице е готово да оспори това, което казвам на всеослушание, има много места в 
интернет и по радиото, които ще се радват да сме в ефир по едно и също време, за да изразим 
възгледите си. 

Как може някой като мен да прави такива изявления, ако не е вярно? Системата щеше да 
ме обяви за измамник преди години, ако можеше да го направи, и все пак, аз все още съм на 
линия и говоря истината на този болен и страдащ свят. В действителност, всички ние сме били 
излъгани  и  предадени  и  в  крайна  сметка  ще  приемем  факта,  че  това  е  горчивата  истина.  В 
допълнение, трябва да приемем и факта, че очевидно не сме толкова интелигентни, за колкото 
се мислим, иначе тази медицинска перверзия никога не би се случила. 

Трябва да признаем факта, че в действителност това, което излиза наяве, е собствената 
ни грешка. Поради невежество относно много въпроси наложени на широката общественост от 
техните  правителства,  ние  сме  тези  приемащи  лъжите,  дори  когато  те  противоречат  на 
всякаква форма на рационално мислене. 

Както винаги, моля правителствата и медицинската система да направи правилното нещо 
за  народа.  Да  изследват  това,  което  казвам  и  да  действат.  В  крайна  сметка,  всички  ние  се 
поддаваме на заболявания, също както и нашите близки. Когато дойде и вашият ред, не искате 
ли най‐доброто природно лекарство на земята да облекчи страданията ви? 

Всичко, което съм казвал на обществеността за лекарството от коноп, е вярно. Историята 
описва  конопа  като  панацея.  Ефективно  контролира  или  лекува  почти  всички  заболявания, 
включително  и  всички  видове  рак,  както  вътрешен,  така  и  външен.  Ако  е  правилно 
произведено,  маслото  от  конопа  може  да  замени  по‐голямата  част  от  фармацевтичните 
медикаменти. 

Сега  разполагаме  с  лекарство,  което  е  естествено,  не  води  до  пристрастяване  и  е 
безвредно. Кой здравомислещ човек би продължил да предприема вредни, опасни и водещи 
до пристрастяване химически отрови, ако висококачественото конопено масло може да реши 
проблемите  със  здравето?  Както  гласи  Хипократовата  клетва,  първо  не  вреди  и  точно  това 
прави това природно лекарство, не причинява вреда. 

По‐голямата  част  от  хората  гледат  на  медицината  като  на  някаква  трудноразбираема 
наука,  която  само  лекарите  разбират.  Простотата  и  ефективността  на  лекарството  от  коноп 
предоставя  възможността  всеки  да  стане  свой  собствен  лекар  в  повечето  случаи.  Ако  някой 
скъп  за  вас  човек  страда  или  умира  и  вие  можете  да  отгледате  няколко  растения,  които 
произвеждат безвредно естествено лекарство, което може да облекчи страданията и да спаси 



 

живота,  кой  си  мисли,  че  има  правото  да  ви  каже,  че  това  не  е  позволено?  Дали  големите 
корпоративни  интереси  наистина  смятат,  че  човешката  раса ще  продължи да  се  подрежда  в 
редичка като животни на заколение? 

Най‐накрая  човешката  раса  си  отваря  очите  и  разбира  какво  им  причинява  системата. 
Промяната  трябва да дойде и аз  се надявам,  че  това ще стане без насилие. Имаме нужда от 
ясно, сбито, разумно мислене, за да избегнем по‐нататъшните човешки страдания. 

Не  можем  да  хвърлим  вината  за  това,  което  е  станало  единствено  върху  онези,  които 
работят за системата. Както вече посочих, всички имаме вина. По‐голямата част от нас правят 
всичко,  което  им  се  казва  без  да  мислят  и  рядко  поставят  под  въпрос  това,  което  прави 
системата, дори да знаем нещо по‐добре, така че може само да се каже, че вината е в нас и ние 
сме най‐лошият си враг. 

Сега идва време за промяна. Мога само да се надявам, че големите пари ще се събудят и 
ще  осъзнаят  факта,  че  това,  което  правят  е  неприемливо.  Правилната  насока  сега  би  била 
големите парични интереси да работят с нас, за да изградим един по‐добър свят. 

Всички важни публикации за конопа сега предоставят истината на своите читатели и  ги 
запознават с невероятните способности на това лекарство. Свидетелствата за ефективността на 
конопено  масло  при  всички  заболявания  се  появяват  навсякъде  в  интернет.  Употреба  на 
лекарствения продукт набира легиони от привърженици всеки ден. Истината не може и няма 
да бъде скрита още дълго. 

В момента, стотици хиляди хора по целия свят произвеждат и използват това прекрасно 
лекарство  и  постигат  същите  резултати.  Веднъж  щом  паднат  ограниченията,  това  лекарство 
може да се произвежда евтино, така че никой няма да страда, защото няма достатъчно пари да 
го закупи. 

Защо позволяваме близките ни,  а и  ние  самите да  страдаме,  когато има  такова просто 
решение? Политиките на големи пари в миналото са извели човечеството на грешен път, но ако 
работим заедно по разумен начин, можем да изчистим планетата и да предоставим на себе си 
и на бъдещите поколения чудесно бъдеще. 

Ние  сме  човешка  раса,  ние  създаваме  бъдещето  си.  Можем  да  изберем  страданието, 
смъртта, епидемиите и глада, или можем да засаждаме конопа навсякъде и да го използваме 
за решаване на повечето от проблемите, пред които в момента е изправено човечеството. За 
всеки здравомислещ човек, изборът е ясен. 

Време е за радикална промяна в начина ни на мислене. Не можем да продължаваме да 
тровим  тази планета  и нас  самите и  да очакваме да оцелеем.  Единственото ни  спасение е  в 
честността,  истината  и  знанието.  Ако  продължаваме  да  приемаме  лъжите  и  лицемерието 
съвсем скоро човешката раса ще се изправи пред измиране. 

Нека дадем шанс на човечеството. Застанете до мен и нека сложим край на всички тези 
лъжи и измами. Наша свещена отговорност е да го сторим. Ако ѝ дадем шанс, Майката Земя 
може отново да се превърне в рай за всички ни, но ако човешката раса не работи в тази посока, 
може да се окаже, че ние сме авторите на собственото си унищожение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Медицина в криза 
 

Кръстих тази глава „Медицина в криза” по две причини. Първо, защото стана повече от 
ясно,  че  медицинската  система,  която  имаме  днес  буквално  е  „загазила”  морално  и  на 
практика  тя  използва  вещества  и  лечения,  които  никога  не  биха  получили  разрешение  за 
употреба като лекарствени продукти. На второ място,  тъй като маслото от коноп е лекарство, 
което няма нужда да се приема с нещо друго, което го прави лекарство за без пари. 

Не  съм  чувал  за  лекарство,  което  се  използва  в  момента  и  действа  толкова  добре  на 
всички различни  заболявания. Освен  това,  това масло е безвредно и не води до пристрастя‐
ване, за разлика от алопатичните химикали и отрови, които лекарите днес предписват в много 
случаи. Изглежда налудничаво, че употребата на растение с медицинската история на конопа, е 
ограничена. И все пак, за да задоволят целите си за реализиране на огромни печалби големите 
фармацевтични гиганти ни продават т. нар. безопасни алопатични медикаменти, за да запазят 
контрола си върху обществото. 

През  цялата  човешка  история,  канабисът  винаги  е  бил  известен  като  коноп  за  онези, 
които в продължение на хиляди години го отглеждат като реколта. С помощта на манипулация 
от  страна  на  големи  парични  интереси  и  контролираните  от  тях  правителства,  сортовете  на 
коноп с високо съдържание на смоли са били преименувани на марихуана и са сатанизирани 
от обществото като цяло. В онези времена, когато това се е случило, широката общественост в 
по‐голямата си част не е знаела какво представлява марихуаната. Съобщено ѝ е, че тя е опасен 
смъртоносен  наркотик  водещ  до  пристрастяване.  Накараха  ни  да  вярваме,  че  пушенето  на 
марихуана  е най‐разрушителното и  вредно нещо,  което можем да  си  причиним.  Разбира  се, 
всичко това са само куп лъжи, но по това време обществеността не е разполагала със средства, 
за да погледне на нещата по друг начин. 

Ако на обществото беше ясно, че правителствата се опитват да обявят това растение за 
незаконно,  много  от  Бащите  основатели16  и  починалите  президенти  на  САЩ щяха  да  пушат 
доста коноп по време на кариерата си и нямаше да приемат толкова лесно тези ограничения. 
Има множество  документирани  отчети,  които  описват  доста  ясно  пушенето  на марихуана  от 
много известни държавници. Дори президентът Ейбрахам Линкълн пуши коноп с лулата си и се 
наслаждава на времето, докато седи на верандата. 

Ако  се  съди  по  някои  от  документите,  политическите  лидери  от  тази  епоха  създават 
Декларацията  за  независимост  и  Конституцията  и  мисля,  че  няма  опасност,  ако  каже,  че  в 
действителност,  те  са  били  много  ясни  мислители.  Изглежда,  че  страшните  ефекти  от 
марихуаната която са пушели, и с която обществеността е плашена, не се отразяват изобщо на 
държавниците или тяхната способност да мислят рационално. И все пак, десетилетия по‐късно, 
в началото на 1900 г., когато употребата на коноп е била ограничена със закон, малко хора са 
знаели за тези неща. 

Разбира се, фармацевтичните компании от онази епоха, които са продавали лекарства на 
базата  на  коноп  в  продължение  на  десетилетия,  са  били  добре  запознати  с  историята  на 
марихуаната.  От  същите  видове  коноп  те  са  произвеждали  канабиса  и/или  базираните  на 
коноп лекарства. Фармацевтичните компании са повече от наясно с лечебните свойства на това 
растение,  но  не  могат  да  го  патентоват.  Конопът  е  растение  и  по  това  време  не  можете  да 
патентовате  растение  и  подобно  нещо  никога  не  трябва  да  се  позволява,  въпреки  че 
американското  правителството  се  опитва  да  направи  обратното,  след  като  патентоваха 
лекарствената употреба на това растение през 2003 година. 

                                                 
16  Бащите  основатели  на  Съединените  американски  щати са  политическите  лидери  и  държавниците, 
които  основават  държавата САЩ.  Те  участват  в Американската  революция  чрез  подписване 
на Декларацията  за  независимост  на  САЩ,  участват  в Американската  война  за  независимост, 
създават Конституцията  на  САЩ или  имат  някакъв  друг  ключов  принос.  Според  американския  историк 
Ричард  Морис  Бащите  основатели  са  седем:  Джордж  Вашингтон,  Джон  Адамс,  Джон  Джей,  Томас 
Джеферсън, Алекзандър Хамилтън, Джеймс Мадисън и Бенджамин Франклин.  



 

В  минали  години  патентоването  на  растения  не  е  позволено,  така  че  за  да  скрият 
лечебната сила на  това растение от обществото, фармацевтичните компании просто доставят 
разводнена  версия  на  това  лекарство  и  обществеността  никога  не  е  била  информирана  за 
истинските  му  лекарствени  свойства.  Дори  през  1800  г.,  когато  фармацевтичните  компании 
като  Елай  Лили,  Парк  –  Дейвис,  Скуиб  и  много  други  започват  да  предоставят  лекарства  на 
базата на коноп, лечебните качества на това растение са добре известни на тези компании, тъй 
като историята винаги е наричала конопа панацея. 

По това време, почти както и днес, ефективните лекарства са доста рядко срещани, така 
че  ако  фармацевтичните  компании  искат  да  продават  продуктите  си  ще  им  е  от  полза,  ако 
използват конопа като съставка в  техните концентрати. В допълнение,  те  също се продават в 
други форми, като например тинктури от канабис, а Елай Лили дори продава хапчета от хашиш 
като болкоуспокояващи.   Добре известно е на всеки, който се занимава с лечебни растения и 
билки,  че лекарствените  ефекти на  тези растения  се  усилват,  когато  се произвежда етерично 
масло. 

Следователно, разбира се,  че е било обичайна практика през 1800  г., фармацевтичните 
компании и лекарите да произвеждат такива масла от различни лечебни растения и билки. Тъй 
като лекарствените ефекти на конопа са известни, усилията са били насочени към производст‐
вото на етерично масло от това растение. Ако го бяха направили, те щяха да произведат същото 
вещество,  с  което  лекувам  всички.  Странно,  но  въпреки  че  фармакопеята  от  онази  епоха  е 
разчитала основно на огромни  количества коноп, аз не успях да намеря нито един доклад на 
фармацевтична компания, която е предоставяла етерично масло от растението на обществено‐
стта. 

Фармацевтичните компании контролират силата на лекарствата от коноп,  така че да не 
действат с пълна сила и търсят начини да използват други медикаменти, които биха могли да 
патентоват.  Мисля,  че  всички  компании  по  време  на  онази  епоха  са  живеели  в  страх  дали 
обществеността  няма  да  разбере  истината.  В  крайна  сметка  по  онова  време  земеделските 
производители свободно са отглеждали коноп. 

Какво щеше да  се  случи  с печалбите на фармацевтичните  компании,  ако  земеделските 
производители бяха открили, че сами могат да извлекат най‐лечебното вещество на планетата 
от  растението,  което  отглеждат?  В  действителност,  ако  това  се  бе  случило,  фармацевтичната 
индустрия би имала много мрачно бъдеще. 

След това в началото на 1900  г., хората като Рокфелер създават медицински фондации, 
които употребяват алопатични лекарства,  тъй като тези смеси от химикали и отрови могат да 
бъдат  патентовани.  Печалбата  в  стария  изпитан  и  емпиричен  подход  е  малка,  така  че  в 
безкрайния  стремеж  за  увеличаване  на  приходите,  фармацевтичните  компании  започват  да 
следват алопатичния подход и по този начин изкарват пари. За тях няма значение, че подобни 
вещества вредят на човешкото тяло, защото се оказва, че се интересуват единствено от парите. 
С течение на времето, след като успяват да подкупят правителства и партии, те вече контроли‐
рат употребата на лекарствения продукт от коноп. 

Просто дайте на добрия стар коноп името марихуана и кажете на масите чрез измамна 
пропаганда, че това е опасен и смъртоносен нов наркотик и многобройното население, което е 
достатъчно невежо по въпроса може да позволи тези ограничения да бъдат въведени. 

Мигновено  родителите  са  изплашени  до  смърт,  че  децата  им  могат  да  контактуват  с 
страховития  мъж  с  марихуаната.  По  този  начин  страдат  наивните  и  неинформираните  хора, 
които са много и днес. 

Всеки изглежда пренебрегва факта,  че досега никой не е умрял или не е бил  сериозно 
засегнат  от  използването  на  конопа  като  лекарство.  Това,  заедно  с  факта,  че  той  действа  
активно,  трябва  да  гарантира,  че  неговото  използване  за  медицински  цели  никога  няма  да 
бъде  ограничено.  Сляпото  ни  доверие  в  тези,  които  са  на  власт  ни  поставят  в медицинската 
лудост, която търпим днес. 

 
 



 

Все още уважавам зъболекари и хирурзи или поне тези, които са добри в практикуване 
на  занаята  си.  Но  що  се  отнася  до  останалата  част  от  медицинска  система,  чувствам,  че 
очевидно има много неща за подобрение. След като научих истината за тази професия, гледам 
на повечето лекари като на легализирани наркодилъри, работещи за големите фармацевтични 
компании. 

Практически  всичко,  което  лекарите  ни  предоставят,  са  токсични  отрови  и  химикали 
вредящи на черния дроб, които често водят до пристрастяване. В допълнение, те ни подлагат 
на химиотерапия и лъчетерапия и се опитват да ни казват, че тези процедури помагат, ако сме 
диагностицирани с  рак или други тежки заболявания. 

Всеки,  който  има  две  действащи  мозъчни  клетки  знае,  че  отровата,  химикалите  и 
лъчетерапията  са  вредни,  но  все  още  има  хора,  които  като  овце  се  нареждат  за  тези  т.нар 
лечения.  Ако  собствената  ви  майка  се  облече  в  бяла  престилка  и  ви  каже,  че  токсичните 
вещества и лъчетерапията са от полза,  вие бихте си помислили,  че  тя ще ви навреди, или че 
действа напълно необмислено. 

И все пак, тъй като това е лекарят, на когото се доверявате и той ви дава същия съвет, вие 
кротко  правите  каквото  ви  се  казва  и  често  им  благодарите,  че  ви  причиняват  вреда. 
Практически всяко лечение, на което ви подлагат лекарите противоречи на собствената им 
Хипократова  клетва,  което  ги  прави  търговци  на  смърт.  И  все  пак,  по‐голямата  част  от  нас 
изглежда мислят, че нямаме право да поставяме под въпрос авторитета на лекаря. Ако аз ви 
дам отрова и умрете от нея ще ме наречете убиец, но ако лекарят направи същото и причини 
смъртта на пациента си, това се нарича медицина. 

В  действителност  това,  което  болниците  и  лекарите  правят  днес  лесно  може  да  се 
оприличи  на  масов  проект  за  изтребление много  подобен  на  това,  което  е  правел  Хитлер  в 
лагерите на смъртта, но всичко това се прави в по‐голям мащаб и по много по‐коварен начин. 

Много често, медицината днес не лекува, в действителност тя се е превърнала в източник 
на огромни печалби. Фармацевтичните компании щяха да печелят малко пари, ако предоставя‐
ха  природни  лекарства,  които  всъщност  лекуват.  Така  че  вместо  това  те  често  предоставят 
пристрастяващи химикали и отрови,  които вредят,  за да може да взимате още.  За  тях  това е 
просто добър бизнес, но за тези от нас, които страдат и няма към кого да се обърнат, бъдещето 
е доста мрачно подлагайки се на леченията им. 

Ако действително имахме правителства, които управляват страните ни честно и работят 
за доброто на своя народ, нищо подобно нямаше да се случи. Вместо това, в повечето случаи, 
всички,  които  сме избрали да ни представляват  са  купени и платени лакеи,  които най‐добре 
могат  да  бъдат  описани  като  безхарактерни  индивиди,  управлявани  от  системата,  която  ни 
потиска. Въпреки това човек трябва да признае актьорските им умения и да осъзнае, че това са 
лица,  които правят незадоволителни опити да ни измамят,  за да им повярваме,  че  наистина 
работят за благото ни. 

С цялото внимание, което получава по земно кълбо това масло, очевидно някои от тези в 
правителствените кръгове трябва да знаят истината. Така че в действителност сега държавни‐
ците работят в съюз с големите пари и се опитват да запазят статуквото. Докато за много други, 
които  в  момента  стоят  срещу  употребата  на  това  лекарство  може  да  се  каже,  че  са  зле  или 
неправилно информирани и вероятно не са по‐различни от мен или вас. 

За  съжаление  изглежда,  че  има  хора,  които  вярват  на  цялата  негативна  пропаганда  за 
това растение. Това може да се дължи на някакъв дефект в генетичния им код, или може би на 
липса на канабиноиди в техните системи, които не правят нищо освен да помагат на човек да 
мисли по‐ясно, за да отхвърли лъжите. 

Извиненията, които си измислят, за да не може конопът да се използва като лекарство са 
скандални.  Често  чуваме,  че  конопът ще  се  използва  като  лекарство,  когато  не  предизвиква 
надрусване.  Да  обърнем  внимание  на  надрусаните  хора  употребяващи  медикаменти 
произведени  от  фармацевтичната  индустрия  и  не  само  това,  а  и  опасните  им  водещи  до 
пристрастяване състояния. 



 

Ако  сте  предозирали  с  техните  така  наречени  „лекарства”,  лесно  бихте  могли  да  се 
озовете в моргата. Това е причината, някъде около 80% от свързаните с наркотиците смъртни 
случаи да са причинени от фармацевтични продукти. Колко хора познавате, които са починали 
от  свръхдоза  коноп  и  защо  всеки  здравомислещ  човек  ще  иска  да  се  надруса  от  това 
лекарство?  В  болниците,  морфинът  и  другите  лекарства‐опиати  се  използват  като  болко‐
успокояващи, но те водят до силно пристрастяване и ако приемете малко повече ще ритнете 
камбаната. 

И все пак, подобни лекарства се произвеждат и продават от фармацевтичните компании, 
без да се вземе предвид опасността от пристрастяване. Тъй като фармацевтичната промишле‐
ност  законно  произвежда  тези  вещества,  те  се  използват  свободно,  дори  често  прекалено 
свободно, ако се съди по броя на излишните смъртни случаи. 

Сега  нека  да  обърнем  внимание  на  „опустошителните”  последици  от  много  голямо 
предозиране с конопено масло. Това лекарство предизвиква състояние на полу‐кома, наречено 
сън,  и  когато  се  произведе  от  правилните  сортове,  също  така  е  много  по‐ефективно 
болкоуспокояващо от морфина. Ако обикновен човек предозира, без съмнение ще спи доста 
дълго, но когато се събуди няма да бъде увреден или пристрастен.  

Давал  съм  това  лекарство  на  много  пациенти,  но  не  знам  за  някакво  отрицателно 
състояние, което е предизвикало, но все пак след време можем да открием, че има хора при 
които не действа. Всичко, което казвам, е, че не знам за лекарство, което да е по‐ефективно и 
безопасно  за  употреба  и  съм  сигурен,  че  медицинската  система  използва  медикаменти,  за 
които не може да се каже същото. Сравнете ефектите от конопеното масло с последиците от 
това, което предоставя медицинската система. Мисля, че ще се съгласите, че надрусването от 
конопеното масло е най‐неубедителното извинение, което може да се измисли, когато вземем 
предвид вредната и опасна природа на веществата, които се използват в момента. 

