
Kompendium o RSO

Od autora.

Niniejsze "Kompendium o RSO" powstało dzięki wysiłkowi opiekunów pacjentów , 
aktywistów Wolnych Konopi , wiedzy naukowców z całego świata oraz doświadczeniach 
samych pacjentów.
Autor zaznacza ,iż treści zawarte w kompendium są zbiorem artykułów i opisem 
doświadczeń. Nie są jego własnością intelektualną.
Autor miał na celu zebranie wiedzy na ten temat "w jednym miejscu".
W ułatwieniu zrozumienia niekiedy trudnych pojęć i stworzenie "pigułki wiedzy".
Z tego powodu pomija opisywanie badań naukowych a jedynie zamieszcza adresy stron 
internetowych traktujących o nich.
Kompendium to, ma być pewnego rodzaju drogowskazem. Przekazującym podstawowe 
informacje. A z czytelnika czynić żądnego wiedzy poszukiwacza.

Łukasz Leśniak
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OLEJ Z KONOPI - LEK NA RAKA I NIE TYLKO 

--- CO TO JEST OLEJ RSO ? ---

( więcej informacji na temat RSO znajdziesz w internecie )

Olej z konopi (RSO - Rick Simpson Oil) to nic innego jak bardzo mocno skondensowany 
ekstrakt z kwiatów konopi indyjskiej , które posiadają wiele kannabinoidów 
wpływających na nasz układ endokannabinoidowy.

Olej RSO to jeden z najmocniejszych naturalnych medykamentów, który powstrzymuje 
lub działa doraźnie i profilaktycznie na wiele chorób. Medyczne zalety olejku konopnego 
zostały po raz pierwszy spopularyzowane przez Kanadyjczyka Ricka Simpsona, 
emerytowanego pracownika szpitalnego, który w 2008 przedstawił swój przypadek w 
filmie „Run From the Cure”. 58-mintowy film został wrzucony na YouTube i wywołał 
prawdziwą medyczno-polityczną lawinę.

Simpson cierpiał przez długi czas na trzy odmiany raka skóry, z których jeden został 
usunięty chirurgicznie, ale wrócił po krótkim czasie. Jako że Simpson był jednak 
świadomy antyrakowych właściwości konopi, własnoręcznie sporządził ekstrakt w 
formie olejku, który zaczął wcierać w obszary zarażone rakiem. W efekcie wyparł on raka
całkowicie z organizmu.

Simpson był pewien swojego sukcesu, ale po zgłoszeniu się do lekarza został przywitany 
strachem. Podobnie zareagował kanadyjski establishment medyczny, bojąc się 
popularyzacji kontrowersyjnej metody i efektów politycznych jej potwierdzonej 
skuteczności. Jak mówi Simpson w swoim filmie: Dostarczyliśmy (olejku) masie ludzi. 
Cudy medyczne zdarzają się często. Wiele ludzi zwlekło się dzięki nim (olejkowi) z łoża 
śmierci. 

Dalej Simpson przedstawia technikę sporządzenia ekstraktu we własnym zakresie, który,
jak sądzi, może być używany do zwalczania niemal każdej odmiany raka. Coraz większa 
liczba osób w Stanach Zjednoczonych i Europie decyduje się używać olejku konopnego, 
będącego naturalnym ekstraktem roślinnym, zawierającym około 70% THC z domieszką 
CBD, żeby leczyć zarówno drobne podrażnienia skóry, jak też śmiertelne odmiany raka. 
Co za tym idzie, świadectwa osobistych sukcesów stają się częścią internetowej wymiany
informacji, która nabiera coraz większej wiarygodności za sprawą raportów z badań 
naukowych. 

Publikowanych w prestiżowych pismach medycznych, które bez problemu można 



znaleźć w internecie, kilkanaście takich raportów znajdziesz np. na tych stronach 
internetowych : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734
http://tnijurl.com/badania/

W  miarę  podnoszenia  głosów  przez  pacjentów  leczących  raka  olejkiem  konopnym  i
piętrzenia  się  dowodów  klinicznych  na  lecznicze  właściwości  kannabinoidów,
publikowanych  przez  prestiżowe  periodyki  medyczne  po  obu  stronach  Oceanu,
środowisko  lekarskie  zostanie  w  końcu  zmuszone  by  wydać  zdecydowaną  opinię  na
temat przydatności konopi w medycynie. 

Warto pamiętać, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż kwiaty konopi były stosowana
od stuleci w różnych kulturach jako dość skuteczny środek w leczeniu malarii,  jaskry,
zaparć,  nadciśnienia,  astmy oskrzelowej  a  także bólów reumatycznych.  Już  4  tyś.  lat
temu  w  chińskiej  i  hinduskiej  medycynie  ludowej  wykorzystywano  przeciwbólowe,
przeciwbiegunkowe oraz psychotropowe działanie kwiatów konopi. 

Obecnie  specjalne  odmiany  medycznej  marihuany  pomaga  na  ponad  200  różnych
chorób  i  schorzeń,  łagodzą  objawy,  a  często  także  leczą  przyczyny  wielu  chorób.
Medyczna  marihuana  pomaga  m.in.  przy  stwardnieniu  rozsianym,  nowotworach,
epilepsji,  retinopatii,  AIDS,  HCV,  anoreksji,  chorobach  skórnych  i  wielu  innych  a  co
najważniejsze  ratuje  życie  tych,  którym  medycyna  konwencjonalna  z  bezradności
odmówiła już pomocy skazując ich na śmierć.

MARIHUANA LECZY ? JAK TO MOŻLIWE ?

(!Wszelkie informacje na temat uprawy konopi indyjskich znajdziesz w internecie! )
( !W Polsce uprawa konopi indyjskich jest nielegalna! )

( !Wybór należy do Ciebie! )

Żeby  zrozumieć  sedno  całego  fenomenu  leczniczego,  na  początku  niezbędne  jest
wyzbycie się wpajanego nam od lat przez różne środowiska zakłamanego obrazu konopi
indyjskich  (marihuany)  jako  „śmiertelnie  niebezpiecznych  narkotyków”.  Po  pierwsze
należy uświadomić sobie, że tzw. narkotyk to potoczna nazwa substancji odurzających
działających na ośrodkowy układ nerwowy.

Według leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) narkotykami można określić 
wszystkie substancje mające wpływ na świadomość, w tym także kofeinę, nikotynę oraz 
alkohol etylowy czyli narkotykiem należy nazwać tak bardzo popularną i powszechną w 
Polsce wódkę. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381?dopt=Abstract
http://tnijurl.com/badania/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304


Tak więc skoro już wiesz, że pijąc drinka, zażywasz narkotyki, jesteś gotowy dowiedzieć
się więcej na temat kolejnego „narkotyku” którego ogromne właściwości nie ogranicza
się  tylko  do  odurzania  i  relaksu  jak  w  przypadku  innych  popularnych  „narkotyków”
(nikotyna, kawa, wódka).

Po drugie, musisz przyjąć do wiadomości fakt, że renomowane medyczne brytyjskie 
pismo The Lancet w roku 2007 opublikowało ranking, sporządzony przez profesora 
Davida Nutt i jego współpracowników, najpopularniejszych na świecie używek, zapisując
je od najgroźniejszej do najmniej zagrażającej zdrowiu. 
Marihuana (susz z kwiatów konopi indyjskiej) znalazła się na miejscu 11, przed nią 
pojawił się alkohol (miejsce 5). 
Skoro teraz już słowo „narkotyk” nie przysłania Ci twojego myślenia, to jesteś gotowy 
zdobyć więcej wiedzy.

Zacznijmy więc od samego początku i najprościej jak można czyli przy użyciu kilku 
„niezrozumiałych haseł”.

Każdy człowiek posiada, nazwijmy to, system centralny, który reguluje szereg procesów 
biologicznych zachodzących w ludzkim ciele. Od tych procesów zależy nasze zdrowie lub 
jego brak. Każdy człowiek wytwarza cząsteczki, które wpływają na ten system i tym 
samym system zmienia różne procesy w organizmie. 

Nasz „system” poza reagowaniem na cząsteczki wytwarzane przez organizm reaguje 
również na cząsteczki pochodzenia roślinnego. Kwiaty marihuany zawierają ponad 200 
rodzajów tych cząsteczek, które wpływają na nasz system, kiedy nasze ciało samo sobie 
nie radzi.

To tyle w bardzo ogólnym uproszczeniu, pamiętaj jednak, że aby zapoznać się z pełną 
obecnie wiedzą wymaga to przyswojenia wielu nowych i trudnych pojęć medycznych, 
niekoniecznie tak łatwo zrozumiałych jak nagłówki tabloidów, ale za to bardzo istotnych,
dlatego, żeby rozbudzić Twoją ciekawość i zachęcić Cię do własnych poszukiwań w 
encyklopediach, przedstawiam Ci tutaj bardziej dokładny, jednakże nadal ogólny pogląd.

Pogląd, który pozwoli ci odnieść się do konkretnych pojęć i skłoni cię do poszukania 
potwierdzenia tych słów w ogólnodostępnych źródłach wiedzy.

Tak więc na początek poznaj układ endokannabinoidowy.