Изглежда,  че повечето лекари и  системата,  която  ги контролира,  съзнателно или не,  са 
повече от щастливи да обърнат гръб на грозната истина, която ги гледа в лицето. Следователно 
правителствата и всичко, което контролират, било то на медицинска или правна система и т.н., 
работят  срещу  общественото  благополучие.  Защо  продължават  да  го  правят,  когато  е 
очевидно,  че  са  нанесени  толкова  много  вреди?  Причината  се  крие  в  нашата  собствена 
саморазрушителна природа и желанието на много хора да доминират над човешката раса. 

Очевидно е, че това, което правят политици, лекари, юристи, полицаи и др., е погрешно. 
И  все  пак,  можете  да  вземете  почти  всеки  и  да  го  поставя  в  позиция  на  управляващ  и  ще 
откриете, че повечето ще се държат по същия начин. Тъжната истина е, че повечето от тях ще 
правят каквото им се каже, докато им се плаща достатъчно. Хората на тези позиции изглежда 
мислят, че не са отговорни за политиката на правителството, която поддържат и стандартният 
им отговор е: „Ние сме просто си вършим работата.” Така че, за тях, да ни тъпчат с химикали и 
да  разбиват  вратите  на  тези,  които  отглеждат  коноп,  за  да  го  откраднат,  е  напълно  разумно 
поведение. 

Изглежда,  че  при  правилните  обстоятелства,  повечето  от  нас  обръщат  гръб  на 
действителността, особено ако са добре възнаградени за своите действия. На кого му пука, че 
това,  което  прави  системата  оказва  вредно  въздействие  върху  планетата  и  всички  форми  на 
живот, включително и на нашия собствен? Докато ни дават достатъчно пари и ни казват, че не 
носим отговорност и че имаме изгода, но ако в действителност не сме отговорни, тогава кой е 
отговорен? 

Например, как човек може наистина да се чувства оправдан при мисълта, че в рамките на 
нечия юрисдикция може да се конфискува естествено лекарство от някой, който има нужда от 
него, за да запази живота си? На повечето хора им е трудно да го разберат, но точно това се 
случва всеки ден не е само при полицейските служители, които не проявяват никакво съчувст‐
вие или състрадание. 

В интерес на истината, същото може да се каже и за действията на безброй хора, които са 
поставени на власт, след което ги молят да изпълняват задълженията си по честен начин, както 
са се заклели. Алчността и корупцията в собствените им професии, които са взаимосвързани с 



 

правителствения контрол не им позволява да го направят. След като осъзнаят, че да се говори 
истината в повечето случаи не носи нищо добро и всъщност могат да поставят бъдещето си в 
опасност,  по‐голямата  част  от  тези,  които  би  трябвало  да  работят  за  общественото  доверие 
бързо овладяват изкуството на мълчанието. 

За  съжаление,  в  много  случаи,  това  е  начинът,  по  който  повечето  от  нас  се  държат, 
защото  всички  ние  се  опитваме  да  напреднем  и  за  да  го  направим  трябва  да  имаме  добре 
платена  работа.  За  повечето  хора,  които  се  опитват  да  работят  в  рамките  на  една  система, 
която е корумпирана, е много по‐лесно просто да се носиш по течението и да правиш каквото 
ти  се  казва  от  началниците.  Добре  дошли  в  света  на  Биг  Брадър на Оруел,  само  че  този  път 
всичко е реалност и в момента контролът е завзет от големците. 

И все пак, дори и толкова късно, ситуацията все още може да бъде коригирана. Трябва да 
събудим обществеността за опасността от това, с което в момента се сблъсква. Тези, които са на 
власт трябва да бъдат лишени от правото да ръководят съдбата на човечеството. Ние не искаме 
генно модифицирани храни, или техния Codex Alimentarius17, искаме свобода и право на избор. 
Ние  също  така искаме да бъдем представени честно в правителството,  нещо,  което липсва в 
миналото.  Без  значение  дали  така  наречената  система  го  харесва  или  не,  ние  сме  хората  и 
когато говорим като един, имаме силата да ръководим собствената си съдба. 

Не знам за другите, но аз бих искал да видя нашите деца да имат достойно бъдеще. Но 
какво бъдеще биха могли да имат  в  свят,  управляван от жадни  алчни  за  власт  и  хора,  които 
изглежда дори не разбират смисъла на думата състрадание? Ние създаваме бъдещето си, но 
нека да предоставим вземането на решенията на мъдри и  честни  хора и да  сложим край на 
психопатските  цели  на  тези,  които  в  момента  управляват.  Целта  ни  не  трябва  да  бъде 
отмъщение, а просто да предизвикаме промяна независимо от необходимите средства. 

Трудно е да повярваме, че едно растение може да унищожи корупцията, в която светът е 
изпаднал  от  толкова  време.  И  все  пак,  в  крайна  сметка,  това  растение  ще  предостави  на 
човешката раса съвсем различен начин на живот. Работата ви във фабриките за хапчета може 
да  приключи,  но  ще  има  много  работни  места,  предвидени  в  новите  конопени  индустрии, 
които ще никнат навсякъде и най‐накрая можем да започнем да правим нещата по много по‐
полезен за земята начин. 

Доколкото  разбирам,  днес  над  50  000  различни  продукта  могат  да  се  произвеждат  от 
коноп,  но  в  моята  книга,  краят  на  глада,  медицината  и  осигуряването  на  енергия  заемат 
челните  места  в  списъка.  Както  казва  императорът  на  конопа  Джак  Херер:  „Не  знам  дали 
конопът ще спаси света, но знам със сигурност, че той е единственото нещо, което може 
да го стори.” Това са мъдрите думи на един велик човек който, за съжаление вече не е сред 
нас, но думите му говорят истината и е време всички да последваме съветите му. 

Всеки  лекар,  който  се  противопоставя  срещу  безплатната  медицинска  употреба  на 
конопа  или  е  зле  информиран,  или  просто  е  шарлатанин,  който  предписва  химикали,  за  да 
обогатява себе си и господарите си от големите фармацевтични концерни. В повечето случаи, 
използването на конопа като лекарство не изисква наблюдение от лекар, за това те го смятат за 

                                                 
17  Codex  Alimentarius (на  латински  „Книгата  на  храните”)  е  колекция  от  международно  признати 

стандарти, кодекси за добри практики, насоки и други препоръки, свързани с производството на храни, 
и безопасността им. Текстове са разработени и поддържани от Комисията на Codex Alimentarius, орган, 
който е  създаден в началото на ноември 1961  г.  от Организацията за  храните и земеделието  (FAO)  на 
ООН, към която се присъединява и Световната здравна организация (СЗО) през юни 1962 г., и провежда 
първото  си  заседание  в  Рим  през  октомври 1963  година. Основните  цели  на  Комисията  са  да  защити 
здравето на потребителите и да гарантира лоялните практики в международната търговия с храни. Codex 
Alimentarius  е  призната  от  СЗО  като  международна  отправна  точка  за  решаване  на  спорове  относно 
храната и защитата на потребителите. През 2012 г. Комисията разполага с 186 потребители – 185 страни 
и  една  организация  членка  ЕС,  215  наблюдатели,  49  междуправителствени  организации,  150 
неправителствени организации. Спорът за Codex Alimentarius се отнася до задължителните стандарти за 
безопасност на храните, включително витамините и минералните добавки. 
 



 

сериозна  заплаха  за  професията  им.  В  действителност,  след  като  това  лекарство  е  толкова 
безопасно, защо ние да не можем да се лекуваме сами и да определяме собствените си дози, 
без намесата на лекар? 

Всички трябва да имаме правото на голям буркан с висококачествено конопено масло у 
дома, за да се грижим за лечебните нужди на семейството ни. Това ще позволи, ако се случи 
нещо, като например изгаряне, пациентът да бъде излекуван незабавно, което ще предотврати 
ненужно страдание, а и той ще се възстанови по‐бързо. 

Ако  вие  отглеждате  растението,  това  лекарство  може  да  се  произведе  практически  от 
нищото. За тези, които не могат да го произвеждат, нека някой като мен да им даде маслото 
като подарък. По този начин, дори и да нямате пари, пак ще получите лекарството. Освен това, 
ако маслото се предоставя свободно, то ще сложи край на използването на практически всички 
опасни  медикаменти,  които  се  предписват  днес.  Използването  на  конопа  като  лекарство  не 
представлява  опасност  и  за  децата.  Така  че,  ако  бях  на  ваше  място,  нямаше  да  им  давам 
никакви химикали, преди те да са нанесли вреда. 

Това  лекарство може  да  се  пие,  може  да  се  използва  локално,  може  да  се  поема  под 
формата на пара или да се използва под формата на свещички с добри резултати. Най‐добре е 
в  началото  да  започнете  с  много  малки  дози,  които  да  взимате  на  около  осем  часа.  Ако 
страдате от сериозно заболяване и приемате силни болкоуспокояващи медикаменти, увеличе‐
те  дозата  възможно  най‐бързо  и  се  опитайте  да  прекратите  употребата  на  тези  опасни 
вещества. 

За  тези,  които  си мислят,  че  се нуждаят от насоки,  след като  собственият лекар е  този, 
който ви е предписал тези пристрастяващи отвратителни химикали, потърсете съвет от него как 
най‐добре  да  преустановите  използването  на  тези  вещества.  Ако  вашият  собствен  лекар  не 
желае  да  помогне,  потърсете  природолечител  или  хомеопат  за  съвет.  В  много  случаи  в 
миналото  съм  виждал  хора,  които  прекратяват  приема  на  ненужни  медикаменти,  без  да  се 
съветват с никого. 

При започване на лечение с маслото, много пациенти, които са приемали опиати, могат 
незабавно да намалят употребата им наполовина. В повечето случаи, в рамките на една до две 
седмици,  пациентът  може  да  спре  да  пие  тези  медикаменти  изцяло,  без  това  да  причини 
някакви странични симптоми. 

Много често ме питат дали маслото действа на различни заболявания и отговорът е да, 
от  това,  което  съм виждал.  Ако  сте  произвели  висококачествено масло от  подходящ  сорт,  то 
допринася  за изцелението на цялото  тяло във всяко отношение.  Трябва да видите лечебната 
сила  на  това  вещество  с  очите  си,  тъй  като  в много  случаи  свойствата му  не  се  поддават  на 
описание. Според мен няма нужда да губим време за изследвания, за да разберем дали това 
лекарство действа. 

След като съм предоставял това масло на хиляди хора за различни заболявания, мога да 
кажа от първа ръка, че действа безотказно.  Голяма част от доказателствата, която бях събрал 
изчезнаха  след  полицейските  акции,  но  сега  трябва  да  има  предостатъчно  свидетелства  в 
интернет, доказващи това, което говоря. 

В  бъдеще,  това,  което  трябва  да  направим,  е  да  отглеждаме  най‐лечебните  сортове  в 
контролирана среда. След това, с помощта на метода на изключване, можем да определим кои 
масла от различни сортове и/или комбинация от различни масла, са най‐ефективни при лече‐
нието на различни заболявания. 

Понеже повечето сортове Indica и комбинацията от Indica – Sativa с по‐голямо съдържа‐
ние  на  Indica  са  толкова  лечебни,  можем  да  лекуваме  болните,  докато  открием  това,  което 
трябва да знаем. За много хора, конопът е едно растение, но аз го наричам растението с хиляда 
лекарствени профили. Всяко масло, произведено от различни сортове ще се отличава в лечеб‐
ните си свойства, така че в тази сфера са необходими изследвания. 

Дори пациенти  с нелечими заболявания могат да имат надежда,  че ще се възстановят. 
През  годините  сме  имали  много  добри  резултати  при  лечението  на  множествена  склероза, 
СПИН,  артрит,  диабет,  глаукома,  хронична  болка,  всички форми  на  рак,  както  и много  други 



 

състояния. Много пъти съм виждал това масло успешно да лекува състояния, на които медици‐
ната не е дала име. Да, разбира се приятели, медицина, такава каквато я познаваме, е на път 
да  се  изправи  на  главата  си.  Сега  разполагаме  с  естествено  безвредно  лекарство,  което 
наистина лекува. 

Красотата във всичко това е, че можем да се снабдим много лесно с конопено масло. В 
момента, стотици хиляди, ако не и милиони хора по света правят точно това и лечебната сила 
на  това  масло  се  признава  всеки  ден.  Системата  може  да  използва  цялата  негативна 
пропаганда, за да се опита да запази контрола и да ограничи медицинска употреба на конопа. 
И  все  пак,  как  това  може  да  стане,  когато  хората  виждат  как  техните  приятели  и  съседи  се 
излекуват  с  помощта на  това прекрасно масло?  Часовникът  тиктака и  скоро управлението на 
системата на терора ще приключи, след това е наш ред да изградим един по‐добър свят. 

Изминах  доста  път  идвайки  от  малък  затънтен  град  като  Спрингхил,  Нова  Скотия  и 
живеейки като изгнаник в Европа. В един момент бях пословично горд канадски гражданин, но 
вече не мога да кажа същото, когато открих, че правителството ни участва активно в геноцид 
срещу собствения си народ. Говорят ни глупости за свобода и демокрация и изпращат на война 
млади мъже и жени,  които убиват,  а  често и да биват  убити  за пари и контрол,  като по  този 
начин извършваме геноцид и срещу други народи. 

Както  повечето  хора,  допреди  няколко  години,  живеех  в  неведение  за  това  какво  се 
случва, а си мислех, че Канада е велика държава. След това, през 2003 г., разбрах за лечебните 
свойства  на  това  масло  и  организирах  кампания,  за  да  кажа  истината.  Отидох  при  всички 
правилни хора по всички места, но открих, че никой от тях не се интересува от намирането на 
лек за всичко. 

Всъщност,  излезе,  че  никой  не  иска  да  подкрепи  използването  на  това  лекарство,  с 
изключение на бедните пациенти,  страдащи от тежки болести. Осъзнах,  че на управляващите 
не може да се вярва. Така че просто продължих да доставям маслото на пациентите, смятайки, 
че рано или късно правителството, или някой орган ще дойдат на себе си. 

Още от самото начало знаех за въздействието на това лекарство,  така че се надявах, че 
правителството ще работи с мен по разумен начин. Обърнах се към вестниците много преди да 
бъда подведен под отговорност от КККП,  така  че  със  сигурност не е  тайна  това,  което правя. 
Тогава  те изпратиха Кралската  канадска  конна полиция,  които  се опитаха да  спрат дейността 
ми. Конфискуваха 1620 растения от двора ми през лятото на 2005 г. и бях арестуван и обвинен. 
След това, през лятото на 2006 г., те се върнаха и взеха още 1100 растения, въпреки че този път 
не бях арестуван. 

Новинарските медии излъчиха огромно количество репортажи за това,  което се случва, 
но бе повече от очевидно, че те също бяха контролирани, след като не представиха реалната 
картина. Дори и Кралския канадски легион се включи и в края на краищата се оказа, че те също 
участват  в  корупционната  практика  на  правителството.  Нямаше  значение  към  кого  отнасях 
въпросите си, вратите се затръшваха пред лицето ми. 

Тогава в преследване на справедливостта, попаднах в съда, където имах нещастието да 
наблюдавам действията на т. нар. канадска правна система. Първо, беше решено, че трябва да 
ми повдигнат обвинения по Хартата  за правата на човека. Съгласно съществуващата Харта за 
правата и свободите в Канада ясно се посочва,  че всички имаме право на живот. Въпреки че 
представих  48  писмени  показания  от  пациенти,  които  са  приемали  това  лекарство  и  са  се 
излекували,  съдията  просто  заяви,  че  те  са  анекдотични  и  ми  каза,  че  не  съм  представил 
никакви доказателства за излекуването на животозастрашаващи състояния. 

Това разбира се не беше вярно, тъй като ракът на кожата и контузионният синдром могат 
да бъдат животозастрашаващи. Освен това, какво право има съдия без медицинско образова‐
ние да взема такива решения и как би могъл да каже, че писмените показания на пациентите 
използващи лечебно растение, което има 5000 годишна история в областта на медицината за 
анекдотични? 

В края на краищата, те ми доказаха, че заради корумпираността им, Хартата за правата и 
свободите  не  се  спазва.  Според  Канадската  правна  система,  с  която  имах  нещастието  да  се 



 

сблъскам, ние имаме правото да използваме само техните така наречени лекарства. Употреба‐
та на най‐старото известно и най‐безопасното лекарство беше напълно изключено. След като 
се  случи  именно  това,  на  мен ми  се  струва,  че  или  Хартата  за  правата  и  свободите  е  пълна 
измама, или съдията, който гледаше делото ми трябва да отиде в затвора, защото той не спази 
правата ми като канадски гражданин. 

След  това  делото ми  продължи  във  Върховния  съд  на  Нова  Скотия  със  същия  съдия  и 
прокурори, които ми бяха повдигнали обвинението. Разбира се, по това време съдията и тези, 
които  заведоха  делото  бяха  наясно  с  факта,  че  всичко,  което  казвам,  е  истина.  Знаеха,  че 
повдигат обвинение на невинен човек, който се опитва да направи нещо добро за човечество‐
то, но това не ги притесняваше ни най‐малко. 

Обвинението призова полицейските служители, но те се провалиха по време на кръсто‐
сания разпит, тъй като трябваше да свидетелстват, че съм подходил по честен и открит начин 
към лекарството. Една година преди да бъда обвинен, се обърнах към вестниците и разказах 
всичко на полицейските служителите и те трябваше да признаят, че никой престъпник не би си 
помислил да направи подобно нещо. 

Освен това предоставих видеозапис с доказателства на КККП (Кралската канадска конна 
полиция), показващи ефективността на този медикамент и ги попитах дали могат да ми върнат 
конопа,  който  конфискуваха,  за  да  произведа  още  лекарство.  В  същото  видео  информирах 
КККП, че отглеждам коноп в двора си, за да лекувам болните. Всичко това се случи през май 
2005 г., три месеца преди да бъда обвинен, така че никой не може да каже, че съм се опитвал 
да скрия нещо. След като прокуратурата си свърши работата с част от делото, те се опитаха да 
представят нещо, което не беше никак убедително. 

Десет пациенти и шест лекари бяха готови да дадат показания, но разбира се, не им бе 
позволено да свидетелстват, защото съдията каза, че показанията им нямат нищо общо с моя 
случай.  Пациентите,  които  са  се  излекували  от  рак  в  последен  стадий  и  други  сериозни 
заболявания,  бяха  готови  да  свидетелстват,  но  тогава  съдията  имаше  наглостта  да  каже,  че 
показанията им няма да бъдат чути. 

Освен това не ми беше позволено да представя някои от научни доказателства, които бях 
събрал, защото авторите на тези изследвания не присъстваха в залата. Така че, в крайна сметка, 
аз бях единственият, който свидетелства, за да се защити и мисля, че се справих доста ефекти‐
вно. 

Изглежда за това беше целият процес, в края на който главният прокурор дори трябваше 
да  подкупи  съдебните  заседатели,  за  да ме  признаят  за  виновен.  Имаше  хора  от  съдебните 
заседатели,  чиито роднини бяха излекувани от това масло,  за което не им бях взел нищо, но 
въпреки това ме признаха за виновен. Виновен за какво? За лечение? 

Не  се  съмнявам  ни  най‐малко,  че  ръцете  на  съдията,  двамата  прокурори  и  съдебните 
заседатели, които разгледаха делото, са оцапани с кръв. В Канада годишно от рак умират около 
70  000  души,  да  не  говорим  за  десетките  хиляди  болни,  които  страдат  и  умират  от  други 
заболявания, които това масло може да излекува. 

Това означава, че от 2003 г. до настоящия момент над 600 000 души са починали само от 
рак в Канада. Не казвам,  че  сме могли да спасим всички, но няма съмнение,  че можехме да 
спасим огромна част, само ако ни беше даден шанс. Ракът е само едно от заболяванията, които 
взимат  своите  жертви  в  Канада.  Сега  си  представете  всички  останали,  които  са  починали  от 
други болести, на които това масло би помогнало. Знам, че геноцид е много силна дума, но как 
бихте нарекли това, което се случва в момента в Канада и на други места? За съжаление, това 
се случва от много дълго време, но в близко бъдеще пациентите, най‐накрая ще имат достъп 
до естествено лекарство, което наистина действа. 

При подкупването на съдебните заседатели от главния прокурор разследването не беше 
проведено  правилно,  свидетелските  показания  на  Маргрет  Дуайър  не  бяха  оборени  и  бяха 
отхвърлени. Съдията отхвърли показанията ѝ като заяви, че двамата с нея сме ги измислили, за 
да отърва присъдата. Така още веднъж ми стана ясно, че тези, които трябва да спазват закона, 
в действителност правят точно обратното. 



 

След всичките тези абсурди, съдът ме глоби 2000 долара и издаде забрана за употребата 
на оръжие, въпреки че нямам идея защо го направи, след като бе установено, че по време на 
обиска  не  бяха  открити  огнестрелни  оръжия  в  дома  ми.  КККП  бяха  единствените,  които 
застрашаваха живота на  хората и  размахваха оръжия,  така  че обществеността щеше да бъде 
защитена по‐добре, ако бяха въведени някои ограничения в тяхното поведение. 

След  края на делото,  всичко,  което исках да направя,  бе да напусна Канада,  но  хората 
идваха при мен за помощ, така че продължих да им помагам, както винаги, като се надявах, че 
ще  ме  оставят  на  мира.  Накрая,  публикациите  за  конопа  излязоха  наяве  и  ме  помолиха  да 
отида  в  Европа,  за  да  говоря  по  въпроса.  През  октомври  2009  г.,  прекарах  три  седмици  в 
Европа, след което се върнах у дома. 

След това на 20 ноември 2009  г.,  се върнах в Амстердам,  за да присъствам на Cannabis 
Cup, където проведох семинар и бях коронован като Борец за свобода на годината. Преди да 
ми връчат тази награда, разбрах,  че домът ми в Канада е бил обискиран от КККП. Отглеждах 
коноп  в  двора  си  и  през  2009  г.  го  обявих  в  популярно  радио  предаване  и  от  юни  същата 
година, всеки, включително и КККП знаеха за него. Вместо да ме обискират както го правеха в 
последните  години,  този  път  те  стояха  настрана  с  хеликоптерите  си.  След  като  лекарството 
беше произведено и раздадено на хората в нужда, аз се върнах в Европа, за да присъствам на 
Cannabis Cup. 

Изглеждаше  ми  малко  подозрително,  че  КККП  избраха  да  обискират  дома  ми,  когато 
всичкият канабис бе направен на лекарство и бях в Европа. Служителите от КККП са известни с 
това,  че  натопяват  хората,  чиято  дейност  противоречи  на  правителството,  така  че  е  ясно,  че 
бяха изпратили лакеи, които нямаха чувство за справедливост. 

Когато  чух  какво  планират,  обвинението  им  ми  се  стори  комично.  Мисля,  че  уцелих 
болното  място  на  правителството  в  Канада,  което  си  мисли,  че  ако  ми  повдигне  фалшиво 
обвинение, ще ми попречи да се върна. След като станах свидетел на позорното поведение на 
канадските  правителствени  органи  в  миналото,  трябва  да  призная,  че  съвсем  правилно  са 
предположили. 

Не  мисля,  че  нечестните  лица,  които  контролират  на  родината  ми  осъзнават  колко 
известен станах. Ако се върнех в Канада,  знаех, че корупцията, пред която щях да се изправя 
вероятно ще ме вкара в затвора, без лекарството ми. Така че да се върна в Канада за мен би 
било самоубийство, тъй като имам нужда от това лекарство, за да оцелея. 

От моя гледна точка, мога да се боря против корупцията и от тук, така че реших да остана 
в  Европа.  От  време  на  време  пътуването  е много  изморително,  но  започнах  да  харесвам  да 
живея в чужбина,  а и също ми се предоставя възможността да се срещам с много интересни 
хора. 

На 15 април 2010 г. Джак Херер почина и предсмъртното му желание беше аз да поема 
ръководството на движението  за  легализиране на  конопа. Документалният филм  „Бягство от 
лечението”, режисиран от Кристиян Лорет от Амхърст, Нова Скотия бе привлякла вниманието 
Джак, малко след като бе пуснат в началото на 2008 г. Бюджетът беше съвсем малък, но някак 
Кристиян  направи  невъзможното  и  успя  да  сглоби  един  много  добър  филм.  Може  да  не  е 
голяма холивудска продукция, но Джак веднага разбра истината. 

Малко по‐късно, той ми се обади от Калифорния и станахме най‐добрите приятели. След 
като се опознахме, започнах да се появявам на неговото място в много предавания. Възгледите  
на  Джак  по  различни  въпроси  бяха  същите  като  моите,  все  едно  бяхме  един  същи  човек. 
Въпреки че бях напълно непознат, този велик човек се отнасяше с мен като с равен. 

Изглежда, че Джак гледаше на мен като нещо повече от приятел. Оказва се, че мисли да 
го заместя и сподели намеренията си със Стив Хагър малко преди да бъде повален от сърдечен 
удар. 

Така  че  в  случай  на  смърт,  ръководството  на  движението  ми  се  предоставя  според 
желанията на Джак. Направих го, заех мястото на Джак, но в действителност, никой не може да 
го замени, тъй като той беше единственият император на конопа. Да заема мястото на Джак бе 
голяма отговорност, но тъй като свободната медицинска употреба на това растение и движени‐



 

ето за легализиране на конопа вървят ръка за ръка, досега не съм срещал особени затрудне‐
ния. 

Да бъдеш новият лидер на движението помага на много хора да открият истината. Това 
знание вече се разпространява толкова бързо, че скоро конопът ще бъде известен и признат по 
целия  свят.  Освен  това  написах  книга  по  този  въпрос,  която  се  надявам,  че  ще  бъде 
публикувана много скоро. Тъй като повече или по‐малко съм блокиран в Европа, продължавам 
да  говоря  за  конопа възможно най‐често.  В действителност  се приспособих доста добре към 
неуредения живот, който водех и разгледах Европа по‐отблизо, малко като на приключение. 

И все пак, принудителното ми отсъствие е тежко за близки и приятели у дома. Вече не 
знам къде е домът ми, но сега наистина чувствам, че вероятно никога няма да живея в Канада 
за  постоянно.  Не  че  не  обичам  родината  си,  но  сезонът  за  отглеждане  на  коноп  в  Канада  е 
доста кратък и има много корупция. Много страни с по‐топъл климат имат по‐добри условия, 
така че казано с прости думи, постигам целите си по‐лесно, ако живея в чужбина. 

Преди години, Ленард Коен трябваше да напусне Канада и да отиде във Франция, за да 
се  превърне  в  популярен  изпълнител.  Сега  и  аз  също  трябваше  да  напусна  Канада,  за  да 
произвеждам конопено масло и да намеря правителство, което да направи каквото трябва за 
човечеството.  Срамота  е,  че  канадското  правителство  избра  този  път,  иначе  Канада  би  се 
прославила  с  въвеждането  на  това  растение  като  лекарство  по  света.  Сега  тази  чест  най‐
вероятно ще отиде в Чехия или някоя друга държава. 

Правителството на която и да е държава, която реши да действа, за нула време ще бъде 
удостоена с наградата, че е направила каквото трябва за човешката раса. Когато това се случи, 
как  ще  гледа  канадското  правителство  на  останалата  част  от  света  и  какво  да  кажем  за 
американското  правителство,  което  очевидно  знае  за  истинските  лечебни  свойства  на  това 
растение, най‐малко от 1970 г.? Очаквам през следващите месеци да има много скандали и да 
станат  ясни  огромния  брой  хора  забраняващи  употребата  на  това  лекарство,  които  ще  си 
глътнат езика. 

Засега  изглежда,  че  работата  ми  тук  е  прекъсната,  така  че  ще  се  опитам  да  се  обуча 
колкото  е  възможно  повече  хора,  докато  не  постигнем  целта  си.  Сега  се  провеждат  много 
изследователски проекти в някои страни,  така че очаквам следващите месеци да бъда много 
зает  и  развълнуван.  Ветровете  на  промяната  не  само  духат,  сега  започват  да  свистят.  Когато 
това  лекарство  се  върне  в  традиционната  употреба  като  лекарствен  продукт,  всичко  ще  се 
промени и цялата корупцията по  този въпрос ще остане в миналото. Пожелавам на всички у 
дома в Канада всичко най‐хубаво и искам да знаят, че скоро ще имаме много по‐здравословно 
и  светло  бъдеще.  И  все  пак,  времето  необходимо,  за  да  постигнем  тази  цел  ще  бъде 
значително  намалено,  ако  застанем  един до  друг  и  изискаме  употребата  на  най‐великата  от 
всички лечебни билки. 

Предизвиквал  съм  медицинска  система  и  правителствата  да  направят  честен  и  открит 
преглед на това лекарство пред обществеността. Но към днешна дата, системата избягва да го 
направи и продължава с лъжите и празнословието. Ако всичко, което казвам за това растение е 
лъжа, тогава правителството и медицинската система трябва да бъде повече от доволни, че ще 
ме  опровергаят  пред  широката  общественост.  След  като  правителството  знае  истината  и  е 
напълно наясно с този факт, е малко вероятно предизвикателството ми да бъде изпълнено или 
дори обмислено. Това трябва да докаже на всички, че правителството не е такова, за каквото го 
смятате. 

Какво ще  се  случи  за  в  бъдеще  зависи  от  всички нас.  Ако  не  ви  е  грижа  за  здравето  и 
благополучието на близките и приятелите ви и сте готови да оставите бъдещето си на тези без 
съвест,  всичко,  което  трябва  да  направите,  е  да  си  седите  и  да  продължавате  да  правите 
каквото  ви  се  казва.  Но  ако  сте  загрижени  за  тази  планета  и  благосъстоянието  на  всички 
същества и идните поколения, трябва да говорите за този проблем и да поискате от тези, които 
са  на  власт  да  започнат  да  работят  за  доброто  на  всички  ни.  Истината  трябва  да  се  каже,  а 
лъжите  и  пропагандите  да  останат  в  миналото.  Здравето  и  щастието  на  всички,  които 
познаваме,  е  заложено  на  карта,  така  че  е  наша  отговорност  да  започнем  да  действаме 



 

правилно.  В  действителност,  всички  искаме да живеем дълъг  и  здравословен живот  и  точно 
това правят висококачествените масла от правилните сортове коноп. 

Това  лекарство  не  е  за  надрусване,  то  ще  ви  позволи  да  се  изцелите  с  помощта  на 
естествено вещество, което няма да ви навреди. Защо позволяваме на други да ни забраняват 
употребата  на  това  лекарство?  Безплатната  медицинска  употреба  на  конопа  е  най‐важният 
въпрос на нашето време и тъй като толкова много умират ненужно, всички други проблеми са 
незначителни. Конопът е лекарство за масите, което на практика всички могат да отглеждат и 
произвеждат.  Сега  безброй  хора  по  света  произвеждат  свое  собствено  лекарство  и  постигат 
същите резултати, които описваме. Дошло е време за промяна, моля присъединете се към нас, 
за да се сложим край на страданията на толкова много хора и да донесем надежда на иначе 
безнадеждния свят. 

 

Чиракът на императора 
 

За първи път контактувах с Джак Херер през 2008 г., когато той се свърза с мен и прояви 
интерес  към  работата  ми.  Той  ми  каза,  че  когато  гледал  за  първи  път  филма  „Бягство  от 
лечението”  се чувствал  така,  сякаш бил прегазен от камион.  Заяви,  че дори да знае много за 
това растение, не е предполагал за пълния му лечебен потенциал. 

Веднага след като Джак изгледал филма бързо стигнал до заключението, че това, което 
казваме трябва да е вярно. Той вече знаел, че конопът определено има лечебна сила, но никой 
досега  не му  беше  казвал  за  лекарствената  употреба  на  конопеното масло,  докато  не му  се 
обадих.  Каквито и да  са  лечебни  свойства на различните  сортове  коноп,  те  се  концентрират, 
когато се произведе масло. Всичко това беше логично за Джак, както и за мен и той знаеше, че 
единственият начин това растение отново да бъде признато за чудо, е да се докажат лечебни‐
те му качества пред обществеността. 

За  да  постигнем  тази  цел,  се  появявах  в  интернет  шоуто  на  Джак  много  пъти  и  се 
наслаждавах  на  това  преживяване.  За  съжаление,  никога  не  се  срещнахме,  но  с  помощта  на 
многото телефонни разговори,  станахме най‐добрите приятели. Възгледите и на двама ни по 
тази  тема  са  много  сходни,  така  че  предполагам,  че  затова  той  е  казал  на  Стив  Хагър  от 
списание High Times, ако нещо се случи с него, аз да поема щафетата. 

След  като  Джак  получи  инфаркт  през  септември  2009  г.,  аз  се  опитах  да  го  заместя, 
докато  се  възстанови,  но  в  действителност,  никой  не  би могъл  да  го  замени.  За  съжаление, 
няколко месеца по‐късно, движението за легализиране на конопа загуби сърцето и душата си, 
когато  Джак  почина.  Всичко  това  се  случи  при  много  странни  обстоятелства  и  аз  твърдо 
подозирам,  че е  сторено нещо непочтено.  Когато Джак беше в болницата,  са му отказали да 
използва маслото и дори са забранили на съпругата му Джини да го види. Така че според мен 
има нещо гнило в цялата история. 

През пролетта на 2009 г., няколко месеца преди Джак да получи инфаркт, той се свърза с 
мен, за да напиша глава за предстоящото 12‐то издание на Emperor Wears No Clothes. Изпратих 
главата и, след като я е прегледал, той ми се обади и каза, че всичко е наред. Дванадесетото 
издание  на  книгата  излезе  няколко  месеца  след  смъртта  на  Джак,  и  когато  го  видях,  бях 
шокиран. Това не беше същата книга, която толкова уважавах. Беше с около 100 страници, по‐
малка от оригинала и главата, която изпратих на Джак липсваше. Не ме притесняваше фактът, 
че главата, която бях написал не беше публикувана, въпреки че информацията би била много 
полезна за хората. Вместо това, тези, които са преиздали книгата са показали неуважение към 
Джак като са променили оригиналния ръкопис. 

Смъртта е вечна и когато изгубим някой като Джак, светът ни изглежда по‐студен и по‐ 
негостоприемен за живеене. Хора като него ни дават надежда, че бихме могли да живеем по 
един по‐добър и различен начин. Така че, загубата на някой като Джак Херер има неблагоприя‐
тен ефект върху всички ни и е много трудно да се намери някой, който да го замени. 



 

След опелото Стив Хагър каза на присъстващите, че Джак е искал аз да го заместя и не 
можах да направя нищо друго,  освен да уважа желанието му.  Въпреки че  за мен наистина е 
чест  да  бъда  определян  като  заместник  на Джак,  почувствах,  че  нямам  време,  за  да  вляза  в 
ролята му,  тъй  като  вече  бях много  зает  да  лекувам болните.  И  все  пак,  когато  императорът 
говори, желанията му  трябва да бъдат изпълнени,  така че влязох в ролята му и  се опитах да 
направя  всичко  възможно.  Това,  което  правя  е  по‐скоро  странно,  тъй  като  движението,  на 
което  Джак  ме  направи  ръководител  ще  стане  ненужно  и  излишно.  Ще  остана  без  работа, 
когато  несправедливостта  бъде  поправена и  това  растение  не  е  забранено. Може  би,  когато 
това  се  случи,  ще  мога  да  се  върна  към  сериозните  изследвания  на  конопа,  които  все  още 
смятам за много важни. 

Наскоро Джини Херер се свърза с мен и ми каза, че би искала да включи главата, която 
съм  написал  в  новата  си  аудио  книга  Emperor Wears  No  Clothes.  Тъй  като  главата,  която  тя 
искаше  не  бе  променяна  през  последните  три  години,  трябваше  да  я  напиша  отново,  за  да 
бъде  осъвременена.  Бях  развълнуван,  че  Джини  искаше  главата,  която  съм  написах  да  бъде 
включена в аудио книга и съм сигурен, че Джак също щеше да бъде много доволен. 

Джак Херер не ми беше само приятел, той е моят герой и наставник и го смятам за най‐
великия лидер на движението, който някога съм познавал. Въпреки че вече не е сред нас, за да 
ни напътства, ние трябва да видим, че мечтата му ще стане реалност. Хората трябва да бъдат 
свободни  да  се  лекуват  естествено,  а  от  конопа  се  произвежда  най‐доброто  природно 
лекарство на земята. Тъй като той не представлява опасност за обществото, е нужно да кажем, 
че  сега е времето да използваме  това лекарство.  Хората по  света  страдат и  умират ненужно, 
защо  да  не  сложим  край  на  мъките  им?  Ако  наистина  сме  разумни  същества,  това  е  най‐
малкото, което можем да направим. 

Това,  което  се  случва  в  областта  на  изследванията  на  конопа  в  момента  е  истински 
кошмар. Хората изявяват всякакви претенции да продават идеите и продуктите си. Ситуацията 
ще  продължи  да  се  влошава,  докато  не  се  проведе  изследване,  но  без  намеса  от  страна  на 
правителствата и тези, които ги контролират. 

В  същото  време искам обществото да  знае,  че има много измамници,  които използват 
името ми, за да си напълнят банковите сметки. Така че за момента бъдете предпазливи, и ако 
искате  нещо  истинско,  най‐добре  е  вие  да  си  произведете  маслото,  най‐малкото  ще  знаете 
какво  имате.  Инструкциите  за  производството  на  маслото  са  на  нашия  интернет  сайт 
www.phoenixtears.ca, а също и в моята книга Phoenix Tears – Историята на Рик Симпсън. 

Някои хора се страхуват да си произведат сами маслото, но след като го направят, бързо 
осъзнават,  че  не  е много  по‐трудно  от  това  да  си  направят  кафе.  Най‐важното  нещо  е  да  се 
намери много мощен силен успокоителен изходен материал, за предпочитане със съдържание 
на тетрахидроканабинол над 20%,  за да се произведе лекарството по правилния начин. След 
това,  просто  трябва  да  следвате  инструкциите  и  след  три  или  четири  часа  лекарството ще  е 
готово за употреба. 

Когато произвеждах маслото в  голям мащаб, не разполагах с химици и лаборатории. И 
все пак, масло имаше желания ефект,  хиляди,  който страдаха от  сериозни заболявания, бяха 
изцелени. След като съм могъл да направя всичко това сам у дома, не виждам причина, защо и 
другите  да  не  го  направят.  За  мнозина  би  било  неудобно,  но  докато  доставчиците  не 
упражняват контрол на качеството и стандартите, много по‐разумно е да произвеждате свое 
собствено лекарство. 

За  мен  всичко  започна,  когато  гледах  моя  25‐годишен  братовчед,  който  умря  по 
мъчителен  начин  от  рак  през  1972  година.  По  това  време  ракът  все  още  се  срещаше  доста 
рядко и братовчед ми Дейвид е първият човек, който почина от заболяването. 

Около три години след смъртта му, чух доклад по радиото, в който се заявяваше, че THC 
активната съставка в марихуаната, е установено, че убива раковите клетки. Докато говорителят, 
който правеше тези изявления се смееше като глупак и си помислих, че това е шега. С течение 
на времето не чух нищо повече за ТНС, но по някаква причина, докладът се запечата в паметта 



 

ми. Много години по‐късно, докладът, който бях чул беше средството, което спаси живота ми и 
живота на много други. 

През  по‐голямата  част  от  кариерата  си  работех  като  енергетик  в  болница Ол  Сейнтс  в 
Спрингхил,  Нова  Скотия.  През  1997  г.,  претърпях  тежко  нараняване  на  главата,  което  ми 
причини  т.нар.  контузионен  синдром.  Чувах  непоносим  висок  звук  в  главата  си  денонощно, 
който се отрази зле на кръвното ми. Травмата също причини проблеми с равновесието и други 
състояния, изискващи лекарска помощ. 

Прекарах  години  в  ходене от  лекар  на  лекар,  но  всички  химикали,  която ми даваха  не 
подобриха състоянието ми. В действителност, много от предписаните медикаменти причиниха 
ужасни  странични  ефекти,  по‐лоши дори  от  тези,  които  имах.  В  края  на 1998  г.,  гледах  един 
епизод  от  „Същността  на  нещата”  с  д‐р  Дейвид  Сузуки  наречен  „Лудостта  към  цигарата  с 
марихуана”. В предаването показаха много хора, които са получили облекчение на здравослов‐
ните си проблеми като пушели канабис. И аз в миналото съм пушил марихуана, но никога не 
съм  гледал  на  нея  като  на  лекарство,  така  че  взех  малко  количество  и  разбира  се,  тя  ми 
подейства много по‐добре от всичко, което лекарите ми бяха предписали. 

Веднага  започнах  да  питам  лекарите  за  рецепта,  така  че  да  мога  да  използвам  това 
вещество  законно.  Когато  питах  за  конопа,  получих  отговори от  рода  на  „Още е  в  процес  на 
проучване”,  или  „Пушенето  на  марихуана  вреди  на  белите  дробове.”  По  онова  време  си 
мислех,  че  лекарите  имат  разумна  причина  да  не  употребяват  това  лекарство,  така  че 
продължавах да вземам химикалите и боклуците им. Пушенето на канабис ми помагаше да спя 
по‐добре, отколкото медикаментите изписани ми от лекарите. И все пак, медикаментите не ме 
приспиваха и не получавах почивката, от която имах нужда. 

Един ден през 1999 г., бях в кабинета на лекаря си и го попитах какво мисли, ако сам си 
произведа етерично масло от растението коноп и го взема като медикамент, вместо да пуша 
марихуана. Изражението на лицето му беше странно, но той се съгласи, че този начин би бил 
много  по‐лечебен.  Въпреки  това,  той  не  ми  даде  рецепта,  за  да  мога  да  употребявам 
веществото законно. Накрая, през 2001 г., той ми каза, че не може да направи нищо повече и 
ми каза да се оправям сам. Отново го помолих да ми даде рецепта за коноп, но той набързо ми 
отказа. 