 
Układ ten być może jest najważniejszym fizjologicznym systemem biorącym udział w 
tworzeniu i utrzymaniu zdrowia ludzkiego np. bierze udział w skomplikowanych 
działaniach naszego układu immunologicznego (układu odpornościowego), układu 
nerwowego i wszystkich narządów organizmu. 

W każdej tkance system ten wykonuje różne zadania, ale cel jest zawsze ten sam: 
homeostaza - czyli zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w 



systemie.

Homeostaza jest niezbędnym warunkiem zdrowia i prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, a co za tym idzie, choroby u swego podłoża mają zaburzenia mechanizmów 
utrzymania homeostazy.

Układ endokannabinoidowy składa się z grupy cząsteczek znanych jako kannabinoidy 
oraz wiążących je receptorów kannabinoidowych. 
Długoterminowe badania ludzkiego układu endokannabinoidowego doprowadziły do 
odkrycia dwóch typów receptorów - CB1 i CB2.
 
Receptory te znajdują się w różnych częściach ciała - w obwodowym układzie 
nerwowym, układzie sercowo -naczyniowym, reprodukcyjnym, przewodzie 
pokarmowym oraz drogach moczowych, ale najbardziej są widoczne w mózgu i układzie 
odpornościowym. 

Receptory te działają jak środek wiążący dla kannabinoidów endogennych 
(produkowanych przez organizm człowieka) oraz pochodzenia roślinnego czyli z 
zewnątrz w wyniku spożycia kwiatów konopi (np. w postaci olejku RSO). 

Związane z receptorami CB1 i CB2 kannabinoidy zaczynają działać oraz skutecznie 
wpływać na zmianę różnych procesów w organiźmie. Podsumowując na układ 
endokannabinoidowy składają się receptory CB1 i CB2, agoniści czyli czynniki 
współdziałające, wywołujące reakcje w komórce oraz o przeciwnym działaniu 
(antagoniści), które łącząc się z receptorem blokuje go i nie wywołuje reakcji.

Te czynniki nazywamy w zależności od pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego: 
kannabinoidy i endokannabinoidy.

Należy pamiętać o tym, że palenie marihuany (np. w postaci skrętów) w niszczeniu 
komórek nowotworowych ma bardzo mały udział ale jest używane jako doraźne i 
wspomagające terapie antynowotworowe. Może łagodzić również negatywne objawy 
chemioterapii, takie jak: nudności, wymioty, ból, brak łaknienia, bezsenność. Nie jest 
jednak dobrym narzędziem do walki z samym rakiem. Ma dodatkowo właściwości 
kancerogenn, które zawiera wydobywający się z procesu spalania dym. 

W palonej marihuanie jest niskie stężenie kanabinoidów. Fizycznie niemożliwe jest 
wypalenie takiej ilości by dostarczyć organizmowi ich tyle co kropelka RSO wielkości 1/4 
ziarnka ryżu.

Teraz czas dowiedzieć się coś więcej o czynnikach które wpływają na
układ endokannabinoidowy w ciele człowieka.

Na działaniu układu endokannabinoidowego mogą brać udział trzy związki:



Kannabinoidy -  to grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na 
receptory kannabinoidowe (CB1, CB2). Znane są  kannabinoidy roślinne 
(phytokannabinoidy) – występujące bardzo licznie w marihuanie (konopiach indyjskich) 
jako alkaloidy roślinne, np. THC (tetrahydrokannabinol - główna substancja 
psychoaktywna marihuany), THCV (tetrahydrokannabivarin, również psychoaktywny 
związek blokujący działanie THC), CBD (kannabidiol – nie ma działania psychoaktywnego,
ma do tej pory największy, odkryty wachlarz zastosowań w medycynie).
Kannabinoidy łącząc się z układem endokannabinoidowym rozróżniają zdrowe komórki 
od nowotworowych. Każda komórka ma zaprogramowany czas życia (apoptoza). 
Kannabinoidy „oszukują” komórki nowotworowe „wmawiając” im, że nadszedł już ich 
czas.

Endokannabinoidy  –  to kannabinoidy występujące w organiźmie człowieka, np. 
anandamid, których odpowiedniki znajdują się w konopiach. Biorą udział w wielu 
fizjologicznych procesach, między innymi regulacji gospodarki energetycznej, regulacji 
powiązań neurohormonalnych, neuroimmunologicznych, aktywności motorycznej, 
nastroju, motywacji, głodu i sytości, użytkowania energii oraz kontroli metabolizmu 
lipidów i węglowodanów. 

Kannabinoidy syntetyczne – wytworzone przez człowieka. Zawierają je leki tj. Marinol, 
Dronabinol i inne. W badaniach i praktyce pokazują podobne działanie co naturalne 
kannabinoidy jednak skutki uboczne ich używania bywają nieodwracalne w 
przeciwieństwie do kannabinoidów naturalnych. 

Kwiaty konopi indyjskiej zawierają ponad 200 rodzajów  kannabinoidów, a wśród nich 
najbardziej znany jest THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol).

To właśnie kombinacja proporcji i stężeń różnych kannabinoidów wpływa na złożone 
działanie medyczne marihuany. Jak obecnie wiadomo większość najbardziej znanych 
kannabinoidów w większej lub mniejszej mierze, ma szerokie zastosowanie w 
medycynie i nie wszystkie mają działanie psychoaktywne. 
 
Odizolowane lub w postaci naturalnej mogą być używane do skutecznego leczenia wielu 
chorób, gdzie zwykłe leki często nie działają lub niosą ze sobą większe ryzyko 
negatywnych skutków ubocznych.

Wiele Państw doceniło już właściwości medyczne marihuany. Wiele Państw na Świecie 
zalegalizowało ją do użytku medycznego. W Kanadzie istnieją nawet automaty, które po 
zatwierdzeniu autentyczności recepty wydają pacjentom odpowiednią ilość suszu 
konopi indyjskich! Medyczną marihuaną leczą się m.in Niemcy, Finowie, Szwajcarzy, 
Włosi, Holendrzy, Belgowie, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy czy Czesi. W USA również 
trwa proces odkłamywania marihuany. Już 24 stany zdecydowaly się na legalizację. 



 

NAJWAŻNIEJSZE KANNABINOIDY

CBG  -  Kannabigerol nie wykazuje działania psychoaktywnego, zmniejsza ciśnienie 
tętnicze i śródgałkowe co przyczynia się do leczenia jaskry.
Ma właściwości anty-depresyjn, 

THC - Delta-9-Tetrahydrokannabinol jako główna substancja psychoaktywna konopi jest 
też najbardziej nam znanym kannabinoidem. Jego psychoaktywne efekty to polepszenie 
nastroju, euforia, wzmocnienie percepcji, głęboki relaks, zmniejszenie agresji, 
zaburzenia w percepcji przestrzeni i czasu oraz tymczasowe upośledzenie pamięci 
krótkotrwałej.
 
Swoje działanie fizjologiczne przejawia pobudzeniem apetytu, wysuszeniem śluzówek 
jamy ustnej, przyspieszonym tętnem, spadkiem aktywności fizycznej, jako zastosowanie 
w medycynie należy zwrócić uwagę, że posiada właściwości przeciwwymiotne, 
przeciwbólowe, także niweluje mdłości i skurcze mięśni. Ma również działanie 
zwiększające lub zmniejszające łaknienie.
 
THC a także inne kanabinoidy, które zawierają grupę fenolową posiadają działanie 
antyoksydacyjne, które może chronić neurony przed stresem oksydacyjnym. Badania 
wskazują, że THC ma też działanie anty cholinesterazowe co może przyczynić się do 
leczenia choroby Alzheimera i miastenii.

CBD - Kannabidiol sam w sobie nie wykazuje działania psychoaktywnego jednak wpływa 
na psychoaktywne efekty THC oraz niweluje zaburzenia pamięci krótkotrwałej.Ma 
również działanie antypsychotyczne. W terapii RSO oprócz działania 
antynowotworowego pomaga w niewelowaniu skutków psychoaktywnych THC.

Ma szerokie zastosowanie medyczne - wywołuje analgezję, działa relaksacyjnie, 
przeciwwymiotnie, stymuluje apetyt, skutecznie zwalcza drgawki, skurcze mięśni, 
zapalenia, niepokój, nudności, migreny, ADHD, stwardnienie rozsiane, jaskrę, żółtaczkę, 
dystonie oraz wiele innych chorób lub zaburzeń. Zapobiega również przerzutom 
nowotworowym i ma bardzo dobry wpływ na regenerację i wzmacnianie kości. Badania 
wskazują możliwości hamowania wzrostu komórek raka o niskiej potencji w komórkach 
nienowotworowych. 

W listopadzie 2007 roku odkryto, że CBD ogranicza wzrost agresywnych ludzkich 
komórek raka piersi i zmniejsza ryzyko ich występowania. Ostatnie badania wykazały, 
że ten kannabinol może być skuteczny w leczeniu schizofrenii.



THCV – Tetrahydrokannabivarin, jego medyczne właściwości to zmniejszenie poziomu 
cukru we krwi i działanie przeciwdrgawkowe. Także hamuje apetyt, co może być 
wykorzystane w leczeniu otyłości. Związek ten jest również odpowiedzialny za 
charakterystyczny zapach marihuany podczas palenia.
THCV ma podobną strukturę molekularną do THC, jest również psychoaktywny ale ma 
trochę inne działanie niż THC. Punkt wrzenia THCV to 220 stopni C. (Dla THC to 155C).
Zwiększa euforyczne działanie THC, ale skraca długość działania.
Pobudza, powoduje że marihuana daje energię do działania i zwiększa „czystość 
umysłu”.
Zmniejsza apetyt w odróżnieniu do THC dlatego odradza się THCV u pacjentów z 
anoreksją i zaburzeniami odrzywiania.
Może pomóc w walce z cukrzycą; wstępne badania pokazują że THCV może regulować 
poziom cukru we krwi i zmniejszać odporność na insulinę.
Zmniejsza napady paniki; pomocne u pacjentów cierpiących na PTSD.
Może pomagać pacjentom cierpiącym z powodu Alzheimera, ale badania jeszcze nie są 
jednoznaczne.
Pobudza wzrost kości i naukowcy badają wykorzystanie w leczeniu osoporozy i innych 
zaburzeń związanych z układem kostnym.
THCV można znaleźć głównie w sativach, szczególnie zwierających geny lokalnych 
odmian Afrykańskich np.:
    Durban
    Durban Poison
    Skunk #1

CBC - Kannabichromen nie wykazuje działania psychoaktywnego. Przypuszcza się, że 
może on posiadać właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i anty-wirusowe.





ZASTOSOWANIE OLEJU Z KWIATÓW KONOPI

Olej używany jest z powodzeniem w leczeniu nie tylko nowotworów, lecz także wielu
innych dolegliwości. Niestety, gros ludzi przychodzących po pomoc, ma już organizmy
zniszczone przez konwencjonalne metody leczenia, tj. radioterapię czy chemioterapię.
W tym wypadku dużo trudniej przebiega proces leczenia.

W  przypadku,  gdy  jest  za  późno  na  wyleczenie  nowotworu,  stosowanie  oleju  może
poprawić jakość życia i je wydłużyć. Oczekiwanym efektem jest np. znaczne zmniejszenie
bólu, lepszy apetyt i samopoczucie.
Należy nadmienić, że działanie kanabinoidów zawartych w oleju regeneruje niezbędne
do życia organy, np. trzustkę. 
Chorzy na cukrzycę – leczeni olejem – po około 6 tygodniach zazwyczaj nie potrzebują 
aplikowania insuliny!

                         OPIS DZIAŁANIA

Najczęstszym efektem tego medykamentu jest senność oraz chęć odpoczynku, co 
stanowi ważny element leczenia. Zwykle w ciągu godziny odczuwalny jest relaks. Nie 
walcz z dziwnym odczuciem i sennością podczas tego procesu. 

Przeważnie odczucie to znika po około miesiącu od pierwszego użycia. Dla ludzi, którzy 
używają chemioterapii, zalecane jest rozpoczęcie stosowania od większej dawki, ok. 3-4 
kropli na dzień. 
Dawka ta zniweluje uczucie bólu związanego z chemioterapią i wspomoże organizm w 
regeneracji zniszczonych przez terapię farmakologiczną zdrowych komórek. 
Doświadczenia wskazują, że zaczęcie od tak małych dawek nie powoduje u pacjentów 
tzw. „haju”.
Należy liczyć się z etapem pogorszenia się samopoczucia chorego, z uwagi na reakcję 
organizmu ,w wyniku działania RSO na apoptozę komórki nowotworowej.
( Apoptoza to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie 
wielokomórkowym. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub 
uszkodzone komórki.)
Gdy substancje zawarte w oleju RSO wnikają do komórek, dzięki układowi 
endokannabinoidowemu odróżniają komórki zdrowe od nowotworowych. Zmuszając do
apoptozy te nowotworowe.

BUDOWANIE TOLERANCJI

 (dzięki zbudowaniu tolerancji unikniemy nieprzyjemnych skutków ubocznych )



Zaleca się zwiększanie dawki (podwojenie poprzedniej) co 3-4 dni (dla osób po 
chemioterapii) lub co 4-5 dni dla osób nie biorących chemioterapii. Budowanie tolerancji
trwa około miesiąca, później zaczyna się terapia właściwa. Ma to na celu 
przyzwyczajenie organizmu pacjenta do ubocznych efektów THC.

DAWKOWANIE

(Przykładowe dawkowanie dla RSO 80% i więcej).
Pełna kuracja zabiera około 90 dni (potrzeba do tego około 70ml olejku RSO) ale przy 
agresywniejszych formach lub negatywnym wpływie chemioterapii czas może znacznie 
się wydłużyć. 

Jeśli nie miałeś do czynienia nigdy z THC lub jej pochodnymi, należy zacząć dawkowanie 
od połowy lub nawet 1/4 ziarnka ryżu trzy razy dziennie. Po każdych 4 dniach należy 
zwiększać dawkę dwukrotnie do osiągnięcia 1ml (24-26 kropli wielkości tradycyjnego 
ziarnka ryżu, śr 5mm) na dzień. 

Generalnie nikt nie wie jaka dawka będzie dla niego odpowiednia i musi znaleźć ją sobie 
sam. Każdy organizm jest unikatowy i każdy ma inną fizjologię i układ 
endokannabinodiowy (rozmieszczenie receptorów i zawartość endokannabinoidów)  
Przyjmuje się, że w przypadku nowotworów wewnętrznych dawką leczniczą jest  1 ml 
oleju RSO dziennie.  Należy pamiętać, że jest to dawka umowna. Dla osób z glejakami 
mózgu dawka często musi być podwojona. Są przypadki pacjentówz guzami mózgu, 
którzy spożywali nawet i 3ml RSO dziennie. Dawka ta tyczy się również innych 
agresywnych chorób wewnętrznych. Jeśli chodzi o inne, mniej groźne choroby często 
potrzeba znacznie mniejszych dawek aby uzyskać pozytywny efekt terapeutyczny. 

Każdy z nas ma różną tolerancję na ten medykament. Twoja waga czy wzrost mogą 
wskazywać na to, że masz większą lub mniejszą tolerancję na olej z konopi. Większa 
masa ciała generalnie potrzebuje większej dawki. Przestrzegając precyzyjnie 
dawkowania pozwolimy organizmowi na przystosowanie się i zbudowanie tolerancji bez 
negatywnych efektów ubocznych. Należy nadmienić, że nie da się przedawkować 
marihuany śmiertelnie. Z powodu braku toksyczności tej rośliny nadużycie nie jest dla 
naszego organizmu groźne. Należy je po prostu przetrwać stosując się do odpowiednich 
zasad.

Dawkowanie u dzieci i osób starszych:

Na początek 1 gram konopnego oleju powinien być zmieszany z 20 gramami 
organicznego, tłoczonego na zimno (z pierwszego tłoczenia) oleju kokosowego, oliwie z 
oliwek czy oleju z nasion konopi. 

Instrukcja uzyskania tzw. Tinctury czyli rozcieńczonego oleju z kwiatów konopi.



Przyjmujemy, że 1ml to 1g. 
Podgrzej olej kokosowy, oliwę z oliwek lub olej z nasion konopi na niskiej temperaturze 
(nie polecamy używać kuchenki gazowej. Najlepszym wyjściem jest płyta indukcyjna 
bądź elektryczna). Kiedy olej jest w stanie płynnym wciągnij go do strzykawki o 
pojemności 10 ml. 

Wyciśnij podgrzany olej do małego konserwowego słoika, który stoi w podgrzewanym 
garnku w gorącej wodzie. Ze strzykawki z olejem konopnym wyciśnij 1ml oleju RSO. 
Mieszaj przez parę chwil na podgrzewanej płycie indukcyjnej. Kiedy mieszanka olejów 
całkowicie się nasyci przybiera jednolity kolor. Wtedy zachodzi połączenie kanabinoidów
z tłuszczami zawartymi w naturalnym rozcieńczaczu. Wypełnij pustą 10ml strzykawkę 
rozcieńczonym produktem tzw. Tincturą (mieszanką oleju RSO z rozcieńczaczem). 

Ten roztwór zawiera proporcje 1/20ml lub 0.05g lub 50mg oleju konopnego na gram 
wymieszanego oleju kokosowego. Rozcieńczenie olejku niemal pozbawia nas szans na 
„przedawkowanie”.
Kapsułka ‘00’ mieści około całego 1 ml substancji. 

Zaleca się stosowanie 1g dwa razy dziennie; rano 1 ml, wieczorem również 1ml. To da
ok.0,1g oleju konopnego dziennie. Kontynuuj takie stosowanie aż zauważysz odporność
na dawkę lub masz siłę spróbować więcej leku. Zaleca się zwiększanie dawek co tydzień.

W drugim tygodniu lub gdy pacjent czuje się gotów zaleca się zmniejszenie rozcieńczenia
do 1/10g, czyli należy połączyć 1 gram oleju konopnego z 10 gramami oleju kokosowego.
To bezpieczne dozowanie daje 0,1g (100mg) oleju konopnego. 
W  ten  sposób  wprowadzamy  większe  ilości  terapeutycznych  kanabinoidów  do
organizmu pacjenta. Ta dawka stosowana dwa razy dziennie zwiększy nasycenie do 0,2g
(200mg) oleju RSO dziennie.