По  това  време,  химикалите,  които ми  бяха  давали малко  или  повече ме  превърнаха  в 
зомби.  Не  можех  да  мисля  ясно  и  изглежда  не  можех  да  запомня  нищо.  Въпреки  че 
мисловната ми способност беше далеч от най‐добрата, не можех да си помогна, но се чудех 
какво  правят  тези  лекари.  Позволиха ми  да  вземам  пристрастяващи  и  опасни  химикали,  все 
едно са излезли от употреба. И все пак, когато исках да ми напишат рецепта за коноп, който е 
не  води  до  пристрастяване  и  е  безвреден,  набързо  ми  отказваха.  Случваше  се  нещо,  което 
беше непонятно за мен, но трябваше да мине известно време, за да разбера какво криеха. 

Когато  за  първи  път  започнах  да  приемам  маслото  като  единствено  лекарство,  бях 
уплашен до смърт, защото нямах представа как действа. Започнах с малко малки дози, които са 
имали  същия  ефект  като  пушенето  на  марихуана.  Единствената  разлика  беше,  че  вместо  да 
подейства бързо, минаваше около един час, преди въздействието на маслото да се усети. След 
като увеличих дозата, почувствах, че припадам. Това вещество би повалило и слон. Започнах да 
спя непробудно от 8‐12 часа всяка нощ и състоянието ми започна бързо да се подобрява. 

В  началото  не  знаех  какво  се  случва.  Мисълта  ми  се  подобри,  но  обезпокоително 
започвах да отслабвам. По онова време не го знаех, но маслото започна да избавя тялото ми от 
отровите и възстанови здравословното ми тегло. Няма нищо чудно, но бях малко объркан от 
действието  на  маслото,  защото  кой  би  повярвал,  че  етерично  масло  от  растение  може  да 
действа така? Не само това, но маслото контролираше кръвното ми и проблемите с баланса ми 
се подобряваха всеки ден. Разбира се, малко вероятно е това да има нещо общо с факта, че бях 
спрял приема на  химикали.  Когато  токсините от  тези лекарства бяха изчистени от  организма 
ми, проблемите с равновесието се подобриха драстично. 

Маслото действа по  толкова много начини,  че ми отне доста време да разбера всичко, 
което  прави  за  цялостното  здраве.  Скоро  след  като  започнах  да  приемам  това  вещество, 



 

артритът в коленете ми, от които страдах от четиридесет пет годишна възраст, просто изчезна. 
След това си спомних за нещо, което се случи, когато за първи път се опитах да направя масло 
под влияние на медикаментите предписани от лекарите. Тъй като мисловната ми дейност бе 
нарушена,  някак  успях  да  се  подпаля,  което  не  е  приятно  изживяване.  Дясната  ми  ръка 
пострада  най‐много  и  докато  пожарът  беше  потушен,  три  четвърти  от  ръката  ми  висяха  на 
големи късове. Ръката ми беше изпържена. 

Изгаряния трета степен не се лекуват никак лесно и винаги оставят ужасни белези. След 
единайсет дни, дясната ми ръка бе напълно излекувана и не останаха белези. По това време 
химикалите, които вземах ме бяха направили толкова разсеян, че когато ръката ми се излекува 
толкова бързо, отхвърлих това, на което бях свидетел и си казах, че съм добър лечител. Знам 
колко  глупаво  звучи  всичко  това,  но  такъв  е  ефектът  на  тези  силни  химически медикаменти, 
вредящи на мозъка и аз не бях изключение. 

В рамките на много кратък срок, маслото ме върна към състоянието на чудесно здраве, 
но имах три области на тялото, за които подозирах, че имат рак на кожата. Имах проблеми с 
тези  области  в  продължение  на  години,  но  не  ги  споделях  с моя  лекар.  Предполагам,  че  не 
исках  да  си  призная,  че  вероятно имам рак  на  кожата,  и  като  не му  казвах,  продължавах да 
живея във фантазия.  В  края на 2002  г.,  уведомих лекаря и  той  каза,  че изглежда като рак на 
кожата, но не знае със сигурност, докато не получи копие от доклада ми по патология. Лекарят 
прояви най‐голяма загриженост за зоната около носа ми близо до дясното око. Той каза, че ще 
се заемат първо с тази зона, след което ще се погрижат за лезиите по гърдите и лявата буза. 

Около  седмица  след  операцията,  разглеждах  какво  бяха  направили  хирурзите,  когато 
докладът,  който бях чул преди почти 30  години изникна в  съзнанието ми. По това време бях 
взимал  маслото  от  доста  време  и  това  ме  накара  да  се  усъмня  в  доклада.  Ако  THC  убива 
раковите клетки, защо не действа при мен? В края на краищата след всичкото масло, което бях 
взел, организмът ми трябва да е пълен с THC. Доста се съмнявах, но за да го докажа, можеше 
да сторя само едно нещо. Реших да намажа останалите зони, които са ми създавали проблеми 
и да  ги превържа. Оставих превръзките четири дни и имах усещането,  че нищо не се случва. 
Така че, когато махнах превръзките, бях шокиран като видях, че ракът е напълно излекуван и 
единственото, което е останало, е здрава розова кожа. 

Започнах да казвам на познати, че мисля, че маслото е излекувало рака ми, но те ми се 
смееха. Няколко седмици по‐късно, ракът, който беше отстранен хирургически до окото ми се 
появи  отново.  Лекувах  го  по  същия  начин  и  четири  дни  по‐късно  той  също  бе  напълно 
излекуван. Сега единственият въпрос, който остана е наистина ли съм лекувал рак? 

Няколко дни по‐късно отидох в кабинета на лекаря за копие от доклада ми по патология 
и пробата от лабораторното изследване след операцията показа, че имах клетъчен карцином. 
Казах  на  рецепционистката,  че  ракът  до  окото  ми  се  беше  върнал  и  че  го  лекувах  както  и 
другите две  зони  с  конопено масло и  сега  те бяха изцелени. Исках да  се  върна вечерта и да 
кажа  на  лекаря  това,  което  се  бе  случило,  но  рецепционистката  каза,  че  той  не  иска  да  има 
нищо общо. Ако аз бях лекар и някой от пациентите ми каже, че е излекувал раково заболяване 
с естествено масло, щях да съм изключително заинтересован. И все пак,  лекарят ми дори не 
говореше за това и чувствах, че поведението и на двамата е много странно. 

След  горчивия  опит  в  кабинета  на  лекаря,  започнах  да  запасявам  другите  с  масло  за 
локална употреба. За кратко време стана ясно, че това масло има невероятни лечебни сили и е 
ефективно за лечение на голям брой кожни заболявания и други медицински проблеми. Около 
година по‐късно, започнах да предоставям маслото за лечение на вътрешни заболявания като 
рак, множествена  склероза,  хронична  болка  и  почти  всяка  друга  болест,  която можете да  си 
представите. 

Когато това масло влиза в действие при лечението на пациент, правилникът излита през 
прозореца. Състояния, които се смятат за безнадеждни сега са контролирани и в много случаи 
излекувани единствено с помощта на маслото. От своя опит знам,  че  това вещество може да 
замести  почти  всички  фармацевтични  продукти.  Всички,  които  са  загрижени  за  това,  което 
медицинската  система  предоставя  ще  почувстват  облекчение,  тъй  като  вече  не  трябва  да 



 

поемат отровите и  химикалите,  които лекарите  предписват,  за да  лекуват  заболяванията им. 
Сега има напълно безопасно, естествено лекарство, което не води до пристрастяване и може 
да  се  отглежда и  произвежда,  следователно,  кой  се  нуждае  от  Биг Фарма и медикаментите, 
които не действат? 

През 2003  г.  стартирах кампания,  за да покажа истината за лечебната ефективност на 
конопа на тези, които са на власт. Изпратих големи информационни пакети и предложения 
за  произвеждане  на  това  лекарство  с  препоръчана  поща  до  държавни  служители, 
Канадското  онкологично  дружество,  ООН,  телевизионни  предавания  за  науката  и 
здравеопазването и  т.н.,  но никой не прояви интерес.  Когато  започнах да изпращам цялата 
тази информация, в онзи момент наистина вярвах, че те биха приветствали лекарство, което е 
ефективно и не вреди. Вместо това, за мой ужас, разбрах, че системата не иска ефективен лек. 
Могъщият  елит,  който  контролира  нашите  правителства  изкарва  прекалено  много  пари  от 
болестите  ни,  така  че  да  даде  възможност  на  обществеността  да  ползва  безплатно  като  лек 
конопа, е немислимо. За мен това бе горчив хап, но, за съжаление, това е начинът, по който се 
управлява нашият свят. Здравето на хората не означава нищо за тях, единствената им грижа са 
печалбите. 

Заради дейността ми,  бях проверен от Кралската канадска конна полиция през 2003  г., 
2005  г.  и 2006  г.  Въпреки  че  ги бях информирал  за  това,  което правя и  за  лечебната  сила на 
маслото, те продължиха да се месят. Изглежда, че полицията бе повече от щастлива да участва 
в  престъплението  и  да  държи  това  лекарство  далеч  от  болните,  въпреки  че  и  те  и  техните 
близки страдат от същата медицинска система. 

Лекарите  в  местността  бяха  наясно  с  прекрасния  лечебен  ефект  на  маслото  върху 
собствените си пациенти и въпреки това стояха настрана. Изглежда разбираха, какъв ефект би 
оказало лекарството на професията им. Така че, за да защитят доходите и статута си, е в техен 
интерес  да  пренебрегват  конопа.  Ако  един  лекар  не  предписва  най‐лечебното  растение  на 
света,  той не е лекар,  така мисля аз. Вместо това,  те са купени и платени от доставчиците на 
медикаменти, които работят за фармацевтичната индустрия. 

Наистина не мисля, че може да се каже, че лекарите дори имат извинение за това, което 
правят. Ако питате 10‐годишно дете дали отровата и химикалите са полезни, то незабавно ще 
отговори отрицателно. Сега задайте същия въпрос на лекаря и той ще ви каже, че тези опасни 
вещества са необходими, за да се излекува ефективно Вашето заболяване. Кого си мислят, че 
будалкат? Според тях, сега химикалите и отровите са полезни за вас, така че, докато сме в този 
омагьосан кръг, ще вярваме, че черното е бяло. 

Медицинската система, която търпим днес е пълна измама и ако страдате от заболяване, 
вероятно ще получите по‐добро лечение,  ако отидете при някой  с  кост  през носа,  отколкото 
при  доверения  ви  лекар.  Това  е  състоянието  на  медицинска  система  в  днешно  време  и 
единствените медицински специалисти, на които се доверявам, са хирурзите. И все пак, дори и 
техните способности трябва да се проучват внимателно, преди да им позволите да ви обработ‐
ват. 

Когато бях нападнат внезапно от полицията през 2003 и 2006  г. не ми бяха повдигнати 
обвинения, но през 2005  г., бях обвинен в притежание, трафик и отглеждане. Когато влязох в 
съдебната зала, знаех, че това, което правя не е за съд. Вече се бях свързал с хората от властта, 
дори  излязоха  статии  във  вестниците,  които  описваха  дейността  ми,  много  преди  да  ми 
повдигнат обвинение. Бях открит и честен във всяко едно отношение и ако съдебната система 
не беше толкова корумпирана, делото щеше да бъде захвърлено в лицето на правителството. 
За съжаление, това не се случи. Вместо това, правната система реши да продължи с целта си да 
ме изкара престъпник в очите на обществеността. 

Беше ми повдигнато обвинение по Хартата за правата в Канада и Върховния съд на Нова 
Скотия се произнесе по този въпрос. След като видях как тези „орли” на правото упражняват 
професията си, мога само да съобщя, че нашата правна система е също толкова корумпирана, 
колкото и правителството, което я контролира. Съдията и адвокатите знаеха, че всичко, което 
им казвам е вярно,  но ако постъпи правилно, щяха да нарушат  статуквото.  Така че  съдията  с 



 

цялата  си  проницателност  не  позволи  на  пациентите,  които  са  използвали  маслото  да 
свидетелстват. 

Седях в съдебната зала и гледах как съдията и адвокатите унищожаваха всяко подобие 
на  правосъдие,  което  някога  съм  предполагал,  че  съществува  в  Канада.  В  крайна  сметка, 
единственият начин да ме осъдят бе главният прокурор да подкупи съдебните заседатели и той 
не се поколеба да го направи. Въпреки че съдията по‐късно беше информиран за това, което се 
случи, той защити главния прокурор и замете всичко под килима. 

Всичко,  което  вярвах  за  страната  си  отиде  в  канала и осъзнах,  че  тези  хора,  с  които  си 
имах работа са зли до мозъка на костите си. Имаше ли нещо, което не биха направили власт‐
имащите за една заплата или рушвет? От това, което видях, се оказа, че тези хора са способни 
на  всичко,  без  значение  колко  долно  и  отвратително  е  то.  Те  разбиха  на  пух  и  прах  всички 
правила,  за  да ме признаят  за  виновен и  в  крайна  сметка дори  съдебните  заседатели не ме 
защитиха.  В  ранните  етапи  на  делото,  широката  общественост  нямаше  представа  какво  се 
случва. Чудя се какво би станало, ако те бяха информирани за случващото се. 

Когато ме осъдиха на 8 февруари 2008  г., беше очевидно,  че правната система изпитва 
неудобство  от  стореното.  Преди  да  влезем  в  съдебната  зала  онзи  ден  всеки  мина  през 
детектор за метал. Никога преди не бях чувал за метални детектори, които са се използвали в 
съда в Амхърст, изглежда законодателите се страхуваха за живота си. Онзи ден дойдоха много 
хора и не беше трудно да се досетя на чия страна бяха. По време на процеса, съдията отказа да 
изслуша показанията на пациентите, които са използвали лекарството. В допълнение, той не се 
чувстваше длъжен  да  чуе  показанията  на  лекарите,  които  бях  призовал  в  съда  и  не  позволи 
научните доказателства да бъдат взети под внимание. Когато съдията казваше присъда ми, той 
допълни, че при други обстоятелства бих спечелил награда за работата си и че след 34 години в 
съдебната система никога не е попадал на случай като този. Не е имало престъпно намерение. 

След  това  той  заяви,  че  съществуват  научни  доказателства,  подкрепящи  всичко,  което 
съм  казал  и  че  много  пациенти,  които  съм  излекувал  също  ме  подкрепят.  Изявленията  на 
съдията никога не бяха доказани в съда, тъй като той не се запозна с нито едно от доказателст‐
вата. Следователно бе очевидно за всички, които присъстваха, че действително той е знаел за 
тях.  Ако  това е истина,  защо ме подложиха на  това идиотско дело,  вместо да направят  това, 
което е редно? 

След като видях  степента на измамата,  до  която  стигнаха в безкрайния им  стремеж да 
манипулират  общественото  мнение,  осъзнах,  че  никой  от  тях  не  може  да  се  изправи  пред 
мрачната  действителност,  но  за  мен  бе  изненада,  когато  съдията  внезапно  каза  истината. 
Предполагам, че в положението, в което е бил не е имал друг избор, освен да извади фактите 
наяве,  защото  имаше много  хора  в  съдебната  зала  онзи  ден,  които  бяха  добре  осведомени. 
Грозеше ме присъда от дванадесет  години лишаване от свобода за това, че съм помогнал на 
свой  близък,  но  наказанието  ми  трябваше  да  прецени  съдията.  Глобиха  ме  2000  долара  и 
издадоха забрана за употреба на огнестрелно оръжие, въпреки че такова не бе открито, когато 
полицията обискира имота ми, дори не бях поставен на изпитателен срок. Вместо всички да се 
зарадват, че най‐накрая имаме лекарство, което наистина може да помогне на човешката раса, 
те не му обърнаха внимание, сякаш нищо не се е случило. 

След края на съдебния процес, започнах да търся страна за живеене, която ще се отнася 
малко по‐честно. Бях много потиснат от поведението на правителството, но това не попречи на 
хората да се разболяват и пациентите да свършват. Никога не съм се притеснявал да помагам 
на  другите,  но  как можех  да  го  правя  при  тези  обстоятелства?  С  течение  на  времето,  много 
полицаи  започнаха да  подкрепят  дейността ми,  а  някои дори изпращаха  пациенти,  които да 
лекувам.  По  всичко  личи,  че  мнозина  започнаха  да  се  събуждат  и  си  мислех,  че  най‐после 
системата ще се вразуми. Всеки път, когато имах възможност, правех интервюта и семинари на 
тази тема и сега мълвата се разпространява бързо. Само защото правителство е доволно да ни 
карат на  заколение,  не  означава,  че и  аз ще  се  държа по  същия начин,  така  че не можех да 
направя нищо друго освен да продължа по същия път, по който бях поел. 



 

През  2009  г.  Индрих  Байер  ме  покани  да  говоря  по  въпроса  на  едно  турне  в  Чехия  и 
попитах дали Джак иска да се присъедини. Той подскочи при тази възможност, но около две 
седмици преди турнето, бе покосен от сърдечен удар. Когато това се случи, почти бях отменил 
турнето, но мога да се закълна, че чувах гласа на Джак да ме моли да не спирам. Д‐р Лумир 
Хануш, един от най‐големите изследователи на конопа на планетата бе предвидено да вземе 
участие, така че решихме турнето да продължи. Прекарах около три седмици в Чехия и турнето 
бе голям успех за обществеността. Дори и правителството да не прояви интерес, посланието ни 
стигна до хората. 

Когато се върнах в Канада ме чакаха много пациенти, но до 20 ноември се погрижих за 
всички и бях  готов да замина за Cannabis Cup  в Амстердам. Друг канадец Скот Кълинс,  който 
също бе излекувал доста пациенти с това лекарство дойде в Амстердам с мен и си прекарахме 
много добре заедно. По време на събирането организирах семинар за конопа и в последния 
ден на събитието бях коронясан като Борец за свобода на годината. 

Един  ден  преди  да  бъда  коронясан  разбрах,  че  имотът  ми  в  Канада  отново  е  бил 
обискиран  от  КККП.  Полицията  обявила  по  медиите,  че  намерили  оръжия,  капани  и  26 
килограма марихуана. Разбира се, знаех, че нищо от онова, което казва полицията не е вярно, 
така че бе очевидно,  че КККП се опитваше да ме натопи и в действителност  тази полицейска 
сила има дълга история, правейки точно това. 

Когато  кажат по новините,  че  в имота ми  са намерени капани,  забранени оръжия и 26 
килограма  марихуана,  те  изпращат  съобщението,  че  съм  много  опасен  човек.  Ако  КККП 
направи  така,  че  обществото  да  повярва,  това ще ме  дискредитира,  а  също ще ме  заключат 
много по‐лесно. От доста време съм много голям трън в задника на канадското правителство. 
Тъй  като  съм  бил  извън  страната,  когато  имотът ми  е  обискиран,  вярвам,  че  правителството 
използва тази възможност, за да може полицията да ме натопи. 

Не мисля, че канадското правителство осъзнава колко известен станах и вярвам, че тази 
внезапна полицейска проверка беше организирана, за да ми попречат да се върна в страната. 
Ако  това  е  била  целта  им,  постигнаха  успех.  Знаейки  това,  което  прави  канадската  система, 
човек би  трябвало да е откачен дори да  си помисли да  се върне сред цялата  тази корупция. 
Знаех, че ако се върна ще трябва да се изправя пред тези фалшиви обвинения, но повече ме 
притесняваше възможността да ме вкарат в затвора без лекарството. Връщането ми в Канада 
бе  равно  на  самоубийство.  Имах  нужда  от  време  общественото мнение  да  се  обърне  в  моя 
полза и трябваше да напиша книга, която да покаже това, което се случва. Тъй като не виждам 
никаква  друга  възможност,  реших  да  остана  в  изгнание  и  да  завърша  битката  от  Европа. 
Канадското  правителство  ме  заклейми  като  престъпник.  Сега  с  малко  време  и  усилия  ще 
покажа на обществеността кои са истинските престъпници. 

Светът  ни  се  контролира  от  богатия  банков  елит,  а  известните  имена  там  са:  Ротшилд, 
Рокфелер, Варбург, Карнеги и т.н. Това са хората, които притежават медиите, фармацевтичните 
компании, световния петрол и почти всичко останало. В допълнение, случило се е те също така 
да контролират правителствата ни и техните политики. Казва ни се, че живеем в страни, но в 
действителност  ние  съществуваме  в  корпорации,  които  гледат  на  човешката  раса  като  на 
селскостопанските животни. Нашите правителства не представляват най‐добрите интереси на 
своя  народ.  Всички  по‐големи  партии  в  политиката  са  изцяло  под  влиянието  на  големите 
парични  интереси.  Когато  тези  партии  дойдат  на  власт,  често  си  задаваме  въпроса  защо  не 
държат на предизборните си обещания. 

Причината е съвсем проста. Как бихме могли да очакваме от тях да държат на думата си, 
когато тези, които са истинските им господари искат друго? Супер богатите изглежда гледат на 
нас като на тяхна собственост. Ако се борим срещу манипулациите им, в много случаи, техните 
полицейски и правни системи са изпратени да се справят с нас, а в други случаи лицето, което е 
предизвиквало  споровете просто изчезва. Обществеността не обича да живее  със  събития от 
такъв характер, но те се случват и всички знаем, че алчността е основната причина. 