To dobra droga do stopniowego zwiększania dawki aż do 1 grama (lub więcej) dziennie. 
Zaleca się zmniejszenie rozcieńczenia i zwiększanie spożycia olejku RSO przez następne 
dwa tygodnie. W ciągu pierwszego miesiąca 1 gram olejku konopnego spożywany 
dziennie powinien być tolerowany przez organizm. Nie trzeba się ograniczać do jednego 
grama dziennie, jeżeli stan pacjenta jest bardzo ciężki.

Olejek kokosowy nie jest jedynym dobrym rozpuszczalnikiem, przy braku jego 
dostępności można wykorzystać: oliwę z oliwek, olej z pestek winogron, olej z konopi 
(spożywczy dostępny w sklepach ze zdrową żywnością) oraz inne. 

Nie zaleca się używania olejów, które mogą pochodzić z produkcji żywności 
modyfikowanej genetycznie, takich jak: olej sojowy, olej kukurydziany, olej rzepakowy 
oraz inne roślinne.



!Ważne! - Są pewne doniesienia (opiekunów pacjentów), że całkowite, nagłe przerwanie
terapii w trakcie leczenia może spowodować rozrost komórek nowotworowych. Na 
chwilę obecną badania tego nie wykazują.
Po zakończonej terapii nie powinno się od zrazu przestawać podawać RSO! Należy 
stopniowo zmniejszać dawki oleju. 
Terapia powinna trwać przynajmniej 3 miesiące. Po tym czasie należy zrobić badania i
zadecydować czy kontynuować leczenie. 

Wywiad przeprowadzony z dr. Arno Hazekamp na łamach serwisu internetowego 
http://medycznyolej.org  rozwiewa kilka wątpliwości odnośnie dawkowania jak i samego 
oleju z konopi.
Nasówa się wniosek iż słabsze oleje (30-50%) należy dawkować podwójnie.
To znaczy że w przypadku gdy zaczynamy terapię olejem i wiemy, że jest on słaby.
Np. 35% THC. Wtedy należy pierwszą dawkę zwiększyć o 100%.
Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem :
 http://medycznyolej.org/arno-hazekamp-olej-cbd-rso1 

Poniższa tabela dotyczy dawkowania tylko oleju otrzymanym przy użyciu alkoholu 
izopropylowym!

http://medycznyolej.org/arno-hazekamp-olej-cbd-rso1
http://medycznyolej.org/


(Pacjent z glejakiem IV stopnia. Olej na alkoholu izopropylowym, z całej rośliny. Mniejsza
zawartość substancji THC niż w oleju uzyskiwanego z benzyny lekarskiej.) 

Jeżeli pacjent źle reaguje na czas zwiększania dawki można wydłużyć lub zmniejszyć ilość
kropli przy zwiększaniu dawki.  Kryzysy związane z przystosowywaniem się organizmu do
tolerancji oraz oczyszczania się organizmu mogą trwać do 2 miesięcy.

Z obserwacji wynika że muszą być rowne odstępy czasowe . Kanabinoidy ulegają 
zmetabolizowaniu w ciągu 4 do 6 godzin.

Dawkowanie dla pacjentów z glejakami. 
Kropla = 5mm jak ziarno ryżu

dzień 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 dzień 8 dzień 9 dzień 10 dzień 11 dzień 12

1/4 kropli 1/4 kropli 1/4 kropli 1/4 kropli 1/2 kropli 1/2 kropli 1/2 kropli 1/2 kropli 1 kropla 1 kropla 1kropla 1 kropla
i lość kropl i 4 12 24

33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 33 mg 66,6 66,6
1000

dzień 13 dzień 14 dzień 15 dzień 16 dzień 17 dzień 18 dzień 19 dzień 20 dzień 21 dzień 22 dzień 23 dzień 24

2 krople 2 krople 2 krople 2 krople 4 krople 4 krople 4 krople 4 krople 8 kropli 8 kropli 8 kropli 8 kropli
ilość kropli 48 96 120 144 168 192

66 mg 66mg 66 mg 66mg 66 mg 66mg 66 mg 66mg 100 mg 100 mg 100mg 100mg
3000

dzień 25 dzień 26 dzień 27 dzień 28 dzień 29 dzień 30 do 90 dnia 125 kropli = 5ml = 750-1000 pln

16 kropli 16 kropli 16 kropli 16 kropli 16 kropli 16 kropli 16 kropli 52 krople = 2ml= 300-400 pln dziennie
i lość kropl i 240 288 336 384 432 480

100mg 100mg 100mg 100mg 100mg 100mg 100 mg 300 kropli = 10ml = 1600 pln
6000 docelowa dawka = 160 pln dziennie

RSO  3x dziennie po 
jedzeniu  
(podwajanie co 4 dni  - 
do max 52 krople 
dziennie )

CBD - 3 x dziennie po 
jedzeniu - 10 miniut po 
RSO  (100,200 mg 
dziennie podzielone na 
trzy dawk zwiększanie 
dawki co 10 dni)

RSO  3x dziennie po 
jedzeniu (podwajanie 
co 4 dni  -  do max 52 
krople dziennie )

CBD - 3 x dziennie po 
jedzeniu - 10 miniut po 
RSO  (100,200, 300 mg 
dziennie podzielone 
na  trzy dawki ) max 300 
mg dzi ennie

RSO  3x dziennie po 
jedzeniu

CBD - 3 x dziennie po 
jedzeniu - 10 miniut po 
RSO  (300 mg dziennie 
podzielone na  trzy 
dawki )



Oto jak o pominięciu dawki pisze Dorota Gudaniec:

”Wczoraj podaliśmy dawkę z 2 godzinnym opóźnieniem i efekt był paskudny..... 
Myślę , że to też może mocno zależeć od indywidualnych cech organizmu. U nas po 
rozbiciu na 4 dawki wycofały się wlasciwie wszystkie napady.... Przy 3 dawkach 
pojawiały się napady okołosenne i nic nie mogło ich powstrzymać.... 4 dawki w jedną 
dobę rozprawiły się z problemem. Od ponad miesiąca Max miał jedem napad przy 
infekcji i trzy napady dzisiaj w nocy z powodu nie podania leku.... Dla mnie wnioski są 
jednoznaczne. „
( Max jest leczony kannabinoidami na lekooporną padaczkę)

SPOSOBY PODAWANIA

Olej RSO jest bardzo gęstą substancją i z powodu niższych temperatur w których jest 
przechowywany (lodówka), może być często trudny do wyciśnięcia z tuby. 
Jeśli masz problemy z wyciśnięciem, włóż strzykawkę do garnuszka z gorącą wodą na 
parę sekund. 
Olej znów powinien być łatwy do wydobycia.
Gorąca tuba może spowodować zbyt dużą ilość wyciśniętej substancji – rób to bardzo 
uważnie i powoli, aby nie zmarnować oleju i nie przedawkować.

Jest wiele sposobów przyjmowania oleju RSO. Poniżej podamy kilka.  Przyjmuje się, że 
najlepszym sposobem ze względu na skuteczność wchłaniania oraz brak efektów 
ubocznych są czopki doodbytnicze. Jednak w zależności od rodzaju choroby i jej 
występowania można stosować różne metody aplikacji leku. 

Ustalona dawka wyciśnięta na twój palec. Popij kubkiem gorącej herbaty, który 
zredukuje smak oleju i pozwoli dostać się medykamentowi do twojego organizmu. 
Możliwe efekty psychoaktywne mogą wystąpić do kilku godzin po aplikacji. Jest to 
najprostsza i najstarsza metoda aplikacji. 
 
Olej może być również stosowany w pustych kapsułkach żelatynowych, na ziarnku ryżu, 
ciastku czy w herbacie. 

Można również stosować domiejscowo, jako maść (przy zmianach skórnych i 
nowotworach skóry). W tym wypadku pokrywamy olejem zmianę skórną.  Możemy 
przykryć gazą. 

RSO można podawać w formie czopków, doodbytniczo (lub vaginalnie). Jest to 
najefektywniejsza forma aplikacji. Przyjmowanie RSO doodbytnicze znacznie zmniejsza 
uczucie tzw. haju!
(W wątrobie delta-9-tetrahydrokannabinol [THC] metabolizuje do delta-11-



tetrahydrokannabinolu który działa psychoaktywnie jeszcze mocniej).
Podczas zmiany sposobu przyjmowania z doustnego na doodbytniczy zalecane jest 
zmniejszenie dawki.
Przy aplikacji doodbytniczej organizm przyjmuje o wiele więcej substancji zawartych w 
RSO niż przy stosowaniu doustnym (około 20%).
Tym samym pacjent nie musi borykać się z nieprzyjemnym smakiem oleju RSO. 
Pominięty pozostaje układ trawienia.

JAK ZROBIĆ CZOPKI

Do przygotowania czopków będą potrzebne następujące rzeczy:
Naczynko do podgrzewania i mieszania olejów (najlepiej cienkie szkło laboratoryne), 
pusta strzykawka 5 lub 10 ml, wykałaczki do mieszania, pean lub penceta do trzymania 
naczynka.