Ако  тези,  които  притежават  цялото  богатство  и  власт  управляваха  планета  правилно, 
нямаше да се оплакваме. Но това едва ли е  така. През последните сто  години,  те  са нанесли 



 

повече щети на планетата, отколкото през цялата човешка история. Само обърнете внимание 
на  последния  разлив  на  нефт  в  Мексиканския  залив  и  ми  кажете,  дали  мислите,  че  това 
бедствие можеше да се избегне. Ако ни беше позволено да отглеждаме коноп свободно, който 
да отговаря за енергийните ни нужди, нямаше да се налага да се добива нефт. Всички знаем, че 
използването  на  изкопаеми  горива  трови  планета.  Така  че,  защо  позволяваме  това  да 
продължава, когато можем да използваме чисти горива като етанол, произведен от коноп? 

Сега  бих  искал  да  обърна  внимание  на  една  от  най‐лошите  катастрофи  в  историята  на 
човечеството,  ядрената катастрофа в електроцентралата във Фукушима. Когато  това бедствие 
се случи, бях потресен. В миналото съм виждал опасностите, свързани с овладяване на силата 
на  атома.  Ако  живеех  в  Япония,  когато  се  случи  това  нещастие,  ще  да  напусна  острова 
възможно  най‐бързо.  Всъщност,  не  бих  се  изненадал,  ако  в  крайна  сметка  всички  напуснат 
Япония,  за  да  се  спасят  от  радиацията,  излъчваща  се  от  разрушените  реактори.  Не  само 
жителите  на  Япония  са  изложени  на  риск,  въпреки  че  те  със  сигурност  са  изложени  на  най‐
голямата  опасност,  сега  всички  ние  сме  застанали  на  пътя  на  това  невидимо  чудовище.  В 
бъдеще, последиците от тази катастрофа ще предизвикат много страдания и смърт, освен ако 
не се разреши да ползваме масло от коноп за защитим телата си. 

В миналото съм лекувал пациенти с толкова лоши изгаряния от радиация, че гърдите им 
изглеждаха направени от червена кожа. След лечение с маслото, изгарянията просто изчезнат, 
оставяйки  здрава  розова  кожа.  Ако  маслото  може  да  направи  това  с  пациент  пострадал  от 
радиация  в  болница,  не  виждам  причина  защо  то  да  не  стори  същото  на  онези,  които  са 
изложени на радиация напускайки Япония. 

Използването на ядрената енергия представлява огромна опасност за обществеността и 
тя представлява проблем,  които е невъзможно да бъде решен. Например,  какво ще правят с 
горивните пръти, след като ги отстранят от реакторите? Няма безопасен начин за съхраняване 
на такъв материал и без значение какво правим, човешката раса винаги ще бъде в опасност от 
излагане на радиация. Енергийните компании се опитват да ни кажат, че не можем да живеем 
без тази форма на енергия, която ни е нужна, но аз доста се съмнявам. Същият етанол, който 
бихме  могли  да  използваме  като  гориво  за  автомобилите  си,  можем  да  използваме  и  като 
енергийна  система.  В  действителност,  нямаме  разумно  оправдание,  защо  позволяваме  на 
големите парични интереси да  унищожават  свята.  Като  човешки  същества имаме правото да 
избираме съдбата си и вече няма да се кланяме на желанията на корумпираните правителства, 
или ориентираните към печалби чудовища. 

Това  е  нашият  свят  и  ние  имаме  правото  да  живеем  в  добро  здраве  и  свобода  без 
значение  колко  мислят  за  това  големите  пари,  контролът  им  върху  над  приключи.  Ние  сме 
човешката раса и ще направим каквото е необходимо, за да гарантираме оцеляването си. Така 
че  дори  и  най‐богатите  сред  нас  е  добре  да  започнат  да  се  учат  от  грешките  си  или  ще  се 
изправят  пред  последствия  от  ужасяващ  характер.  Мрачните  дни  на  робството  от  големите 
пари са почти към края си и скоро всички ще намерим по‐добрия свят,  който търсим. От нас 
зависи да направим това, което трябва да се направи, иначе кой друг би го сторил? 

Всичко, което Джак ни показа в „Императорът е гол” се основава на това и на практика, 
той бе напълно прав, когато каза, че конопът държи ключа към нашето бъдеще. Сега, след като 
истинските лечебни свойства на това растение стават широко известни, би било лудост от наша 
страна  да  позволим  нещата  да  продължат  постарому.  За  мен  не  съществува  реален  закон, 
който  да  ни  забранява  да  отглеждаме  и  да  използваме  растението  коноп  по  какъвто  начин 
искаме. 

Когато законите се създават, те се основават на принципа, че това, което е извън закона 
причинява вреда. Конопът не причинява вреда и кой нормален човек би обявил за незаконно 
най‐лечебно растение на земята признато от историята? Тези абсурдни закони са основани на 
корупцията, така че защо трябва да ги спазваме? Истинските закони не могат да бъдат приети 
по  този  начин  и  сега  е  времето  да  го  кажем  на  тези,  които  ни  представляват.  Никой  няма 
правото да обявява за незаконно използването на това растение, без значение каква е целта и 
е неразбираемо защо продължаваме да пренебрегваме медицинските му свойства? 



 

Растението коноп ни е дадено, за да можем всички да го използваме свободно за храна, 
влакна, медицина,  енергетиката  и много други  приложения.  По  последни данни,  над 50 000 
различни продукти могат да бъдат произведени от това удивително растение. Когато неправо‐
мерните ограничения бъдат премахнати, хората ще отглеждат растението както е редно. Още 
веднъж те ще се  свържат  с природата и ще  станат много по‐самостоятелни.  След  това ще се 
открият милиони работни места заети в конопената промишленост и за кратко време, бихме 
могли да имаме конопена икономика. 

Не виждате ли света, по начина, по който Джак Херер и аз си го представяме и не е ли по‐
разумен  от  начина,  по  който  той  се  управлява  днес?  Ако  искате  децата  ви  да  имат  бъдеще, 
времето да действате е  сега,  защото утре може да е  твърде късно. Както с всички неща, има 
точка,  от  която  за  нашата  планета  няма  връщане  назад  и  тя  няма  да може  да  издържи  още 
много преди да достигне до състоянието, при което ще е невъзможно да поддържа човешкия 
живот такъв, какъвто го познаваме. 

Ако отглеждаме коноп в голям мащаб, това растение може да помогне за постигането на 
необходимите  промени  и  да  даде  на  нашата  планета  и  всички  живи  същества  крайно 
необходимия втори шанс. Така че, в интерес на самосъхранението ви моля да се присъедините 
към мен,  за да направим това, което е разумно. Ние имаме силата да направим този свят рай, 
такъв  какъвто  би  трябвало  да  бъде,  а  не  ад,  какъвто  е  станал  и  е  наш  дълг,  за  да  могат 
следващите поколения да последват примера ни. 

Имам  голяма  надежда  в  човешката  раса  и  след  като  станем  по‐просветени,  мисля,  че 
най‐накрая  можем  да  имаме  братски  отношения  между  хората.  Пътят,  по  който  трябва  да 
поемем е ясен, няма причина да се колебаем. Трябва да донесем нов начин на живот, в който 
има  мир,  колкото  е  възможно  най‐бързо.  Нашето  изкупление  е  под  ръка  и  конопът,  е 
растението, което ще направи всичко това реалност. Ние сме вид, който знае как да преодолее 
трудностите и наистина, сега трябва да поемем отговорността и да насочим света в правилната 
посока. 

Докато  това  се  сбъдне,  ви  пожелавам  всичко  най‐хубаво,  което  животът  може  да 
предложи.  Всички  имаме  право  да  бъдем  здрави  и щастливи  и  за  кратък  период  от  време, 
трябва  да  постигнем  тази  цел.  Така  че  вдигнете  се  от  канапето  и  се  присъединете  към 
революцията за конопа, ние ще направим така, че този свят да си вземе поука и няма значение 
кой или какво стои на пътя ни, ще успеем. Да се свети името на Джак Херер и нека никога не 
забравяме причината, за която се бори по такъв великолепен начин. Джак, ти си свят човек и 
сега във твое отсъствие, ще направим всичко възможно да последваме примера ти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Борба против увреждането от радиация 
 
След  ужасното  земетресение  в  Япония,  което  причини  всичките  повреди  на  много  от 

ядрените  реактори  работещи  в  страната,  радиацията  сега  се  разпространява  по  целия  свят. 
Високите нива на радиация освобождаващи се постоянно в атмосферата ще имат опустошите‐
лен ефект върху живота на повечето живи същества. И все пак, за пореден път, ако се използва 
правилно, висококачественото масло от коноп може да осигури решение на тази ситуация и ще 
бъде от голяма полза за човечеството. 

От години казвам на обществеността, че всеки мъж, жена и дете на тази земя трябва да 
приема  малки  дози  от  това  масло  всеки  ден,  за  да  поддържа  добро  здраве.  Трябва  да 
започнем  да  го  поглъщаме,  за  да  премахнем щетите,  които  радиацията  причинява.  От  опит 
знам, че няма нищо по‐ефективно или по‐безвредно от него. 

Виждал съм пациенти страдащи от рак, които са били силно увредени от действието на 
лъчетерапията. Някои от тях идваха при мен за лечение, но бяха толкова обгорени и отровени, 
че в началото не вярвах, че има нещо, което може да ги излекува. След поглъщане на маслото, 
кожата им се върна към нормалното си здравословно състояние и изгарянията от лъчетерапия‐
та  изчезнаха  напълно.  Ако  маслото  помага  на  някой  силно  увреден  от  медицинска  система, 
дали то не може да е ефективно при борба с последиците от радиацията излъчваща се сега от 
Япония? 

Има  хиляди  причини,  поради  които  лекарствената  употреба  на  канабиса  никога  не  е 
трябвало да бъде ограничавана.  За нас би било лудост да обърнем  гръб на използването на 
конопени  екстракти  при  заплахата,  която  тази  радиация  крие.  Наистина  съжалявам  за 
нещастието на хората в Япония и ако не се направи нищо, за да се спре облъчването, те могат 
да загубят своята родина. 

Не  се  заблуждавайте  от  правителствените  увъртания  по  този  въпрос,  радиацията  е 
невидима, но заплашва здравето на всички и само пълен глупак би казал друго. Удивителните 
лекарствени ефекти на конопеното масло най‐накрая се признават по целия свят. 

Борбата с последиците от радиацията е просто още една причина,  заради която трябва 
да  започнем  да  отглеждаме  това  растение  в  голям  мащаб  и  е  крайно  време  да  кажем  на 
правителствата, че ни е дошло до гуша от техните глупости. Собственият ни живот и животът на 
бъдещите поколения,  както и благосъстоянието на много други  видове  са  застрашени и  сега 
зависи от нас, какво ще е бъдещето на човечеството. 

 

Най‐важният семинар 
 

От  2003  насам,  когато  за  първи  път  започнах  да  доставям  това  лекарство,  което 
произвеждах от коноп, употребата му „пламна” по целия свят и продължава да се признава все 
повече и повече всеки ден от тези, които са болни и страдат. Но доверените ни медицински и 
политически системи до този момент отказваха да реагират на нашите нужди. 

Едно  от  основните  оправдания,  които  често  чуваме  от  правителствата  е,  че  ООН  има 
разпоредби,  които  забраняват  използването  на  това  растение  като  лекарство.  Ако  наистина 
има някаква разумна причина за тази забрана, няма от какво да се оплакваме. Но ако се съди 
по истината,  за мен е очевидно, че тази забрана със сигурност не е за да облекчи човешкото 
страдание, или да помогне по някакъв начин. 

ООН се контролира от едрите пари и в действителност те не са направили нищо, което да 
помогне  за  развитието  на  човешката  раса.  Така  че, що  се  отнася  до мен,  ако  тези,  които  ни 
представляват наистина работеха в наша полза нямаше да позволят на организации като ООН 
да извършат тези престъпления срещу човечеството. Твърдо вярвам в реда и закона, но когато 
обществото е подложено на такова законодателство, което очевидно вреди, мисля, че е просто 
въпрос на време гражданите на всички държави да се съберат и да поискат от правителствата 
да реагират на техните нужди. 



 

В момента повечето хора, които използват етеричното масло от това растение, за да се 
лекуват,  се  класифицират  като  престъпници  заради  корупционни  закони.  Изглежда  ли  ви 
разумно да  ни  е  забранено  по  закон да  се  лекуваме  с  естествено,  безвредно,  не  водещо до 
пристрастяване масло, произведено от коноп? 

Не  знам  за  вас,  но  на  мен  всичко  това  ми  прилича  на  сценарий  написан  за  научно‐
фантастичен филм,  който в действителност  се  случва,  дали не живеем в  „Зоната на  здрача”? 
Как може такова нещо да се случва и защо не сложим край на тази пародия? Казано просто, 
нашият  свят  се  управлява  от  прекалено богати  и  влиятелни  хора,  които  искат  да доминират, 
като същевременно генерират огромни печалби за себе си и своите инвеститори. 

Преди десетилетия, парите и влиянието им подкупили правителствата почти навсякъде и 
това  прекрасно  растение  е  обявено  за  незаконно  без  справедлива  причина.  Постигнали  са 
всичко това само като са преименували конопа на марихуана, която е просто една от стотиците 
жаргонни думи, които смятам за унизителни, когато се използват за да описание на това расте‐
ние.  Когато е  станало всичко  това,  по‐голямата част от обществеността не е имала представа 
какво е марихуаната, дори не е знаела, че това, което доверените им правителства правят, е да 
забранят растение, което е било използвано в медицината с добър лечебен ефект хиляди годи‐
ни. Ето защо мога открито да заявя, че никога не е имало истински закон срещу отглеждането и 
употребата на това растение. Ограниченията наложени в момента са базирани на корупцията, 
организирана от богатия елит, за да постигне целите си. 

Няма  и  никога  не  е  имало  разумна  причина,  която  да  наложи  забрана  на  лечебното 
приложение  на  това  растение.  Причината  е  алчността  и жаждата  за  по‐голяма  власт  на  най‐
богатите. Човечеството страда от действията на тези болни хора отдавна и чувствам, че е само 
въпрос  на  време да  положим  усилие,  за  да  се  освободим от манипулациите  им.  Не  само  че 
поставят  здравето ни в риск отричайки  употребата на  това лекарство,  но и  са допринесли  за 
страданията и смъртта на много хора. Трябва да обърнем внимание и на щетите, които нанасят 
на планетата тези с многото пари. 

Двата  ярки  примера  за  ужасните  последици,  които  тези  незаинтересовани  лица  са 
причинили  са  нефтения  разлив  в Мексиканския  залив  и  ядрената  катастрофа  във Фукушима, 
които никога не трябваше да се случват, тъй като има много по‐разумни и безвредни начини за 
решаване на нашите енергийни потребности. За съжаление, списъкът на ужасяващите събития, 
които извратеното мислене на мега богати са причинили, е почти безкраен. Навсякъде смъртта 
и  разрушението  е нещо ежедневно и безчовечността на  тези,  които причиняват  всичко  това, 
изглежда,  няма  граници.  Събития  като  тези,  които  в момента  се  извършват  от Израел  срещу 
палестинския народ доказват какво е болен светът, в който живеем. Но наистина ли ще позво‐
лим това да продължи? 

Трябва  ли  просто да  стоим  със  скръстени ръце,  докато  огромен брой невинни  хора  по 
цялото  земно  кълбо  са  избивани и  нашия  свят  се  разкъсва  на  парчета  пред очите  ни?  Ако  е 
така, тогава всички трябва да измъкнем кирките и лопатите и да започнем да копаем собстве‐
ните  си  гробове,  защото  в  близко  бъдеще  вероятно  ще  имаме  голяма  нужда  от  тях.  Когато 
осъзнаете реалността и случващото се, всичко изглежда немислимо и всеки разумен човек ще 
изкрещи  „Спрете  света  и  ме  пуснете.”  Наистина  по  това  време  човешката  раса  започва  да 
осъзнава, че нещо трябва да бъде направено сега, ако искаме наистина да осигурим на себе си 
и  на  своите  близки  добро  бъдеще.  За  да  избегнем  разрушаването  на  нашата  планета  и  на 
различните форми на живот, всички ние трябва да започнем да мислим малко по‐разумно. Тъй 
като  растението  коноп  може  да  ни  снабди  с  почти  всичко  необходимо  за  поддържане  на 
съществуването ни, не виждам друга възможност, освен да отглеждаме това растение свобо‐
дно навсякъде и да го използвате по всеки възможен начин. 

Ако наистина искаме сериозно да избавим от отровите  тази земя и да се спасим, няма 
нищо  друго  на  тази  планета,  което  може  да  изпълни  тази  задача,  освен  растението  коноп. 
Храна, гориво, лекарства и всичко останало, което използваме в нашия ежедневен живот могат 
да бъдат произведени от коноп. Всичко, което в момента се произвежда от петрол може да се 
произвежда от коноп в много по‐изгоден и устойчив за планетата начин. Така че в бъдеще няма 



 

причина да продължаваме да водим тези безсмислени войни за петрол и други ресурси, когато 
има много по‐разумни начини да се справим с енергийните проблеми. 

Нямаме нужда от повече петролни кладенци, петрол или ядрена енергия. Имаме нужда 
от  повече  коноп  и  хора,  които  могат  да  го  произвеждат.  Наистина,  можем  да  кажем,  че 
правителствата не изразяват най‐добрия интерес на народа, защото забраняват отглеждането 
на това растение. В интерес на истината, повече от очевидно е, че голяма част от правителства‐
та се държат престъпно към здравето и благополучието на народа. Не такава роля трябва да 
изпълняват народните ни представители, и ако  те не са склонни да ни представляват честно, 
как в действителност имат право да се наричат правителство? 

Моят добър приятел Макс Игън е разработил много прост метод, при който правителст‐
вата  да  отговорят  на  нуждите  на  своите  граждани.  Ако  откажат  да  се  съобразят  с  волята  на 
народа, те злоупотребяват с доверието ни и доказват, че не са достойни да ни представляват. 
Макс  предлага,  ние  да  представяме  правителствата  с  мандата  на  народа  и  мисля,  че  това, 
което има предвид, може да се отрази благоприятно върху бъдещето ни. Няма да се задълбо‐
чавам в тази материя, тъй като Макс е тук, за да обясни идеята си. Така че, когато чете лекцията 
си, моля, слушайте внимателно и мисля, че ще се съгласите с това, което казва. 

Сега ще се върнем към една област, в която имам малко повече опит. Терминът дроги18 
се използва както в областта на медицината, така и на улицата, за да опише опасни вещества, 
които обикновено  се използват от  хората,  за да  се опиянят от  ефектите им. Използването на 
повечето  от  тези  вещества,  очевидно  представлява  опасност,  защото  много  от  тях  водят  до 
пристрастяване и са смъртоносни и в това няма никакво съмнение. Тъй като конопът не води 
до пристрастяване и не е опасен, тогава защо толкова много хора го наричат дрога? За мен, той 
е просто лекарство, което може да се използва и има ободряващ ефект. Дори пушенето на това 
растение има лечебни ползи, но истинските медицински чудеса могат да бъдат открити само 
при  правилното използване на  етерично масло,  произведено от  пъпките  на  силнодействащи 
лечебни сортове. 

Как възприемаме медицината и на какво се основават възприятията ни? Хипократовата 
клетва разкрива начина,  по който  трябва да  се практикува медицина,  но повечето лекари не 
следват  собствената  си  клетва.  Първо  правило:  „Не  вреди.”  Но  медицинските  специалисти 
използват химикали, отрови,  радиация и процедури като компютърна томография,  при която 
излагат  пациентите  си  на  още  повече  радиация. Може  ли  това,  което  правят  лекарите  да  се 
нарече  практикуване  на  медицина?  В  момента,  ако  съдим  по  методите,  които  използват  за 
лечение, със сигурност може да се нарече всичко друго, но не и медицина. В действителност, 
историята ни показва, че тази професия винаги е подхождала доста странно към изкуството на 
лечение,  което  по  някаква  причина  днес  е  почти  забравено,  но  мисля,  че  трябва  да  се 
припомня. 

Не  толкова  отдавна,  лекарите  често  са  използвали  кръвопускане  и  лечение  с живак  за 
огромен период от време. Днес всички знаем последствията от тези така наречени процедури 
и  се чудя  защо лекарите в миналите  години са  ги използвали  толкова дълго?  Колко  смъртни 
случаи трябва да видят преди най‐накрая да разберат, че самата процедура е най‐вероятният 
причинител  на  смъртта  на  пациента?  С  оглед  на  това,  става  съвсем  ясно,  защо  лекарите  са 
толкова добри в отхвърлянето на простата истина. 

За  съжаление,  днешните  лекарите  не  са  по‐различни.  Ако  пациентът  почине,  вината 
никога не е в лекаря. Починал е заради заболяването си или Бог го е прибрал. Такива глупости 
говорят доверени лекари и духовници на опечалените семейства и приятели. Но, за съжаление, 
човек само трябва да погледне веществата и процедурите, с които работи днес медицинската 
система, за да научи истината. Химикалите, отровите и радиацията не лекуват, те трябва да се 
избягват, ако искаме болните да оцелеят. Дори повечето десет годишни деца знаят, че това е 
истина. Защо доверените ни лекари не могат да приемат това, което дори малко дете разбира? 

                                                 
18 На английски drugs означава медикаменти, лекарства. 



 

В действителност, всичко е въпрос на пари, приятели и нашите правителства и медици‐
нска система са доказали, че изобщо не ги е грижа за здравето и благополучието на народа. Те 
използват системата на здравеопазването, за да хранят алчността на богатите и властимащите, 
които обслужват.  Тъй като случващото се е очевидно,  човек може да предположи,  че всички 
работят в съюз с дявола и не  ги е  грижа,  че много от нас умират ненужно, докато те проспе‐
рират. 