Waga jubilerska o gradacji 0,01 g

Olej kokosowy (choć lepsze jest masło kakaowe surowe nierafinowane - do kupienia na 
allegro. Masło kakaowe w przeciwieństwie do oleju kokosowego  nie rozpuszcza się 
natychmiast i dzięki temu stopniowo uwalnia swój 'ładunek" pozwalając na  bliski 
ideałowi wchłanianie przez śluzówkę....)



No i same RSO.

Teraz po kolei:  Stawiamy naczynko na wagę i tarujemy ją.
Do naczynka nakładamy odpowiednią ilość oleju kokosowego. O proporcjach na samym 
końcu.



Następnie dodajemy RSO.

Po wyjęciu z lodówki olej może być gęsty i ciężko będzie go wycisnąć ze strzykawki, 
dlatego należy go podgrzać w gorącej wodzie.



Naczynko z olejami podgrzewamy aż do wymieszania składników i otrzymania jednolitej 
zielonej substancji. Nie można dopuścić do wrzenia.



Otrzymany preparat nabieramy do czystej strzykawki i mocno nią potrząsamy aby 
składniki się dobrze wymieszały.

Teraz napełniamy foremkę na czopki.

I wstawiamy do zamrażalnika.



Olej RSO przechowujemy w lodówce, natomiast czopki w zamrażalniku. Czopki 
wyjmujemy z zamrażalnika bezpośrednio przed aplikacją. Olej możemy podgrzewać na 
płycie ceramicznej jak to widać na zdjęciach lub wstawić naczynko do wrzątku.

PRZYKŁADOWE PROPORCJE:
Dawki podwajamy co 4 dni.

Zaczynamy od 0,03 g, po 4 dniach 0,06 g, po 4 dniach 0,125 g, po 4 dniach 0,25 g, po 4 
dniach 0,50 g, po 4 dniach 1,0 g i to jest dawka docelowa.

Do każdej z tych dawek dodajemy taką ilość oleju kokosowego aby w sumie dało nam 
2,0 gramy (objętość czopka).

Jeżeli ktoś miał wcześniej do czynienia z marihuaną może zacząć od wyższej dawki.

Podczas aplikacji u osób starszych lub dzieci zaleca się rozcieńczać RSO w większej ilości 
oleju (większe czopki np. 3 g), ilość RSO jak wyżej.

Informacja dla pacjentów ze stomią:

Niektórzy pacjenci ze stomią nie mają możliwości przyjmowania RSO w postaci czopków 
a ich żołądki i jelita pracują tak słabe, że właściwie nie trawią.
W tym wypadku przyjmowanie RSO w kropelkach doustnie także bywa wykluczone.
Powinni oni dawkę RSO trzymać pod językiem by substancje czynne wchłonęły się przez 
śluzówki jamy ustnej (20-30 minut).
Istnieje też możliwość waporyzowania oleju poprzez waporyzatory do tego 
przeznaczone. Zaleca się te z regulacją temperatury.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Olej obniża ciśnienie krwi. Dlatego jeżeli bierzesz leki hipotensyjne, prawdopodobnie nie
będziesz musiał ich używać. Musisz zachować ostrożność i uwagę. Nie stosuj tych dwóch
medykamentów w jednym czasie (skonsultuj to ze swoim lekarzem).

Wielu pacjentów zwraca uwagę na to iż podawanie leków opioidowych (np. Targin )
podczas terapii olejem RSO zwiększa uczucie „haju”.
SŁABE LEKI OPIOIDOWE:
KODEINA
Nazwa handlowa (Producent): Ascodan (Polpharma)
DIHYDROKODEINA
Nazwa handlowa (Producent): DHC continus (Norpharma/Mundipharma)
TRAMADOL
Nazwa handlowa (Producent): Adamom SR (Meda pharma); Noax Uno (CSC 
Pharmaceuticals); Oratram (Molteni); Poltram (Polpharma); Tramadol (Synteza); 
Tramahexal (Sandoz/Lek Polska); Tramal (Grünenthal); Tramundin 



(Norpharma/Mundipharma); Travictol (Actavis Polska)
PENTAZOCYNA
Nazwa handlowa (Producent): Fortran (Krka), Pentazocinum (Polfa)
PETYDYNA
Nazwa handlowa (Producent): Dolargan (Chinoin); Dolcontrol (Polfa)

SILNE LEKI OPIOIDOWE: 
MORFINA
Nazwa handlowa (Producent): Doltard (Nycomed Pharma); MST Continus, Sevredol 
(Norpharma/Mundipharma);  Morphini Sulfas (Polfa); Oramorph (Molteni)
FENTANYL
Nazwa handlowa (Producent): Dolforin (Gedeon Richter); Durogesic (Janssen-Cilag); 
Effentora (Cephalon); Fenta MX (Sandoz/Lek Polska); Fentanyl (Actavis Polska, polfa, 
ratiopharm); Matrifen (Nycomed Pharma)
METADON
Nazwa handlowa (Producent): Methadone Hydrochoride Molteni (Molteni)
OKSYKODON
Nazwa handlowa (Producent): Oxycontin, Oxynorm (Norpharma/Mundipharma)
BUPRENORFINA
Nazwa handlowa (Producent): Bunondol (Polfa); Transtec (Grünenthal)

Wszelkie decyzje o odstawianiu leku opioidowego należy skonsultować z lekarzem.

SUPLEMENTY WSPOMAGAJĄCE

Naturalna witamina C pomaga rozprowadzać składniki RSO po organizmie i sama w 
sobie jest antyrakowa.

Jaka witamina C jest najlepsza ? 
Nie ma lepszej witaminy C, niż naturalna (najwięcej jej znajduję się w rokitniku, dzikiej 
róży i aceroli – wbrew pozorom w cytrynie nie znajduje się jej za wiele ) . Niezwykle 
trudno jest wyizolować tą witaminę, co za tym idzie – jest to bardzo drogie. Niemożliwe 
jest spożycie samemu odpowiedniej dawki terapeutycznej  poprzez samo spożycie 
owoców.Zaleca się je jedynie profilaktycznie.
W celach terapeutycznych stosuje się bardzo wysokie dawki –
Są dwie formy witaminy C – lewoskrętna i prawoskrętna – chodzi o to, jak zachowują się 
kryształy pod światłem lasera ( lewoskrętna – bio-dostepna forma). Prawoskrętna jest 
bezużyteczna.
Niemożliwe jest wytworzenie witaminy C przez ludzki organizm.
Ile właściwie trzeba spożywać witaminy C ?
Nie ma określonej dawki, każdy organizm jest inny. 
Potrzebę organizmu ustala się na zasadzie kalibracji. 
1 łyżeczka płaska wynosi około 3 g , czubata łyżeczka około 5g.



Nie można przedawkować tej witaminy ! Nadmiar jest wydalany z kałem lub moczem.
Jak kalibrować ?
Przy wszelkich chorobach, zaczynając na grypie, kończąc po nowotworach proces 
uwalniania witaminy C jest znacznie krótszy. Może on nawet wynosić 30 minut. Przy 
nowotworze zalecałabym spożycie  1/2płaskiej łyżeczki  (1,5 g ) co godzinę.  Koniecznie 
liczyć spożycie. Jeżeli nie wystąpi biegunka należy następnego dnia powtórzyć kalibrację,
zwiększając dawkę do 1 łyżeczki .Pić rozpuszczoną w wodzie, liczyć zapisywać. W 
przypadku wystąpienia biegunki :
Zmniejszyć drobinę ilość przyjętej witaminy. Zmniejszyć o około 5 gram. Sumę podzielić 
tak, by co godzinę była przyjmowana taka sama dawka.

Żywica olibanowa to medykament wspomagający działanie oleju RSO. Również graviola, 
kurkuma, eukaliptus, czarnuszka, chlorella to substancje wspomagające nasz układ 
odpornościowy. Warto stosować je wraz z olejem RSO.

Gdy podajemy RSO powoduje ono apoptozę komórek nowotworowych.
Należy pomyśleć o stanie wątroby i nerek. Te organy muszą być sprawne, by poradziły 
sobie z dużą ilością toksyn.
Oto kilka ziół wspomagajęcych te organy : 
Kwiat - kocanki, dziurawca, bez czarny.
Ziele - glistnika, ostrożeń, bluszczyk kurdybanek, rzepik, sit, bodziszek, nawłoć, uczep, 
psianka, czyściec leśny, czartawa, pokrzywa, skrzyp, owies.
Liść - bez czarny, jeżyna, borówka, porzeczka, brzoza, gwiazdnica.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Przyjmowanie kannabinoidów poprzez palenie jest niewskazane a wręcz szkodliwe dla 
dziecka. W czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Palenie marihuany to 
najszkodliwsza forma jej przyjmowania. Jeśli chcemy dostarczać kannabinoidy w innej 
formie, ewentualny wybór należy skonsultować z lekarzem, który się w tym specjalizuje. 
Żadne badania nie wykazały szkodliwego wpływu kannabinoidów na płód.