Защо доверените ни политически и медицински  системи да използват  естествени,  без‐
вредни  и  ефективни  лекарства,  произведени  от  коноп,  за  да  помогнат  на  болните  и  страда‐
щите,  когато  толкова  много  приходи  могат  да  бъдат  генерирани  за  богатите  им  господари, 
единствено като продължат да увреждат обществото с химикали и отрови? При употребата на 
природни  лекарства,  които  наистина  лекуват  няма  огромни  печалби  и  възвръщаемостта  в 
касите  на  фармацевтичните  гиганти  няма  да  е  голяма.  За  тях  е  най‐добре  да  продължим  да 
използваме продуктите им, които ни държат болни и страдащи, оставайки ни на милостта им. 

Не  знам  как  разумен  човек  може  да  сметне  това,  на  което  ни  подлагат  лекарите  за 
медицина. Казват ни, че лекарите трябва да спазват правила и да използват само разрешени 
вещества,  но  това  е  едно  много  неубедително  извинение,  което  се  използва  твърде  често. 
Първата  грижа  на  лекаря  трябва  да  е  здравето  и  благоденствието  на  пациента.  Ако  някой 
наистина нарича себе си лекар, трябва да гарантира, че пациентът получава най‐безопасните и 
най‐подходящите лекарства или лечения. Ако го правят ще следват своята Хипократова клетва 
и също ще трябва да се използват екстракти, произведени от коноп и други безвредни лекарст‐
вени растения, за да изпълнят тази клетва. Тъй като това, което описвам очевидно е вярно, но 
все още медицинските ни системи отказват да използват конопа и други лечебни билки прави‐
лно, някой може ли да ми каже къде мога да намеря истински лекар? 

Мисля, че трябва да признаете, че щом обикновен човек може да използва тенджера за 
ориз, някакъв разтворител и пъпки от коноп и след това да получи лекарство, което е далеч по‐
добро от всичко,  което медицинската система предоставя,  тогава наистина можем да кажем, 
че нямаме никаква медицинска система. Дали ако започнем да наричаме медицината програ‐
мирано разрушаване на телата и здравето, ще стане по‐ясно на широката общественост това, 
което се случва сега? Аз не разрешавам на тези в бели престилки да ме подлагат на процедури 
и всеки ден все повече хора мислят като мен. Стига вече неверни твърдения и лъжи, сега сме 
наясно с това, което лекарите правят и с използването на коноп и други безвредни природни 
вещества, за кратко време можем да си набавим лекарство, които наистина върши работа. 

Като  допълнителен  бонус,  вече  няма  дори  да  бъдем  принудени  да  търсим  лекарски 
съвет,  защото  в  повечето  случаи  няма  да  имаме  нужда.  Сега  при  правилното  използване  на 
конопените екстракти, повечето пациенти могат да се превърнат в собствените си лекари. Ако 
някой  от  нас  е  засегнат  от  сериозно  заболяване,  далеч  по‐добре  е  в момента  да  разчита  на 
лекарство, което е произвел сам. Лекарство, което е доказано, че действа. Вместо да вярваме в 
медицинската система, за която знаем, че е опорочена заради алчност и корупция. Телата ни 
принадлежат  и  ако  сме  решили  да  се  лекуваме  с  безвредни  природни  лекарства,  кой  има 
право  да  ни  казва,  че  това  не  е  позволено?  Що  се  отнася  до  мен,  шоуто  на  Биг  Фарма 
приключи, заедно с хората, които контролират тези дружества и всички, които ги подкрепят. 

Сега имаме разумен отговор на повечето от здравните ни проблеми и няма сила на тази 
земя, която ще ни попречи. Защо трябва да спазваме техните корумпирани закони, правила и 
наредби по отношение на лекарствената употреба на конопа? Ако вие или някой ваш близък 
има нужда от лечение, вземете или отглеждайте материал, за да произведете това лекарство, 
то може да е разликата между живота и смъртта.  Тогава нека правителството ви разбере,  че 
вече  няма  да  спазвате  абсурдните  закони,  които  забраняват  лекарствената  употреба  на  това 
растение. 

Исторически  погледнато  от  коноп  са  произведени  най‐известните  и  най‐безопасните 
лекарства.  Също  така  се  отбелязва,  че  конопът  не  води  до  пристрастяване  и  няма  смъртен 
случай от лекарственото му използване. За кои други медикаменти, които лекарите използват в 
момента може да се каже същото? Практически всяко т.нар „лекарствено вещество”, което се 



 

употребява днес вреди на тялото и често неговите ефекти могат да бъдат смъртоносни. Дори 
простите  медикаменти  като  аспирин  и  други  безобидни  на  пръв  поглед  т.  нар.  лекарствени 
вещества, причиняват десетки хиляди смъртни случаи всяка година в световен мащаб. Хиляди 
години преди Христа,  конопът  е  бил използван  за медицински цели и подозирам,  че  самият 
той го е използвал заради лечебните му качества. 

Ако най‐големите лечители в историята не  са  се  колебаели да използват  конопа,  за да 
лекуват пациентите си, защо позволяваме използването му днес да бъде забранено? Маслото 
получено от това растение вече е доказало ефективността си при лечението или контролира‐
нето  на  практически  всички  човешки  страдания  и  честно  не мога  да  назова  заболяване,  при 
които  това  чудо  на  природата  не  действа.  Ето  защо  чувствам,  че  вече  няма  нужда  от  по‐
нататъшен спор по тази тема. Ако това растение и маслото, което произвежда не се смята за 
лекарство, тогава кое друго е лекарство? 

Това,  което  казвам  е  доказано  безброй  пъти  от  огромен  брой  хора  по  света.  Само 
погледнете информацията и свидетелствата, които са достъпни в интернет. Ако това не е вярно, 
тогава защо толкова много хора говорят друго? Тъй като нашите „надеждни средства за масово 
осведомяване” се контролират от едни и същи лица и техните приятели, които искат да ограни‐
чат  използването  на  това  растение,  днес  единственото  място,  където  може  да  се  намери 
истината е в интернет и тя буквално крещи, че нещо трябва да се направи. 

Медицинската  система  продължава  да  ни  казва,  че  конопът  се  нуждае  от  повече 
изследвания  преди  да  се  употребява  като  лекарствения  продукт.  Това,  което  демонстрират 
богатите и властимащите в продължение на години, за да запазят контрола, е тактика в застой. 
Да  слушам подобни  глупости е по‐скоро досадно и мисля,  че досега и други  трябва да  са на 
същото мнение. Не се ли наслушахме достатъчно на тези увъртания? И колко хора  трябва да 
умрат ненужно преди всичката тази заблуждаваща реторика да свърши? Никой няма да забра‐
ви тези, които са отговорни за случващото се и продължаващата манипулация причинява мно‐
го страдания и сега. 

Не  ме  интересува  как  ще  го  погледнете,  но  тези,  които  са  отговорни  за  тези  деяния 
извършват  безспорно  убийство,  без  значение дали  го  признават  или не.  Въпреки  това,  те  ни 
излагат на химикали и отрови маскирани като лекарства, след което ограничават използването 
на  природно  безвредно  лекарствено  вещество,  което може  да  спаси живота  ни,  ето  това  се 
нарича геноцид. Как по друг начин да наречем действията на хората, които „лекуват” виждайки 
огромния  брой  страдащите  от медикаментите?  И  все  още  хората  сляпо  подкрепят  огранича‐
ването  на  употребата  на  лекарствения  продукт  от  това  растение  като  изричат  безмозъчни 
оправдания,  без  дори  да  вземат  предвид  вредите  и  унищожението,  които  такива  фалшиви 
изказвания причиняват на хората. 

Ако хората с по‐ниска интелигентност избират да подкрепят използването на медикамен‐
тите,  които медицинската система предоставя днес,  това е  тяхно право. Но не си мислете,  че 
онези с функциониращ мозък не могат да направят същото.  Ако позволите да бъдете увреде‐
ни, или дори убити от тези, които днес наричаме лекари, моля, това е ваше право. Но за онези 
от вас, който разсъждават, могат да подходят много по‐разумно и да се изцелят. 

Знам, че това са доста силни думи изречени от някой като мен. Но всички те се основават 
на  фактите.  Ако  не  беше  така,  това,  което  обявявам  публично щеше  да  бъде  отхвърлено  от 
медицинските  специалисти  преди  много  време.  Причината,  поради  която  не  го  правят  е 
проста. Те не могат да опровергаят нищо от това, което казвам и го знаят, докато аз мога да ги 
разкрия пред обществеността на секундата. 

Тези  от  вас,  които  не  са  запознати  с  темата,  могат  да  сметнат  отношението  ми  към 
политиците,  медицинската  система  и  т.н.  за  малко  крайно.  През  последното  десетилетие 
направих  всичко  по  силите  си,  за  да  накарам  лекарите  и  тези,  които  би  трябвало  да  ни 
представляват  в правителството да обърнат  вниманието на  конопа,  но  засега  усилията ми  са 
напразни.  Все  още  няма  закон  срещу  получаване  на  невярна  информация  или  незнание  по 
темата.  Когато  действията  на  политическите  и  медицинските  кръгове  показват  пълно 



 

пренебрежение към реалността и причиняват стотици милиони ненужни смъртни случая всяка 
година, мисля, че е време доверието ни да се обърне в друга посока. 

Човек се пита какво не е наред с обществото ни, след като безброй лекари са наблюдава‐
ли  собствените  им  пациенти  да  се  излекуват  с  този  естествено  вещество  и  въпреки  това  не 
отронват  и  дума.  Знам  също  и  за  хора  участващи  в  политиката  или  някаква  юридическата 
професия,  които  са  добре  запознати  с  ефективността  на  това  лекарство  и  отказват  да  си 
мръднат пръста. Възможно ли е наистина да се уповаваме на тези хора? 

Да наблюдаваме добре  образовани и по общо мнение интелигентни  хора,  на  които  се 
има доверие, да обръщат гръб на такава проста истина толкова време, е малко разочароващо. 
От  години,  тези  хора  не  проявяват  интерес,  така  че  вече  няма  да  си  губя  времето  и  да  се 
опитвам  да  убеждавам  никого  от  политическите  или медицинските  кръгове  да  действа.  Тъй 
като всеки, с когото съм контактувал до този момент се държи престъпно към тези, на които би 
трябвало да служи, мен също не ме е грижа какво мислят или казват. 

Моята  мисия  сега  е  да  се  кажа  истината  на  колкото  е  възможно  повече  хора,  така  че 
заедно да доведем до промяна и чрез нашия сайт и информацията, която разпространяваме, 
сега  почти  всеки  може  да  произведе  свое  собствено  лекарство,  за  да  се  лекува.  Открито 
предизвиквам всеки лекар да се появим заедно пред публика или още по‐добре,  защо не се 
появим по националните телевизии? Нека видим чии изказвания ще приеме публиката за това, 
кое  е  лекарство  и  кое  не  е.  В  допълнение,  бих  желал  медицинската  система  да  ни  покаже 
някакво  лекарство,  което  се  използва  за  всяко  заболяване  и  което  е  по‐безвредно  или  по‐
ефективно за лечение от правилно произведено конопено масло. За съжаление, съмнявам се 
много, че такова събитие въобще ще се случи, защото ако стане реалност, цялата медицинска 
система ще бъде изложена, а това не е нещо, което биха искали да видят силните на деня. 

Висококачественото  конопено  масло  е  вещество,  което  служи  като  мерило  за  всички 
медикаменти  годни  за  човешка  консумация.  Защо  фармацевтичните  компании  използват 
плацебо в техните така наречените проучвания, за да определят, че това, което възнамеряват 
да продават на обществеността е безопасно и ефективно? Ако управляващите на тези компа‐
нии наистина  искаха да определят дали буламачите, с които ни тъпчат, са безопасни и ефекти‐
вни защо не ги сравнят с конопеното масло? Причината е съвсем ясна, тъй като ще се окаже, че 
веществата,  които произвеждат и разпространяват представляват опасност  за обществото и в 
сравнение с това, което природата може да предостави, са много по‐слабо лечебни и безопа‐
сни. 

Следователно  изниква  въпросът,  защо  един  висококвалифициран  медицински  специа‐
лист ще се опитва да използва тези химикали и отрови и ще очаква да помогне на някой да се 
възстанови.  Практически  всичко,  което  фармацевтичните  компании  ни  казват  за  лечебните 
качества на техните продукти е измислица,  внушена от фармацевтичните компании и FDA,  за 
да ни уверят,  че  това,  което използват  гражданите  са лекарства.  За  тези,  които  са лишени от 
всякаква морална отговорност, всичко това може да изглежда като добър бизнес. Но всеки ден, 
за много от нас, техните лъжи и манипулации предизвикват много страдания и вкарват в гроба 
огромния брой хора, които са могли да бъдат излекувани. 

Не съм човек, който ви говори всичко това само за да ви подведе и да си напълни джобо‐
вете. Ако погледнете банковата ми сметка за последните няколко години, няма съмнение, че 
това е най‐доброто доказателство. Когато започнах да предоставям маслото, целта ми беше да 
помогна на хората, като им дам лекарство и информация, която може да облекчи страданията 
и да спаси живота им. Успяхме да го постигнем предоставяйки цялата необходима информация 
за  производството  на  това  лекарство  и  как  да  го  използвате  правилно  на  нашата  интернет 
страница www.PhoenixTears.ca. 

Тогава Кристиян Лорет, много талантлив млад мъж от Амхърст, Нова Скотия, продуцира и 
пусна нашия документален филм „Бягство от лечението”  в  началото на 2008  г. До  тогава бях 
предоставял това масло на много хора с рак и много други с различни заболявания. Ефектив‐
ността на това масло при лечението на практически всички болести е наистина поразителна. За 



 

да ми се противопостави, канадското правителство ме обяви за престъпник и направи всичко 
възможно посланието ми да не стигне до широката общественост. 

Съвсем  наскоро,  публикувахме  книгата  ми  Phoenix  Tears  –  Историята  на  Рик  Симпсън, 
която е на разположение като електронна книга в phoenixtears.ca. Въпреки че книгата ми е на 
разположение през последните няколко месеца и фактите могат да се видят от всички, все още 
нищо не е направено. Ако искате да научите грозната истина за света, в който живеем, ще го 
намерите на страниците на тази книга. След като я прочетете съм сигурен, че ще почувствате 
същото  отвращение  като  мен  към  тези,  които  са  причинили  цялото  нещастие.  Затова  съм  в 
Европа, с надеждата да намеря държава, която се управлява малко по‐честно, за да може това 
животоспасяващо лекарство да бъде произвеждано свободно. 

Много от присъстващите на събитията, на които се появявам, се опитват да се сдобият с 
малко масло, за да помогнат на себе си или на любим човек. Но за съжаление, заради  закони‐
те, имам много малко контакти в Европа, които могат да доставят правилния материал, необхо‐
дим  за  производството  на  това  вещество.  Така  че,  моля  не  изливайте  гнева  си  върху  мен, 
защото не мога да ви предоставя нужното лекарство. Аз не съм сред онези, които се опитват да 
забранят  употребата му.  Ако  искате  да  обвините  някого,  не  се  колебайте  и  се  обърнете  към 
довереното ви правителство, защото те са тези, които гласуват законите. 

В  Канада  познавам  много  хора,  които  отглеждат  правилните  сортове,  необходими  за 
производството на това лекарство в доста голям мащаб. Все пак, поради огромното търсене на 
това  вещество,  за  кратко  време  бих  изчерпал  техните  запаси.  Но  тук,  в  Европа,  не  мога  да 
говоря различен език и не разполагам с необходимите контакти, за да доставям коноп дори за 
собствените си нужди. Освен това, много производители в Европа все още не отглеждат най‐
мощните  и  успокоителни  сортове  Indica,  които  препоръчвам.  Абсурдните  закони,  които 
понастоящем са в сила запазват цената на качествения коноп много висока и дори ако пациен‐
тите могат да намерят необходимия материал, често не да си го купят. Ако това растение може 
да се отглежда както му е редът, без намеса от страна на правителството и полицията, можете 
да си купите един килограм висококачествени лечебни пъпки за без пари и да решите пробле‐
мите си със здравето. 

Готов  съм  повече  от  всичко  да  докаже  това,  което  говоря.  Всичко,  което  ми  трябва,  е 
правителството някъде, което да ми даде зелена светлина. Ако има страна, където и да е, която 
е  готова  да  ми  даде  свобода ще  ѝ  покажа,  какво  мога  да  направя  и  за  нула  време ще  има 
повече доказателства, отколкото може да понесе. Пътувам от три години и мога да ви кажа от 
личен опит,  че да  пътуваш непрекъснато  за  продължителен период от  време,  не  е  преживя‐
ване, което би се понравило на човек. Сега чувствам, че бих прекарал по‐добре времето си, ако 
живеех на едно място известно време, за да мога да се заема с изследванията си и да започна 
приема на лекарството. Ако някъде има честно правителството, което наистина работи в най‐
добрия  интерес  за  народа,  моля,  свържете  се  с  мен  и  съм  сигурен,  че  ще  измислим  нещо. 
Интернет  е  изпъстрен  с  това,  което  казвам  и  има  достатъчно  свидетелства  и  научни  доказа‐
телства в подкрепа на всичко, което това невероятно лекарство може да направи за човешката 
раса. 

Тъй като използването на канабиса вече е декриминализирано в много страни, със сигур‐
ност има място, където биха приветствали опита ми в производството на това лекарство. Ако 
работим  заедно,  ще  помогнем  не  само  на  хората,  но  в  крайна  сметка,  тази  страна ще  бъде 
пример  за  останалата  част  от  света.  Аз  не  търся  революция.  Единствената ми  цел  е  да  видя 
промяна и за да я постигнем трябва действаме по правилния начин. 

Трябва  ли  да  се  търсим  възмездие?  Не,  не  трябва.  Не  искам  да  чувам  за  някой,  който 
извършва  актове  на  насилие  срещу  лекарите  и  служителите  на  изборна длъжност.  В  края  на 
краищата, те не са по‐различни от нас и те също са били манипулирани и лъгани за това расте‐
ние. 

За  разлика  от  повечето от  нас,  голяма  част  от  тези  хора  не могат  да  осъзнаят  простата 
истина,  която  е  пред  носа  им,  а  само  преглъщат  лъжите  казани  им  в  миналото.  Въпреки  че 
властимащите  не  правят  нищо  за  тази  ситуация,  все  още  се  чувствам,  че  не  трябва да  им  се 



 

вреди. Не искам също така се извършва насилие срещу богатия елит, които са причинили много 
мъка на човечеството. За да се сложи край на дейността им, чувствам, че всичко трябва да се 
реши по разумен начин. 

Богатствата на тези мега богати частни лица и семейства им в действителност са натрупа‐
ни  от  престъпленията,  които  са  извършили  срещу  всички нас.  Когато  престъпниците  са  зало‐
вени,  парите от  техните престъпления  се конфискуват.  Тъй  като е добре известен факт колко 
мега богати са семейства като Ротшилд, Рокфелер и т.н., не трябва ли да вземем това, което са 
откраднали от нас и да дадем тези ресурси в ръцете на хора, които ще направят нещо добро за 
този свят? 

Вместо  закони и данъчно облагане  за  канабиса,  както някои  т.нар  активисти  за  конопа 
предлагат,  защо  не  се  съберем  и  отведем  онези,  които  ни  вредят  на  съдебната  скамейка? 
Мисля, че това може да се постигне, ако съдим тези лица в истински съд, представим всички 
доказателства за престъпленията им, докато не признаят вината си, след което трябва да бъдат 
лишени от пари и власт, така че да не навредят повече на никого. 

Тъй като богатият елит никога не е бил подлаган на усилена работа, както много от нас, 
се  съмнявам,  че  повечето  от  тях  дори ще  могат  да  функционират  правилно  в  реалния  свят. 
Може  да  бъде  твърде  щедро  от  моя  страна,  но  след  като  признаят  вината  си,  чувствам,  че 
трябва да бъдат пуснати на свобода и да им се даде достатъчно, така че да могат да изживеят 
останалата  част  от  живота  си  най‐малко  в  удобство.  В  интерес  на  истината,  тези  хора  са 
извършили много зловещи дела и няма съмнение, че по природа мислят и разсъждават като 
психопати. И все пак, гледам на тях като на индивиди, които страдат от психически проблеми и 
съм сигурен, че маслото ще им помогне да мислят малко по‐ясно. 

Това  което  предлагам,  може  да  звучи  нелогично  за  някои,  но  какво  друго  разумно 
решение има дилемата, пред която сме изправени? Трябва ли просто да стоим и да гледаме 
как богатият елит привършва с унищожаването на нашата планета? Или ще се задоволяваме с 
решенията на правителствата, които продължат да ни забраняват да ползваме това дадено ни 
от Бога растение? Мога да се надявам, че няма да го позволим. 

Всичко, което трябва да направим, е да се обединим и скоро правителствата ще започнат 
да мислят като нас, ако искат да останат в кабинетите, в действителност хората имат власт и ако 
се  съберем,  те  трябва  да  са  много  неразумни,  ако  продължат  да  не  обръщат  внимание  на 
желанията ни. Всички носим отговорност за бъдещето и наистина действията ни ще направля‐
ват това, което ще се случи. Ако искате да видите децата си и бъдещите поколения да живеят 
свободно и да  се  лекуват  естествено, моля  се  присъединете  се  към мен и  заедно можем да 
дадем на планетата нов живот, без да споменавам, че ще се спасим. 