PROWADZENIE POJAZDÓW

W krajach, gdzie medyczna marihuana jest dostępna legalnie, prowadzenie pojazdów 
dopuszczalne jest i wyłącznie po konsultacji z lekarzem, który się w tym specjalizuje.
W Polsce prowadzenie pod wpływem może zakończyć się utratą prawa jazdy.



SKUTKI UBOCZNE

Przy zastosowaniu większej niż zalecana dawka leku , możliwe jest występowanie 
niepożądanych efektów ("przedawkowanie").

Kiedy używasz chemioterapii lub radioterapii możesz odczuć mdłości, zawroty głowy. 
Możesz poczuć się „dziwnie”, czasem mogą wystąpić wymioty, ale nie martw się, to jest 
normalny efekt łączenia procesu leczenia olejem i chemioterapii. Zmęczenie i odczucie 
letargu również mogą pojawiać się w początkowych fazach procesu leczenia ( do 
miesiąca) i mogą być wyraźnie zauważalne. Dlatego sugeruje się zażywanie tego oleju na
1-2 godziny przed snem.

• Nie panikuj, jeśli uważasz, że przedawkowałeś. Jest to substancja naturalnego 
pochodzenia    o bardzo mocnym działaniu. Niemożliwa do śmiertelnego 
przedawkowania. Jednak     nieodpowiednie stosowanie może spowodować niechciane 
efekty. Uczucie po
  przedawkowaniu może być dla Ciebie nieznane, ale nie jest niebezpieczne!
• Dotleń się, otwórz okno, weź kilka głębokich oddechów i zaczerpnij świeżego 
powietrza.
• Napij się słodkiego napoju, który po paru minutach zniweluje „dziwne” odczucie.
• Słodkie napoje nie są zalecane dla osób z nowotworami.

To są rzetelnie przedstawione informacje o skutkach ubocznych używania THC. 

Skutki te występują przy przedawkowaniu tej substancji (szczególnie przy oleju RSO). 
Dlatego bardzo ważną kwestią w terapii jest odpowiednie dawkowanie. 
Wszelkie objawy psychoaktywne spowodowane THC można zmniejszyć lub całkowicie 
wyeliminować stosując równocześnie kanabidiol CBD. (MOŻNA KUPIĆ LEGALNIE W 
WIELU SKLEPACH INTERNETOWYCH).

Pacjent sam musi znaleźć dawkę oleju CBD, która niweluje objawy oleju THC. 
Kanabidiol CBD odgrywa jeszcze bardzo ważne role w podnoszeniu odporności układu 
immunologicznego. 
Przy zastosowaniu takich metod człowiek pozbywa się psychoaktywnego działania THC.

Nie ma lęków i panik, jest za to uczucie relaksu i rozluźnienia. Należy pamiętać, że jeżeli 
nie miałeś w rodzinie osoby chorej na schizofrenię jest to zupełnie niegroźne. Jeżeli jest 
przeciwnie musisz uważać i na pewno zaopatrzyć się w olejek CBD o wysokim stężeniu. 

Kolejnym przeciwwskazaniem jest niskie ciśnienie.
Wtedy należy bardzo wolno zwiększać dawki. Po przystosowaniu się organizmu do 
substancji powinno ciśnienie wrócić do normalnego stanu (jest to lek na nadciśnienie i 
niedociśnienie). 



Marihuana jest najbezpieczniejszym lekarstwem i używką. W końcu mamy ją w sobie od 
urodzenia – nazywa się anandamid!
(Nasz mózg produkuje endokanabinoidy, które spełniają w organizmie bardzo ważne 
role. Mamy również układ endokanabinodiowy, który składa się z receptorów CB1 i CB2 
rozsianych niemalże po całym organizmie. Reagujących również na egzokanabinoidy. 
Dlatego konopie są tak skuteczna i ma tak szeroki wachlarz zastosowań medycznych. 
Dzięki temu nasz układ odpornościowy jest w stanie radzić sobie z chorobami i dzięki 
temu kanabinoidy rozpoznają chore i zdrowe komórki.)

Nie odnotowano do tej pory zgonu z powodu używania konopi. Średnia dawka 
śmiertelna u szczurów wynosi od 800 do 1900 mg (w zależności od szczepu) THC 
doustnie na kilogram masy ciała. 
W badaniach na małpach nie stwierdzono zgonów nawet po podaniu bardzo wysokich 
dawek 9000 mg / kg THC doustnie. 
Wszystkie możliwe działania niepożądane są zależne od dawki. Leczenie należy 
rozpocząć od małych dawek i powoli zwiększać aby przyzwyczajać organizm do 
tolerowania substancji, dzięki czemu można uniknąć niepożądanych efektów.

Znane psychiczne skutki uboczne to: uspokojenie, euforia, zaburzenia nastroju, lęk przed
śmiercią, uczucie utraty kontroli, zaburzenia pamięci, zaburzenia percepcji czasu, 
depresja, omamy. 

W przypadku silnych, psychicznych efektów ubocznych należy doprowadzić osobę do 
przewietrzonego, cichego miejsca i uspokajać. Rozpoznawanie i sprawność 
psychofizyczna są osłabione. Można zaobserwować redukcję sprawności 
psychomotorycznej do 24 godzin po podaniu THC. 
Częste, ostre odczucia fizyczne to suchość w ustach, zaburzenia ruchu, osłabienie 
mięśni, zaburzenia mowy, zwiększenie częstości akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi w 
pozycji pionowej, w końcu z zawrotami głowy, które nie powinny trwać długo. 

W pozycji poziomej ciśnienie krwi może być wyższe. Rzadkie działania niepożądane to 
nudności i bóle głowy. Wszystkie ostre działania niepożądane są zależne od dawki i 
zazwyczaj ustępują w ciągu kilkudziesięciu minut lub kilku godzin. 
Po ciężkim przedawkowaniu niektóre osłabione efekty można odczuwać jeszcze 1-3 dni 
po zastosowaniu leku.

SKUTKI UBOCZNE PRZY DŁUGOTRWAŁYM LECZENIU

Zwiększenie tolerancji na powyższe efekty – wśród nich fizyczne i psychiczne działania 
(lęki, paniki), upośledzenie psychomotoryczne, wpływ na serce i krążenie, wpływ na 
układ hormonalny, ciśnienie śródgałkowe i efekty przeciwwymiotne. 

Tolerancja oznacza, że efekty te zmniejszają się z czasem w trakcie używania konopi. 



Tolerancja może pojawić się przy powtarzanych dawkach w ciągu od 2 tygodni do 2 
miesięcy, z różnym stopniem i różnymi efektami. 
Medyczna marihuana posiada potencjał do uzależnienia jednak w większości 
przypadków nie jest istotnym problemem jeśli używa się jej w granicach terapii.  

Przy długotrwałym używaniu w celach medycznych objawy psychiczne (lęk, niepokój, 
bezsenność) i objawy fizyczne (ślinotok, biegunka) mogą wystąpić przy zbyt dużej dawce.

U minimalnej liczby pacjentów może pojawić się psychoza, która oczywiście może 
wpływać niekorzystnie na samopoczucie pacjenta ale jest to przejściowe. Należy 
podkreślić, że u osób wrażliwych (genetycznie) , używanie konopi może wystąpienie 
psychozy przyspieszyć i trwale uruchomić. 
Kanabinoidy mogą wywierać wpływ na złożoność męskich i żeńskich hormonów 
płciowych jednak ich znaczenie kliniczne w dawkach terapeutycznych jest niskie. Nie 
stwierdzono zaburzeń cykli miesiączkowych, owulacji. Nie stwierdzono też trwałego 
upośledzenia plemników.

W badaniach na zwierzętach wysokie dawki THC tłumią szereg aspektów układu 
odpornościowego. W małych dawkach ma działanie immunosupresyjne i 
immunostymulujące. Marihuana nie przyspiesza postępu HIV / AIDS, jednak długotrwałe
podawanie THC może być niekorzystne u osób z zaburzeniami odporności.

(!WAŻNE! Działanie THC można zniwelować podając glukozę dożylnie.
        To jednak spowoduje obniżenie właściwości leczniczych oleju.
        W przypadku gdy zachodzi konieczność podawania glukozy
        (pacjentom zagrożonym śpiączką cukrzycową) zaleca się
        podanie glukozy na 1-2 godziny PRZED podaniem oleju RSO).

PRZECHOWYWANIE RSO

Najlepiej w chłodnym i całkowicie ciemnym miejscu. Należy chronić przed dostępem dla
dzieci.  Olej  RSO  można  przechowywać  przez  około  rok  czasu,  potem  traci  swoje
właściwości.

CO ZAWIERA RSO

Olej RSO winien zawierać kanabinoidy – między 60 a 70% THC i ok. 2% CBD. 
W skład jego wchodzą również inne m.in. CBG, CBC. Olej otrzymywany na bazie alkoholu
zawiera  również  inne  substancje  roślinne  wspomagające  walkę  z  nowotworami,  np.
chlorofile  oraz  związki  zapachowe,  tj.  terpenoidy,  które  również  mają  wartość
medyczną. W oleju może znajdować się również ekstrakt, który wykorzystywany jest do
wytworzenia lekarstwa.