Когато можем да използваме конопа свободно,  това ще бъде нов ден за човечеството. 
Така че нека да действаме като един и скоро ще намерим по‐добрия свят, който всички търсим. 
Сега е времето да се действа и ако повечето откажат да го направят, тогава може да се каже, че 
ние авторите на собственото си унищожение. 

Разбира се, човек би очаквал, че който или каквото да ни е създало като вид, е планирало 
нещо по‐разумно и смислено за бъдещето ни от страдание и смърт. Така че обсипвам с молби 
всички, които четат думите ми днес, да помогнат да разпространим това послание на надежда‐
та, за да можем да се развиваме по‐бързо и на много по‐високо ниво на съзнание. Когато това 
се  случи,  би  трябвало  да  живеем  в  свобода  и  изобилие,  докато  останем  в  добро  здраве  по 
време на житейския си път и това най‐накрая ще ни позволи да изпълним ролята си, за която е 
създадено човечеството. 

Не сме се появили на тази земя, за да я унищожим и да бъдем неразумни при използва‐
нето на ресурсите ѝ. Истинската ни функция, е да бъдем като пастири, които  управляват тази 
планета правилно и много скоро,  заради нас самите,  се надявам,  че ще започнем да правим 
именно  това.  Можем  ли  да  се  справим  по‐добре?  Можем  да  се  обзаложим  и  сега  всички 
трябва да намерим решението. 

Рик Симпсън 
Опатия 2012 г. 



 

 

Макс Игън: канабисът в политическия свят 
Реч изнесена от Макс Игън по време на Световния конопен конгрес, Словения 

– 27 август 2012 г. 
 

 Бях помолен да говоря днес с вас на тема канабисът в политическия свят. Това е една 
тема,  която  наистина  ми  е  по  сърце  и  ми  вдига  кръвното,  затова  не  се  извинявам,  ако  
някои политици се раздразнят от думите ми. 

Чух добрите идеи, които бяха представени днес и поздравявам водещите. Предоста‐
вената  информация  е  много  необходима  и  уважавам  политически  коректния  начин,  по 
който тя бе представена, но моля, не искайте и не очаквайте политическа коректност от 
мен по въпроса за незаконността на конопа в този политически некоректен свят. И както 
казах, не се извинявам за думите си, нито за отношението ми по този въпрос. 

Бих искал да започна тази презентация с един цитат: 
„Истински  безнадеждните  жертви  на  психическо  заболяване  могат  да  бъдат 

открити сред тези, които изглеждат найнормални. Много от тях са нормални, защото 
добре  са  се  приспособили  към  начина  ни  на  съществуване,  защото  човешкият  им  глас  е 
заглушен  толкова  рано  в  живота,  че  дори  не  страдат  и  не  развиват  симптоми  на 
невротик. Те обаче не са нормални в абсолютния смисъл на думата, те са нормални само в 
напълно  ненормално  общество.  Тяхната  перфектна  настройка  към  ненормалното 
общество  е  мярка  за  психическото  им  заболяване,  в  което  живеят,  без  да  нервничат 
милиони необичайно нормални хора, в обществото, в което не могат да се впишат, ако са 
човешки същества.” 

Това беше цитат от Олдъс Хъксли,  автор на „Прекрасният нов свят”,  само няколко 
години преди смъртта му през 1963 г. 

Сега  ми  изниква  в  съзнанието,  че  незаконният  статус  на  конопа,  политическите, 
социалните и екологичните последици от тази незаконосъобразност е истински показател 
за  ненормално  състояние  на  съвременното  общество  в  момента,  към  което  толкова 
красноречиво е насочил вниманието ни Олдъс Хъксли. 

Когато човек се вгледа в безбройните приложения на растението коноп и ползата му 
за  човечеството  през  цялата  история  –  това  е  вярно  за  почти  цялата  документирана 
история, бих искал да си поемете дъх и да си помислите малко за това, дами и господа.  

Просто си мислете за това... През ЦЯЛАТА документирана история, това растение се 
използва и  е доказано,  че  е огромен благодат не  само  за  човечеството,  но и  за околната 
среда. 

Когато имате предвид този прост факт, след като помислите за секунда и наистина 
приемете реалността за нелегалния статус на растението и истинските последствия от 
това, тогава нещата започват да изглеждат малко грозни, защото навлизате в области‐
те, които хората не обичат да обсъждат. А аз ще направя именно това по много причини. 

Каква е незаконността на конопа? Освен, че е абсурдна? 
Абсурдна е и съм сигурен, че повечето от вас тук вече знаят – искам да кажа, просто 

погледнете  голямата картина,  от една  страна имаме алкохол и тютюн,  от които уми‐
рат  десетки  хиляди  хора  всяка  година  и  те  са  законни  –  освен  това  са  едни  от  най‐ 
замърсяващите индустрии на земята и мога да добавя... всички са законни. 

От друга страна имаме коноп, естествено растение. 
Растение,  от  което,  просто  така  се  случи,  можем  да  направим  най‐качествената 

хартия и продукти от влакна, дървени плоскости, строителни материали, бетон, пласт‐
маси и продукти от целулоза, тъкани, етерични масла, храни и лекарства и така нататък. 
Чухте някои от хилядите приложения на това растение накратко. 

Това е растение, което вирее почти навсякъде и изисква минимални грижи. Растение, 
което расте и достига пълна зрялост на 3 месеца, без нужда от специални торове и освен 
това, естествено обогатява почвата. 



 

Това е растение, което съвсем буквално е било спътник на човечеството през цялата 
документирана история... и за цялото това време, не е причинило смъртта на нито един 
човек, в своята над 5000 годишна регистрирана употреба. 

И това растение по закон е... незаконно и ни се казва,  че трябва да е така...  заради 
опасения за нашата безопасност не по‐малко... 

Когато  се  върнете  назад  и  вземете  всичко  това  предвид,  нелегалният  статут  на 
конопа  буквално  формулира  определението  на  думата  абсурден  –  обяснена  по‐добре  от 
който и да е речник. Всъщност, когато човек наистина разглежда въпроса от правилната 
гледна точка, абсурдът е просто заключение. 

И така, въпросът трябва да бъде зададен другояче... Защо това растение наистина е 
обявено за незаконно? 

И причината е, защото ако беше законно щеше незабавно да освободи човечеството 
от финансовите оковите на някои от най‐големите, най‐замърсяващите и най‐печеливши‐
те корпорации в света. 

Минни и петролни компании, дървен материал, пластмаса, строителни материали, 
фармацевтични гиганти... всички тези индустрии ще пострадат финансово, ако конопът е 
законен. 

Добре, в крайна сметка бизнесът им, ха‐ха ще кажете вие, можем да протестираме, 
да бойкотираме продуктите им, да изпращаме жалби до правителството за промяна... и 
по традиция именно тези стъпки предприехме. 

Но  истината  е,  че  без  значение  какво  правим,  положението  никога  не  се  променя... 
просто  правителството  ни  отговаря...  „Да,  ще  обърнем  внимание  на  този  въпрос  на 
следващото заседание през юни”..., но без значение как се опитваме да променим нещата, 
като работим в рамките на закона, резултатът винаги е един и същ. 

Защо става така? 
И защо, наистина е дяволската част от този въпрос, защото, всички тези компании 

идват на власт и придобиват контрола, който в момента имат именно заради законите, 
приети от правителствата, на които пращаме жалби. 

И  това  са  същите  правителства,  приемащи  законите,  които  се  използват,  за  да 
държат хората настрана от реалната власт и по този начин ги лишават от истинския 
контрол. 

И така, като общество, ние се млатим безкрайно в стена от безразличие надявайки 
се  здравият  разум  и  свободата,  които  никога  не  идват,  защото  винаги  действаме  в 
рамките на  корпоративната  система,  която просто няма да позволи на  здравия разум и 
свободата да бъдат част от тази реалност... поради опасения за нашата безопасност. 

И  ако  човек  наистина  се  забърква  в  този  свят,  открива,  че  правителството  не  се 
отнася по този начин само към конопа, ами и към всеки друг сериозен проблем, пред който 
се  изправя  човечеството.  Същият  е  резултатът,  ако  човек  се  опитва  да  се  бори  срещу 
замърсяването на околната среда,  бездомността,  войните,  глада,  бедността,  добива на 
въглища, газ, петрол или корпоративната корупция. 

И  тогава  става  ясно,  че  всичките  тези  така  наречени  проблеми  всъщност  са 
симптоми на един по‐висш проблем,  а той  се  крие в основата и  структурата на  самата 
система.  Система,  която  очевидно  е  конструирана  от  човечеството,  за  да  отговаря  на 
нуждите му. 

И без значение колко се опитваме да постигнем някаква реална промяна в системата, 
в крайна сметка се проваляме,  защото обръщаме внимание само на симптомите,  а не на 
конкретния  проблем  и  по този  начин  нашият  отговор  е  разпокъсан,  което  го  прави  нее‐
фективен. 

И така, какво да правим? 
Как да вкараме здрав разум и свобода в една система, която не го позволява? 
Това, което правим, е да сменим гледната точка, за да видим взаимовръзката между 

всички тези симптоми и се фокусираме върху действителния проблем, който ги причинява. 



 

Този  проблем  е  в  самата  система  и  в  загубата  на  естествената  сила  на  всяко 
човешко същество на тази земя, което всъщност държи силата и трябва да избере дали да 
упражни тази власт. 

Сега,  мога  да  обърна  внимание  на  неизброимите  начини  да  направите  това  и  да 
откриете колко могъщи сте всъщност, но това е една цяла презентация, а ние ще бъдем 
тук през целия ден, така че не е сега времето. 

Ще кажа следното: лично вярвам,  че първото нещо,  което трябва да направим е да 
разберем  какво  точно  представлява  системата  и  първата  стъпка,  която  трябва  да 
предприемем,  е  ясно  да  осъзнаем  какви  са  отношенията  ни  с  правителството.  И това  е 
въпрос, който много хора не успяват да зададат. 

Казвайки това си спомням за един цитат от Мартин Хайдегер: „Найпровокиращото 
мисълта нещо в нашето провокиращо мисълта време е, че все още не мислим.” 

Това е, което трябва да направим приятели, трябва да започнем да мислим, трябва 
да  осъзнаем  истината.  Трябва  да  си  спомним  кои  сме  и  какви  сме  и  властта,  която  ние 
хората държим като общност. Ако изберем да упражняваме тази власт. 

Повечето хора просто приемат за даденост, че правителството е нашият контрол‐
ьор и никога не поставят под въпрос факта, че мислят по този начин, именно защото са 
били  обучени  да  мислят  така  чрез  мисловния  процес  внушен  им  от  образователната 
система  контролирана  от  правителството.  Но  истината  е,  че живеем  в  демократични 
държави, в които имаме правителство, избрано от народа, за народа и отношенията ни с 
тези, които избираме всъщност се базират на общественото доверие. 

Елементарно е приятели, ние наемаме тези хора, за да работят от наше име, а те 
не го правят. 

Истината е, че тези, които са избрани да ръководят, всъщност са държавни служи‐
тели, които наемаме да управляват това, което по същество е административната ръка 
на  обществото.  Те  не  са  нищо  повече.  Бих  предложил  всеки  да  погледне  състоянието  на 
нашия свят и ще разбере, че почти всяко правителство днес злоупотребява с доверието. 

Всъщност дори  бих  стигал  по‐далеч  като  кажа,  че  незаконността на  конопа  е  ясен 
показател  за  злоупотребата  с  доверие.  Тъй  като  легализирането  на  това  растение  ще 
сложи  край  на много  от най‐замърсяващите  индустрии  на  планетата, ще  е  от полза  да 
насочим  държавния  кораб  към  различен  курс,  вместо  днешния  път  на  самоунищожение  и 
ефективно да променим посоката на света към свобода и изобилие. И все пак, в момента 
това растение все още е незаконно... поради опасения за нашата безопасност. 

Приятели мои. Това е злоупотреба с доверие. 
И това е чисто и просто истината по отношение на незаконността на конопа. 
И така истинският въпрос е, как ще се справим с това? 
Единственият начин, към който може да се подходи достатъчно ефективно е исти‐

ната и може да се намери лек за тази нелепа ситуация чрез действията, предприети от 
самите хора. 

Но отново, как? 
Разбира се, първо трябва да се предприемат действия. Какви действия? 
Сваляне на правителствата чрез революция? Не и дума да не става,  защото имаме 

нужда от административна ръка поради структурата на нашето общество. Насилстве‐
ната революция  е  изпитана  в миналото и  в  интерес  на  истината не  е  довела  до  реални 
промени и със сигурност не насърчавам никого за революция, или свалянето на правителст‐
ва. 

Имаме нужда от административна ръка, но се нуждаем от административния ръка, 
(държавни служители), който е компетентни и надеждни, дори повече от това, нуждаем 
от държавни служители, които са честни и отговорни. 

И трябва да кажа, че е облекчение да видим, че някои правителства най‐сетне идват 
на себе си, какъвто изглежда е случаят с правителството на Словения и ги поздравявам за 
позицията, която взеха като позволиха този конгрес да се проведе, както и за оказаната 



 

подкрепа.  Смятам,  че  чрез  действията  си малка  страна  като  Словения ще  даде  възмож‐
ност на други страни да последват стъпките ѝ. 

И  може  да  се  каже,  че  първият  световен  лидер,  който  действа  по  този  въпрос  и 
започне  инициатива  за  легализиране  на  конопа  ще  остане  в  историята  като  един  от 
истинските спасители на човечеството. 

И  едно  отговорно  правителство  трябва  да  види  истината  и  реалността  в  това. 
Едно  отговорно  правителство  трябва  ясно  да  признае,  че  като  човешки  вид,  ние  се 
нуждаем от държавни служители, които са честни и отговорни, но такава отговорност 
ще  се  дава  само  от  населението,  което  е  будно  и  достатъчно  информирано,  за  да  знае 
каква е истинската роля на правителството. И тази роля е държавният служител. 

Истината е, че това не е уникално за всяка страна, а представлява просто факт по 
отношение  на  световната  общност,  известна  като  човечество,  и  че  ефективната 
промяна  трябва  да  бъде  предизвикана  от  действията,  предприети  от  световната 
общност като цяло. Всяка група действа по същия начин в собствената си страна. 

Истината приятели, е, че конопът е и винаги е бил незаконен, не за да се гарантира 
обществената сигурност, а за да служи на политическите цели, който са изцяло подчинени 
на корпоративната власт. 

Истината  е,  че  конопът е  обявен  за  незаконен, тъй  като легализирането му ще  се 
отрази на корпоративните печалби и ще освободи човечеството от лапите на системата 
за  скалъпения  недостиг  –  защото това  е  истинската  природа  на финансовата  система, 
които в момента ни поробва... 

Истината е, че конопът е незаконен, защото системата, която имаме в момента не 
е предназначена да обслужва нуждите на хората, а е проектирана да обслужва икономиче‐
ския модел,  който  поставя  нуждите  на  корпорациите  над  всички  други  нужди  и  гледа  на 
човечеството като най‐излишното нещо,  което  съществува  в  рамките на параметрите 
на системата. 

Конопът е незаконен, защото под диктата на сегашния политически модел, целият 
човешки  опит  е  сведен  до  търговията  и  нашата  земя  е  в  ролята  на  ресурс,  който  се 
използва за корпоративна печалба, подкрепяща икономическия модел, който не служи нито 
на нуждите на човечеството, нито на нуждите на земята. 

Вярвам, че може да се постигне отмяна на забраната на конопа, но истината е, че тя 
може и ще се постигне само чрез действията, предприети от самите хора. 

Смятам така,  защото повечето правителства  ги  е  страх да обърнат внимание на 
въпроса. 

Поради  това  хората  трябва  да  решат  проблема  с  легализацията,  независимо  от 
законите,  приети  от  държавните  служители,  защото  когато  въпросното  законодател‐
ство  не  служи  на  интересите  на  народа,  то  трябва,  както  се  очаква,  да  се  оспори  от 
хората. 

Това се нарича демокрация. 
Много правителства може да пожелаят да променят състоянието на нещата, като 

правителството в Словения, но дори и тези правителства се нуждаят от подкрепата на 
хората. 

Но какви действия могат да бъдат предприети срещу правителство, което не успее 
да се справи с този проблем? 

Може би действията, които са необходими са прости и директни, мандат на народа. 
Какво би станало, ако хората по света просто наредят тази промяна да се приложи 

незабавно? 
Не  забравяйте,  че  правителството  е  просто  събрание  на  държавните  служители, 

чиято  работа  е  да  действа  като  административния  орган  на  народа.  A  демократично 
избраното правителство е група от държавни служители, нищо повече. 



 

И  демократично  избраното  правителство  няма  друг  избор,  освен  да  се  съобрази  с 
нарежданията на народа,  защото,  ако постъпи другояче,  действията му  са нито повече, 
нито по‐малко диктаторски. 

Живеем ли в диктатура? 
Ние  хората  възлагаме  на  Вас,  държавните  служители,  да  приложите  следните 

промени, тъй като те са в интерес на човечеството и на земята. Разполагате с 30 дни. 
Ако  се  провалите,  ще  загубите  правото  си  да  управлявате  и  ще  се  наложи  да  се 
оттеглите и да бъдете заменени от нова група народни избраници,  които ще действат 
по волята на народа. 

Мандатът  на  народа  заобикаля  правителствения  тормоз,  заобикаля  законите, 
които  са  просто  акт  на  държавните  служители,  които  заменят  природния  закон  с 
тяхната воля. Няма място за преговори и въпросът се поставя директно върху масата. 

И  ние,  хората трябва  да правим именно това,  защото е  необходимо да  се  направи, 
това е въпрос на необходимост. Вече не става въпрос за дебати или прищевки от страна 
на корпоративната система,  защото светът е в лошо състояние и ако се провалим, чрез 
собствената си небрежност, подлагаме живота си на риск. 

Вярвам, че само при отглеждането на коноп, човечеството си осигурява една от най‐
големите  възможности  за  ефективна  промяна,  която  някога  ни  се  е  предоставяла  и 
ползите  от това  растение  съвсем  буквално  ни  поднасят тази  възможност  на  сребърен 
поднос. 

Искрено вярвам, че е крайно време добросъвестните хора на този свят, да се вземат 
в ръце, да застанат начело на нашата общност и спокойно, учтиво и без насилие, просто 
да направят това, което трябва. 

Както по‐рано заявих, не желая да свалям правителства, дори не желая да задържам 
престъпниците в различните правителства, които са направили така, че конопът да бъде 
обявен за незаконен; всичко, което желая е отговорност и връщането на здравия разум по 
отношение на конопа в политическия свят. 

И сега бих искал да завърша с един цитат от Хауърд Зин: 
„Гражданско  неподчинение  не  е  наш  проблем.  Нашият  проблем  е  гражданското 

подчинение.  Нашият  проблем  е,  че  хората  по  целия  свят  се  подчиняват  на  диктата  на 
лидерите и милиони са били убити, заради това послушание. Нашият проблем е, че хората 
са послушни при вида на световната бедност, глад, глупост, войни и жестокост. Нашият 
проблем е, че хората са послушни, докато затворите са пълни с дребни крадци, а големите 
крадци управляват страната. Това е нашият проблем.” 

Благодаря ви за вниманието. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Време за почивка и прегрупиране 
 
След като прекарах шест седмици в Канада през лятото на 2012 г., мога да съобщя само, 

че откакто отпътувах през 2009 г., много неща са се променили. Всеки, с когото говорих вкъщи 
заяви, че е знаел, че това лекарство действа и все пак изглежда, че на хората им липсва воля да 
се съберат и да поискат легализирането на конопа. 

Когато  става  въпрос  за  чуждото  страдание,  може  би  съм  малко  по‐чувствителен  от 
повечето  хора,  но  наистина  не  разбирам  как  някой  може  да  допусне  това,  което  се  случа  в 
момента. Изглежда много хора вярват, че този въпрос не ги засяга, но техните приятели и съсе‐
ди продължават да увеличават популацията на местните гробища с обезпокоителни темпове. 

Докато сме съгласни да отхвърляме онова,  което очевидно се случва, нищо няма да се 
промени.  Какво ще  се  случи обаче,  когато ваш близък бъде диагностициран  с рак или някое 
друго сериозно заболяване и това естествено лекарство не е на разположение, за да го лекува? 
Дали  ви  харесва  или не,  този  въпрос  засяга  всички и  без  значение  кой  сте, ще дойде ден,  в 
който ще се нуждаете отчаяно от това лекарство, за да спасите собствения си живот. 

Мога само да се надявам, че в близко бъдеще човечеството ще започне да мисли малко 
по‐ясно  по  тази  тема,  защото,  ако  това  не  се  случи,  сме  загубени.  Ако  не  започнем  да  се 
отнасяме по‐разумно към този въпрос, наистина може да се каже, че дните ни на тази земя са 
преброени. 

През пролетта на 2012 г., с мен се свърза една жена от Словения, която пожела да говоря 
на  предстоящия  Световен  конопен  конгрес,  който  трябваше  да  се  проведе  в  страната  през 
август.  Предлагаха  настаняване  в  хотел  и  две  хиляди  евро,  ако  присъствам,  така  че  за  да 
запозная хората с темата, реших да приема. 