JAK ZROBIĆ OLEJEK RSO

Oto przepis na ekstrakt wg. receptury Ricka Simpsona.

Potrzebne będą:
- 0,5kg wysokiej jakości żeńskich kwiatostanów konopi.
- 5 litrów benzyny lekarskiej lub alkoholu 99% izopropylowego.
- Wiadro.
- Filtry do kawy.
- Okulary ochronne.
- Kilka pojemnych garnków.
- Drewniana łyżka.
- Lejek.
- Wentylator.
- Kuchenka elektryczna
- Strzykawka, słoik lub szklana buteleczka.

Należy przygotować około 0,5 kg suchych kwiatostanów konopi jak najlepszej jakości. 
Powinno to wystarczyć na sporządzenie około 60 gramów (55-60 ml) gotowego 
ekstraktu, co wystarczy na około 2-3 miesiące kuracji. 
Odmiany o chemotypie Sativy mają dla wielu przyjemniejsze działanie, lecz Indiki mają 
zwykle więcej żywicy, a pod względem farmakologii są bardziej zalecane (więcej CBD). 

(!Wszelkie informacje na temat uprawy konopi indyjskich znajdziesz w internecie!)
( !W Polsce uprawa konopi indyjskich jest nielegalna! )

( !Wybór należy do Ciebie! )

Wszystkie wykorzystywane naczynia i narzędzia powinny być jak najczystsze lub nawet 
sterylne. 
Podajemy najprostszy sposób obróbki surowca. Pewne czynności, które należy wykonać,
wymagają najwyższej ostrożności z uwagi na niebezpieczeństwo zapłonu oparów. 
Ten etap dobrze jest odbyć na wolnym powietrzu. Należy założyć ochronne okulary, 
długie rękawy i nakrycie głowy.

Susz wrzucamy do plastikowego zbiornika i dolewamy "rozpuszczalnika" tak, aby cały 
materiał był zamoczony. Może to być benzyna lekarska lub np. znacznie tańszy 99% 
alkohol izopropylowy.

( Wedle badań dr. Luigi Romano czy dr. Arzo Hazekampa alkohol izopropylowy lub 



alkohol z fermentacji, olej z oliwek i olej kokosowy są bardziej skutecznymi ekstraktami 
głównie ze względu na dużą ilość terpentyn oraz innych kanabinoidów w wyciągu. 
Jednocześnie uzyskuje się wysokie stężenie THC. 
W przypadku alkoholu kolor czarny wskazuje na dużą ilość chlorofilu, który może 
powodować w początkowych aplikacjach bóle brzucha. Jest jednak również substancją 
pomocną w leczeniu,np. nowotworów. Ekstrakty te są całkowicie bezpieczne dla 
organizmu.)

W żadnym wypadku nie używać tłuszczów! 
Zwykły alkohol 96% jest nieco mniej zalecany. 
Oba alkohole wyciągają z ziela więcej chlorofilu.

Produkt końcowy będzie ciemniejszy, mniej strawny, ale mimo to bardzo mocny. Przy 
prawidłowym przeprowadzeniu ekstrakcji nie powinno być zanieczyszczeń. 
Autor stwierdza, że różnych rozpuszczalników używa od ośmiu lat i nie zauważył 
żadnych szkodliwych następstw. 

Rozcierać kwiatostany mieszając intensywnie drewnianą łyżką. Zlać roztwór do innego 
naczynia i dolać drugą partię płynu. Ponownie przemieszać i porozcierać. Jeśli nie 
chcemy stracić nawet odrobiny substancji, można wszystko powtórzyć jeszcze raz. Jedno
i drugie przelać przez filtry do kawy. Pozostały na filtrze materiał roślinny jest już 
odpadem, nie nadaje się do użytku.

!!! Etap wymagający najwyższej ostrożności !!!

Garnek, który powinien być napełniony do maksimum trzech czwartych wysokości, 
postawić na kuchence elektrycznej. Nad garnkiem umieścić wentylator; okna powinny 
być już wcześniej otwarte. Optymalnie byłoby pracować na balkonie lub w ogrodzie. 

Uważać na iskry; nie palić! Nie używać kuchenki gazowej! 

Opary są łatwopalne, należy koniecznie użyć kuchenki elektrycznej. Zalecamy założyć 
okulary ochronne, nakrycie głowy i odzież z długim rękawem.

Pod koniec odparowywania dodać ok. dziesięciu kropel wody. Jej temperatura wrzenia 
jest wyższa niż rozpuszczalnika i teraz jego resztki mogą się uwolnić, mimo, że olej jest 
już bardzo gęsty. 
Kiedy na dnie zostanie warstwa ok. 2,5 cm, założyć rękawice kuchenne i poruszać 
garnkiem wykonując okrężne ruchy, aby żywica delikatnie wirowała. Jej temperatura nie
powinna NIGDY przekroczyć 140 stopni C.
( THC odparowuje już przy temperaturze 155C. RSO bez THC to bezużyteczna maź! )

Gdy całe medium odparuje, ostrożnie przelać pozostałość do nietłukącego się naczynia i 
postawić na kaloryfer. Delikatne ogrzewanie pozwoli pozbyć się wody, resztek 



rozpuszczalnika itp. Może to trwać nawet kilka godzin. 
Pod koniec powierzchnia ekstraktu powinna być gładka, bez bąbelków.

Umieścić w butelce lub innym szklanym pojemniku albo w strzykawce. Łatwo z niej 
będzie wydzielić niewielką kroplę. Ciepły ekstrakt ma luźną konsystencję, chłodny 
przypomina ciężki, stężony smar. Gdyby końcowy produkt miał taką gęstość, że trudno 
będzie pobrać małą ilość do podania, należy lekko go podgrzać.

INNE METODY

Przedstawiam sprawdzoną metodę którą wykonuję od wielu lat !

Potrzebne:
- 500g materiału roślinnego.
- 2 litrów spirytusu. (Można też przelać spirytus przez filtr węglowy np. Britta).
- Gaza.
- Filtry do kawy.
- Kilka pojemnych garnków.

1. Umieść materiał roślinny (500 g całych roślin nie tylko kwiatostanów!  Uważam że taki
olej jest lepszy niż tylko z kwiatostanów) do piekarnika  na 100C na 10 minut.
2. Zmiel materiał na pył np. mikserem.
3. Zalej w dużym garnku(10L) spirytusem 1,5 litrów (96% uważam że jest najlepszym 
rozpuszczalnikiem)  tak żeby zakryło. Jeśli nie zakryje to nic , z czasem i tak zakryje.
4. Blenderem zmiksuj materiał i spirytusu, ja zwykle zostawiam jeszcze na noc do 
namoczenia. 
5. Przecedź całość przez gazę. Materiał pozostały na gazie zalej jeszcze raz spirytusem 
(pozostałe 0,5L). Następnie (już 2L) znów przez gazę.
6. Przelać wszystko przez filtr od kawy, ja robię to 2 razy !
7 Odparować w kąpieli wodnej. Prawie na koniec kiedy widzę ze ciecz ma konsystencje 
oleju dolewam 10 ml. wody. 
Gotuję jeszcze trochę i zostawiam na noc w gorącej kąpieli, ale już nie na gazie !
Po takiej nocy masz na dnie coś co wygląda jak asfalt, ale po podgrzaniu robi się płynne i 
można nabrać do strzykawki.
(Spirytus można zastąpić alkoholem izopropylowym).

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia !



Przelewanie przez filtr od kawy w celu oddzielenia zanieczyszczeń (pozostałości 
kwiatostanów itp.)

Odparowywanie rozpuszczalnika.



Końcowy produkt.

Gotowe RSO przechowywane w strzykawkach.



Tabela zakresu temperatur wrzenia kannabinoidów



Z tabeli winika iż przy odparowywaniu rozpuszczalników przy produkcji RSO nie warto
przekraczać temperatury 120C.

O OLEJKACH CBD SŁÓW KILKA

Głównym miejscem produkcji kannabinoidów, aktywnych substancji znajdujących się w 
konopiach, są gruczoły zlokalizowane w większości na kwiatostanach żeńskich tej rośliny, a w 
mniejszej mierze – na liściach. Kannabidiol to główny związek z grupy kannabinoidów znajdujący 
się w konopiach siewnych (Cannabis sativa). W odróżnieniu od tetrahydrokannabinolu (THC), 
pozbawiony jest właściwości psychoaktywnych. Jednak, mimo iż zostały one odkryte niemal 
równocześnie, przez wiele lat CBD uważany był za nieaktywną substancję.
Przez wieki preparaty pozyskiwane z konopi siewnych zawierające CBD były używane w 
medycynie. Stosowano je jako środek leczniczy w dnie moczanowej, chorobach reumatycznych, 
malarii i dolegliwościach bólowych. W zachodniej medycynie środki pozyskiwane z konopi były 
powszechnie używane przez lekarzy w XIX wieku. Dopiero wiek XX przyniósł zmiany w tym 
zakresie. Wprowadzenie zakazu stosowania marihuany pod karą pieniężną, a nawet utraty 
wolności, oraz wykreślenie marihuany z farmakopei amerykańskiej w 1941r. sprawiło, że leki na 
bazie konopi zniknęły z aptek.