След това се върнах в Канада в края на юни и се свързах с Макс Игън и тъй като и той 
също  се  интересуваше  от  събитието,  планувах  да  говори  на  предстоящия  конгрес.  Бях 
интервюирал Макс два пъти в миналото и бях много впечатлен от начина, по който този човек 
се държеше по време на записите. Знаех, че това, което Макс щеше да каже би имало много 
голямо влияние в Конгреса и наистина очаквам с нетърпение да се срещна с него лице в лице. 

На 14  август излетях от  Торонто и  се  върнах в Чешката република.  След няколко дни в 
Жехун, заедно с Индрих пътувахме с кола до Словения, за да присъствам на събитието, което 
трябваше да се проведе. Със сигурност можеше да се твърди, че Макс щеше да се изяви и да 
допълни  това,  които  описвам  в  детайли,  но  за  съжаление Световният  конопен  конгрес  не  го 
направи.  Когато  пристигнахме  в  залата  за  началото  на  церемонията  изглеждаше,  че 
единствените присъстващи бяха тези, които щяха да говорят. 

Бях шокиран, че на такова събитие се обръща толкова малко внимание, но скоро разбрах 
защо  беше  така.  В  началото  се  оказва,  че  словенското  правителство  са  били  готови  да 
финансират  конгреса,  но  след  това  внезапно  са  променили  решението  си.  След  като  това  се 
случи  жената,  която  организираше  събитието  очевидно  се  паникьоса,  защото  нямаше 
необходимото финансиране. 

В действителност, в онзи момент, конгресът е трябвало да бъде отменен, но вместо това 
организаторката си помисли, че самото събитие може да генерира необходимото финансира‐
не. Ако Конгресът се беше състоял по такъв начин, че да можем да се появим пред широката 
публика, която не е принудена да плаща много пари за вход, резултатът можеше да е много по‐
различен. 

Въпреки  че  залата,  в  която  щеше  да  се  състои  събитието  беше  добре  оборудвана,  не 
разполагаше с много места за  сядане.  Така че жената организатор сложи много висока  такса 
вход  с  надеждата  да  покрие  разходите.  Повечето  хора  в  наши  дни  нямат  стотици  евро  за 
входни такси, затова посещаемостта бе изключително ниска. Голям срам е, че този конгрес не 
се проведе по един по‐разумен начин, защото щяха да се обсъждат надълго и нашироко много 
важни въпроси свързани с това растение. 

Доколкото ми е известно всички, които взеха участие в това събитие, включително и аз не 
получиха нищо за усилията си. Някои от нас пропътуваха хиляди километри от други страни и 



 

изхарчиха много пари и отделиха време, за да присъстват на този конгрес, но в крайна сметка, 
всичко  беше  за  наша  сметка.  Въпреки  че  Световният  конопен  конгрес  се  оказа  малко  или 
повече фиаско, поне направихме хубави снимки, които съм сигурен, че ще са доста популярни 
в интернет. 

За първи път в Словения чух Макс да говори за мандат на народа, когато става въпрос за 
лекарствената  употреба  на  конопа  и  той  каза,  че  гражданите  на  всички  страни  трябва  да  се 
подпишат  и  да  представят  исканията  си  на  правителствата.  Ако  народните  ни  избраници  
откажат да отговорят на нуждите на гражданите, те злоупотребяват с доверие и нямат право да 
претендират отново за властта. 

Това,  което  Макс  предлага  звучи  доста  убедително  за  насърчаване  на  правителствата 
най‐накрая да започнат да работят в наша полза. Мисля, че всеки трябва да вземе на сериозно 
казаното от него, тъй като спазвайки правилата на правителството в миналото не постигнахме 
нищо друго, освен да инсценираме световна революция, която ще предизвика ненужно кръво‐
пролитие. 

Чувствам,  че  заобикаляйки  техните  правила  и  разпоредби  с  народен  мандат,  е 
единственият начин, по който въпросът може да бъде уреден по мирен начин. Имаме нужда от 
това  лекарство  сега,  така  че,  моля  подкрепите  двама  ни  с  Макс  в  усилията  ни  да  насочим 
правителствата в правилната посока. 

Времето, което ми беше позволено да прекарам в Европейския съюз бе на път да изтече 
и след като Хърватия е наблизо и имам много приятели там, реших да се върна в тази красива 
страна и да изнасям още лекции по темата. През пролетта на 2011 г. пътувах до Хърватия и по 
време на престоя ми там проведох семинар в Опатия. В допълнение също се е появих в едно 
много известно хърватско телевизионно шоу, наречено The Edge of Science. Това шоу се гледа 
от голяма част от населението и през следващите месеци интервюто беше излъчвано няколко 
пъти, така че почувствах, че тази година бихме могли да привлечем още повече внимание. 

Със  съдействието  на Макс  Игън,  Индрих  Байер,  Бен  Стюарт  и  местните  поддръжници, 
организирахме друг семинар в Grand Hotel Adriatic в Опатия на 13 октомври 2012 г. На събитие‐
то присъстваха много хора и публиката ни заливаше с въпроси за употребата на това лекарство, 
така че знаех, че твърденията ни имаха положително въздействие. 

Няколко дни по‐късно пътувахме до Загреб и проведохме друг семинар на 21 октомври 
във Факултета  по философия,  който  е  част  от  Университета  в  Загреб.  На  семинара  също  така 
присъстваха доста хора и бях много доволен от реакцията на публиката. На следващия ден, 22 
октомври,  двамата  с  Макс  се  появихме  в  The  Edge  of  Science  и  съм  сигурен,  че  на  това 
предаване ще се обърне голямо влияние, след като бъде разпространено. 

Крешимир Мишак,  водещият  на  предаването The Edge of Science  доказа,  че  е  истинско 
удоволствие  да  се  работи  с  него  и  бих  искал  да  го  поздравя  за  това,  че  прояви  сила  на 
характера  и  отдаде  заслуженото  внимание,  което  заслужава  националната  телевизия  в 
Хърватия. 

Преди да напусна Загреб, няколко заинтересовани лица ми уредиха среща със съветника 
на  министъра  на  здравеопазването.  Тя  беше  много  деликатна  жена,  но  обясни,  че  при 
сегашните  обстоятелства  може  да  направи  малко,  за  да  подкрепи  тази  кауза.  Трябва  да 
призная, че  това не ме изненада, но поне доказа, че съм спечелил вниманието им. Може би 
след като тези телевизионни интервюта се разпространят широко и обществото започне да се 
оплаква, правителството на Хърватия може да реагира на исканията на своите граждани през 
следващите месеци. 

Засега  изглеждаше,  че  не  мога  да  направя  нищо  повече,  така  че  реших  да  остана  в 
Хърватия  за  кратко,  за  да  поставя финалните щрихи  на  тази  книга.  На 25  октомври, Макс  се 
завърна  у  дома  в  Австралия,  а  Индрих  и  аз  се  върнахме  на  остров  Крък,  за  да  подготвим 
книгата за публикуване. 

След като публикувахме първата книга в електронен вариант през юли миналата година, 
използвахме всичките пари, които бяхме изкарали от нея, за да продължим да съществуваме и 
да разпространяваме посланието си. В момента банковата ми сметка е почти празна, все още 



 

имам овърдрафт, но имам достатъчно пари, за да се върнем у дома. Очаквам да завърша тази 
книга към средата на ноември, след което, ще се върна в Канада, за да се отдам на почивка и 
релаксация. След три години пътуване съм много уморен и трябва да си събера мислите, които 
се надявам да ми помогнат да реша каква посока ще поема в бъдеще. 

В  момента  по‐скоро  съм  объркан,  защо  не  постигаме  напредък  по‐бързо.  „Канабисът 
лекува рак!” трябва да бъде смело заявено на корицата на всяка публикация за коноп по света 
и заглавието не трябва да бъде променяно, докато този въпрос не получи признанието, което 
заслужава. В допълнение,  всички,  които са истински активисти в нашето движение трябва да 
заявят на висок глас този факт и така ще повишим по‐бързо обществената осведоменост. 

Предполагам, че голям брой от тези, които очакваме да говорят ще си замълчат, тогава 
ще научим истинските им цели. Няма да се борим с онези, които са щастливи, когато стоят и 
гледат  как  другите  страдат  и  умират,  защото,  ако  направят  друго  това  би  се  отразило  на 
доходите им. Също трябва да се справим и с друг аспект от човешката природа, който огромен 
брой хора навсякъде често са склонни да проявяват. 

Много  хора  изглеждат  повече  от  доволни  да  седят  и  да  чакат  другите  да  правят 
необходимите промени, след което биха могли да се възползват от предимствата, но все пак 
не играят активна роля, за да сложат край на собственото си страдание и поробване. Не мога 
да си представя това, което действително се случва, но ако по някаква случайност се провалим 
в  стремежа  си  да  използваме  това  растение  като  лекарство,  вината  ще  е  изцяло  в  онези 
незаинтересовани лица, които си мислят, че всичко трябва да се прави вместо тях. 

Без значение какво ще се случи в бъдеще, всички ще бъдем отговорни за това, което е 
станало.  Ако  човешката  раса  иска  да  продължи да  съществува,  сега  разполагаме  със  средст‐
вото, което ще ни помогне. Трябва ли да игнорираме ситуацията, в която сте изпаднали и да не 
подхождаме към действията си по‐разумно? Ако го сторим наш постоянен спътник ще станат 
войните, болестите, глада и смъртта, докато човешката раса най‐накрая не изчезне. 

Това  наистина ще  бъде  горчив  и  напълно  безсмислен  край  за  човешкия  вид,  тъй  като 
имаме  потенциал  в  излишък,  за  да  предотвратим  такъв  завършек.  В  този  момент  все  още 
никой  не  знае  какво ще  се  случи  занапред,  но  със  сигурност  можем  да  измислим  нещо  по‐
добро от това, което сме изтърпели в миналото. 

Сега единственият въпрос за мен остава накъде да поема? Уважавам и се възхищавам на 
Джак Херер и възнамерявам да продължа да говоря за пълната легализация на конопа, докато 
мечтата  на  Джак  за  свободен  достъп  до  това  растение  не  се  превърне  в  реалност.  Вече 
постигнах много от това, което бях планувал на медицинския фронт и в момента, благодарение 
на информацията, която предоставихме, безброй хора по целия свят вече са изпитали чудесата 
и лечебни сили на това лекарство. 

Всичко, което е необходимо на хората, е да следват няколкото основни стъпки, които ще 
гарантират,  че  това  невероятно  вещество  ще  бъде  произведено  правилно.  Тъй  като  тази 
природна  медицина  сега  набира  толкова  много  известност  навсякъде  в  кратък  период  от 
време, това лекарство без съмнение ще бъде лесно достъпно за хората в нужда. Фактите, които 
изнесохме  за  лечебни  аспекти  на  маслата,  произведени  от  коноп  ще  променят  лицето  на 
медицината и начина ни на живот завинаги. 

След като изкарам Коледа у дома, нямам представа къде ще ме отведе мисията ми. Знам 
за няколко страни, които биха разследвали политиките, насочени срещу това растение, а има и 
други възможности, които биха могли да се открият. Занапред смятам да се подмладя и докато 
го правя, се надявам да си върна предишното здраве, за да мога да продължа борбата. 

За  да  се  справим  с  всичко,  което  се  случва  двамата  с  Индрих  се  пресилихме.  За  да 
запазим  здравето  и  разума  си  трябва  да  се  опитаме  да  опростим  това,  което  правим  с 
надеждата,  че  ще  ни  остане  малко  време  за  другите  неща  в  живота.  Наистина  е  прекрасно 
чувство да помагаш на страдащите. Но, когато се изисква постоянното ви внимание и това ви 
лишава от правото ви на собствен живот, човек трябва да знае къде да тегли чертата. 

Най‐искрено  съжалявам,  но  в  този  момент  трябва  да  информирам  обществеността,  че 
вече няма да можем отговаряме на медицинските ѝ запитвания. Просто не разполагаме с пари 



 

и  работна  ръка,  за  да  поддържаме  безплатното  информационно  обслужване  и  заради 
увеличаващия се брой въпроси, които получаваме, двамата с Индрих сме напълно изчерпани. 
Мислехме си, че обществеността може да се грижи сама за себе си, тъй като всички инструкции 
и информацията, която им трябва, заедно с документалния филм „Бягство от лечението”, могат 
да бъдат гледани на www.phoenixtears.ca. Или, ако предпочитат, информацията е налична и в 
книгите,  които  съм  написал  по  въпроса  и  в  много  статии  и  интервюта,  които  са  достъпни  в 
интернет. 

Има около седем милиарда души на тази планета и голяма част от тях вече притежават 
компютри,  така  че  можете  да  разберете  защо  сме  толкова  претоварени. Ще  оставим  имейл 
адреса си на сайта, но моля, не се свързвайте с нас, за да търсите масло или медицински съвет. 
Не сме в състояние да ви окажем помощ, освен да предоставим информацията и инструкциите, 
които  вече  сме  предоставили.  За  момента,  Индрих ще  продължи  да  наблюдава  имейлите  и 
Фейсбук, но надали ще има време за нещо друго. 

За да стигнем до колкото е възможно повече хора и да работим заедно, за да сложим по‐
бързо  край  на  тази  медицинска  лудост,  аз  трябва  да  се  концентрирам  върху  интервютата  и 
предаванията, които ще привлекат вниманието на хората в по‐голям мащаб. Ако някой прояви 
интерес и иска да дам интервю,  все още може да ни пише на електронната поща,  или да  се 
свърже с мен по Фейсбук. Много съжалявам, но в бъдеще, ще имам време само за интервюта. 

Вече съм постигнал много повече, отколкото някога бих си помислил че е възможно, така 
че за момента може би е най‐добре да се отпусна за известно време и да чакам всичко да се 
уталожи. Много хора правят всякакви изявления за маслата, които произвеждат, използвайки 
методи различни от тези, които препоръчвам. Винаги ще има продължителен спор, чий метод 
е най‐добър и кой произвежда най‐лечебните масла. 

В интерес на спасяването на човешки живот и изчистването на всичката дезинформация, 
за кратък период от време се надявам да представя на обществеността доказателства относно 
ефикасността и чистотата на маслата, които знам как да произвеждам. Разбира се, ефикасност‐
та  наистина  зависи  до  голямата  част  от  качеството  на  изходния  материал,  но  очевидно  и 
чистота също е важен фактор. 

Ако всичко върви добре в следващите месеци, се надявам да определя някои стандарти, 
при  които  всички  масла  да  се  смятат  за  годни  за  човешка  консумация.  Когато  някой 
произвежда  масло,  то  трябва  да  бъде  тествано,  за  да  се  определи  колко  се  доближава  до 
определените  стандарти.  В  близко  бъдеще,  милиони  хора  ще  започнат  да  използват  това 
лекарство. Така че имаме нужда от контрол и стандарт за качество възможно най‐бързо , за да 
защитим обществото от тези, които ще се опитат да им продадат ниско качествен продукт. 

Не казвам, че стандартите, които се надявам да въведа не могат да бъдат подобрени и 
каня всички, които мислят, че могат да вдигне летвата още по‐високо, за да угодят на всички да 
заповядат. Знанието, което може да помогне на човечеството, не трябва да се пази, а вместо 
това трябва да се признае, приеме и след това да се действа. Ако започнем да правим това, за 
нула време цялостното ни здраве и благополучие ще се подобри драстично. 

Когато се развиваме към нова ера на разум, много неща ще се променят. Все още има 
малко основания за паника, защото това е пътят, който трябва да следваме, ако искаме да се 
превърнем в нещо по‐добро, за разлика от това, което сме били в миналото. Промяната може 
да  бъде  неприятна  за  мнозина,  но  ако  работим  заедно  за  една  обща  цел,  може  би  ще 
направим прехода към по‐добър начин на живот доста лесен. 

Мисля, че досега много от хората най‐накрая започват да осъзнават, че промяната трябва 
да се направи от самите нас. Историята показва, че не сме имали голям успех при намирането 
на  лидери,  в  които да  вярваме,  просто  заменяме един  тиранин  с друг. Мисля,  че  в момента 
много  хора биха  се  съгласили,  че  ако  това  е  най‐доброто,  което можем да  направим,  тогава 
просто не е достатъчно добро. 

За да подобрим ситуацията, повечето от нас трябва да преоткрият същото ниво на разум 
като  хората,  които  са  написали  американската  конституция,  защото  те  със  сигурност  са 
разбирали много повече правата и свободите на хората, отколкото властимащите днес. Имаме 



 

нужда  от  нов  набор  от  правила,  за  да живеем,  които  не  нарушават  правата  и  свободи  ни.  В 
допълнение,  искаме  открито  и  честно  представителство  от  страна  на  онези,  които  са 
подходящи,  за  да  вземат  властта.  Това ще  гарантира,  че  нашите  правителства  никога  повече 
няма да се държат като побеснели с доверието, както е било в миналото. 

Ако искате истинско бъдеще за себе си и децата си, е време да направим малко повече, 
отколкото просто да се оплакваме. Събирайте се със съмишленици, формирайте групи; тогава 
може би ще организирате звучна група, която правителството няма да може да игнорира, ако 
иска да остане на власт. 

Ние сме човешката раса и можем да контролираме собствената си съдба, ако наистина 
изберем да използваме тази сила, така че изборът е наш. Искате ли да живеете прилично и да 
защитите  здравето  си  и  здравето  на  деца  си?  Или  бихте  предпочели  да  видите  ада,  който 
самите ние сме си създали? Начинът, по който ще живеем през следващите месеци и години в 
момента  е  в  нашите  ръце.  Мога  само  да  се  надявам,  че  като  човешки  вид  можем  да 
преодолеем саморазрушителни си действия и във времето да работим заедно, за да изградим 
едно по‐добро бъдеще. 

До  настоящия  момент  нито  едно  правителство  не  ми  е  дало  възможността  за  по‐
нататъшни изследвания, нито са предоставили финансиране. Искаме да насочим вниманието 
на обществеността към маслото и лекарствата произведени от коноп. 

Няма никакво съмнение, че изследователите, фармацевтичните компании и правителст‐
вата  са  знаели всичко  за лечебни способности на конопа от много  години. И все пак,  заради 
извратеното им чувство за разсъждение, те са предпочели обществеността да не знае истината. 

Ако не се бях появил и разкрил истината, наистина се съмнявам, че щеше да се разбере 
нещо за употребата на това лекарство и обществото все още нямаше да е наясно с това, което 
им  е  сторено.  Сега  за  съжаление изглежда,  че фармацевтичните  компании и много други  се 
надяват  да  реализират  огромни  печалби  от  лечебни  свойства  на  това  природно  масло, 
независимо  от  факта,  че  аз  бях  този,  който  представи  лечебни  свойства  на  света  и  нямах 
намерение да печеля от това знание. 

Оказва се, че няма нито една страна, която да е готова да ми се даде възможността да 
произвеждам тези изключително лечебни масла. Това може би е заради липсата на медицин‐
ско образование и  тези правителства използват  това извинение,  за да отложат неизбежното, 
като същевременно запазват статуквото за богатите си приятели. 

Без  значение  какъв  е  случаят,  очевидно  не  притежавам  медицинското  образование, 
което много от тези високо образовани медицински специалисти имат. Но каква е ползата от 
такова обучение, ако всичко, което знаят за медицина се върти около лечението на пациенти с 
химикали и отрови? 

При  тези  обстоятелства  и  след  като  съм  излекувал  хиляди  пациенти  от  най‐различни 
заболявания с това масло, чувствам, че когато става дума за лечение, аз се справям по‐добре от 
който  и  да  е  лекар.  Така  е,  защото  вече  знам,  че  постигам  по‐добри  резултати,  тъй  като 
лекарствата, които използвам действат и съм наясно как да произведа мощни лечебни масла, 
за  които  повечето  от  тези  кариеристи  могат  само  да  мечтаят.  В  допълнение,  след  като 
осъзнаете  колко щети нанасят  лекарите на пациентите  си,  кой  здравомислещ ще повярва на 
това, което казват? Това са същите хора, които още преди години е трябвало да изнесат тази 
информация, така че как бихме могли да очакваме да действат правилно? Може би в близко 
бъдеще, когато покажа на света лекарствените действия и чистота на маслата, които знам как 
да произвеждам с помощта на новия метод, който разработвам, нещата могат да се променят 
до известна степен. 

През  следващите  няколко  седмици  възнамерявам да  си  почина,  докато  чакам да  видя 
какво се случва в правителствените кръгове по света. С малко късмет, правилната врата може 
да  се  отвори  и  ако  това  стане,  тогава  ще  мога  да  покажа  таланта  си  и  да  произведа  това 
вещество  правилно.  Докато  това  стане,  бъдете  сигурни,  че  правя  всичко  по  силите  си,  за  да 
видя, че пациентите имат достъп до тази прекрасна лечебна субстанция възможно най‐бързо. 



 

Денят  на  спасението  скоро  ще  настъпи  и  за  кратко  време  страданието  ни  ще  спре. 
Междувременно  това,  което можем да  направим,  е  да  продължим  борбата  с  надеждата,  че 
всичко ще приключи бързо. Въпреки че все още не сме постигнали целта си, искам всички да 
знаят, че чувствам, че предстоят много по‐добри дни за човешката раса и аз ви желая всичко 
най‐хубаво, което животът може да предложи. 

Рик Симпсън 
11 ноември, 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