„Ponowne odkrycie” marihuany przyniosły lata 60′, kiedy wyizolowano pierwszą aktywną 
substancję z tej rośliny – THC. W późniejszych latach zaczęto odkrywać kolejne substancje z 
grupy kannabinoidów. Do dnia dzisiejszego wyizolowano ich ponad 60. Jednak najwięcej 
potencjalnych korzyści leczniczych niesie ze sobą właśnie kannabidiol. O CBD zaczęło być głośno 
dopiero w latach 70′, kiedy opisano interakcje zachodzące między THC a CBD. Lecz jak się zdaje 
dopiero początek naszego wieku przyniósł  pierwsze publikacje, które ujawniły jak szerokie jest 
spektrum jego właściwości leczniczych.

Pierwszym schorzeniem, w którym skutecznie zastosowano CBD był zespół Dravet. Owa choroba
należy do lekoopornych padaczek dziecięcych, a ilość napadów w ciągu dnia może sięgać nawet 
kilkuset. Każdy kolejny epizod drgawek pogłębia uszkodzenie mózgu, prowadząc do pogorszenia 
sprawności intelektualnej i niepełnosprawności. Chociaż nie istnieje wiele testów klinicznych, 
które w obiektywny sposób oceniałyby efektywność kannabidiolu w tym schorzeniu, liczne 
doniesienia od opiekunów chorych dzieci mówią o dramatycznej wręcz poprawie, a także dobrej 
tolerancji leku. Aż 84% procent uczestników ankiety przeprowadzonej przez wydział neurologii z 
Uniwersytetu w Stanford (USA) zauważyło zmniejszenie ilości napadów przy stosowaniu 
marihuany ze zwiększoną ilością CBD, a 11% z nich pozostawało całkowicie wolnych od 
napadów. W Polsce w ramach eksperymentu medycznego marihuaną leczone są dzieci w 
warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

CBD uważany jest za substancję działającą przeciwnie do THC, stąd budzi nadzieję jako lek 
antypsychotyczny. Dzięki temu mógłby znaleźć zastosowanie w leczeniu schizofrenii, oraz innych
chorób psychicznych w których pojawiają się objawy psychozy (urojenia, oraz omamy). Pierwsze 
testy kliniczne na niewielkich grupach chorych potwierdzają jego skuteczność w tych 
schorzeniach.
W psychiatrii CBD zyskuje również rozgłos w leczeniu zaburzeń lękowych, ponieważ posiada 



właściwości uspakajające. Pierwsze doniesienia o tym działaniu pochodzą już z lat 70′. 
Dodatkowo zmniejszenie lęku, oraz poprawa nastroju mogą być użyteczne w leczeniu depresji.

Zaburzenia ruchowe, będące domeną neurologii obejmują takie choroby jak choroba 
Huntingtona, zespół Tourett’a oraz choroba Parkinsona. W pierwszych dwóch z tych chorób 
objawem wiodącym są mimowolne ruchy, które nie podlegają kontroli chorego. W chorobie 
Huntingtona dalszym etapie pojawia się otępienie i depresja. W niektórych z badań CBD był 
skuteczny w minimalizowaniu tych objawów.
CBD ma też właściwości przeciwzapalne, co wiązane jest z aktywowaniem przez niego receptora 
CB2 (jednego z receptorów układu kannabinoidowego). 
CB2 znajduje się głównie na komórkach układu immunologicznego. Nad aktywność układu 
odpornościowego prowadzi do powstawania chorób autoimmunologicznych, do których zalicza 
się m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, czy cukrzycę typu 1. W licznych badaniach wykazano,
iż w rozwoju tych chorób dochodzi do zaburzeń w regulacji układu endokannabinoidowego. Stąd
CBD, osłabiający odczyn zapalny, prowadzący do niszczenia tkanek (odpowiednio stawów oraz 
trzustki w podanych schorzeniach) zmniejsza dolegliwości, i może opóźniać rozwój choroby. 
Liczne inne schorzenia mające podłoże autoimmunologiczne mogą być celem terapeutycznym 
dla CBD, w tym autoimmunologiczne zapalenie wątroby.

Właściwości neuroprotekcyjne oraz antyoksydacyjne (zwalczanie wolnych rodników) na 
modelach zwierzęcych pozwalają upatrywać w CBD lek na choroby polegające na zwyrodnieniu 
struktur nerwowych (choroby neurodegeneracyjne). Należą do nich wspomniana wcześniej 
choroba Parkinsona, oraz choroba Alzheimera. Prowadzi ona do stopniowej utraty pamięci, 
sprawności a w końcu – całkowitej zależności od innych. U podstawy procesu chorobowego leży 
odkładanie się blaszek amyloidowych, co powoduje powstawanie stanu zapalnego, który 
prowadzi do uszkodzenia neuronów. CBD dzięki swoim właściwościom może zapobiegać 
chorobie Alzheimera. W połączeniu z THC ma on również właściwości znoszące dolegliwości 
bólowe i spastyczność mięśni towarzyszących stwardnieniu rozsianemu.

Kolejnym zastosowaniem CBD może być zmniejszanie uszkodzeń, będących wynikiem udarów 
niedokrwiennych mózgu. W doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych po wywołaniu 
niedokrwienia, CBD zmniejszał powstałe uszkodzenie w sposób zależny od dawki. Podobne 
efekty obserwuje się w przypadku zawałów serca. Jako że choroby układu sercowo-
naczyniowego są pierwszą przyczyną zgonów w krajach uprzemysłowionych, również w Polsce,  
a udary mózgu główną przyczyną niepełnosprawności wśród osób po 40 r.ż, nie można przecenić
tej właściwości.

Kolejną chorobą cywilizacyjną, w której kannabidiol mógłby łagodzić skutki powikłań jest 
cukrzyca. Należą do nich retinopatia cukrzycowa (prowadząca do utraty wzroku), nefropatia 
cukrzycowa (upośledzająca funkcję nerek) oraz przyspieszona miażdżyca będąca powodem 
udarów mózgu i zawałów serca. Owe komplikacje są wyrazem zmian w dużych i małych 
naczyniach krwionośnych – mikro- i makroangiopatii. Właśnie powikłania cukrzycy są główną 
przyczyną śmierci cierpiących na nią chorych. CBD zmniejsza odczyn zapalny w naczyniach, 
zapobiegając rozwojowi miażdżycy. Działa też ochronnie na komórki nerwowe, których 
niszczenie jest przyczyną neuropatii cukrzycowej, której objawy obecne są u 70% chorych, i 
wiążą się z bólem oraz uczuciem mrowienia czy drętwienia kończyny.

Również dla cierpiących na nowotwory kannabidiol jest pożądanym lekiem, i to z kilku 



powodów. Podawany osobom przechodzącym chemioterapię skutecznie znosi uczucie nudności,
oraz zapobiega wymiotom. Dodatkowo polepsza jakość snu i zwiększa apetyt, który często w 
chorobach nowotworowych jest zmniejszony, prowadząc do wyniszczenia. Intrygujące jest 
potencjalne zastosowanie CBD jako leku antynowotworowego. Pierwszym z nich, w którym 
kannabidiol okazał się skutecznie zmniejszać masę guza był glejak mózgu. Jednak lista szybko 
zaczęła rosnąć i obejmuje również raka prostaty, płuc, skóry, trzustki, kości oraz białaczki i inne. 
Działania kannabinoidów w nowotworach są różne, i obejmują hamowanie podziałów 
komórkowych, inwazji do układu krwionośnego (co stanowi o zdolności do tworzenia 
przerzutów), oraz wywołują apoptozę – czyli samobójczą śmierć komórki, w tym przypadku 
nowotworowo zmienionej. CBD może mieć również zastosowanie w okulistyce. W jaskrze 
skutecznie obniża ciśnienie wewnątrz gałkowe, którego podwyższenie jest główną przyczyną 
nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, co prowadzi do ślepoty. Jego właściwości 
neuroprotekcyjne są dodatkową korzyścią, wykraczającym poza terapię tego schorzenia. 
Ponadto CBD dzięki zdolności do usuwania wolnych rodników może spowalniać rozwój AMD – 
degeneracji plamki żółtej związanej z wiekiem, która również prowadzi do utraty wzroku, a w 
jednej z jej postaci dotąd brak skutecznego leku.
Powyższe przykłady zapewne nie wyczerpują listy chorób, w których CBD może przynieść ulgę 
łagodząc objawy, czy wykazywać właściwości lecznicze. Układ endokannabinoidowy jest 
stosunkowo nowym odkryciem, a niemal każdy miesiąc przynosi nowe odkrycia na tym polu. 
Rozwój nauki daje nam możliwość bycia świadkami przełomowych odkryć, które dla wielu 
cierpiących są nadzieją w walce z często nieuleczalnymi schorzeniami.
Źródło tekstu : http://medycznyolej.org 

Ze względu na fakt, że nie jest psychoaktywny i silnie leczniczy nawet w małych 
dawkach,  CBD jest szczególnie polecany do leczenia dzieci i osób starszych. CBD również
niweluje psychoaktywny wpływ THC na ciało człowieka. Cannabin 
Olejki CBD a także pasty (te posiadają większe stężenie) warto wykorzystywać w terapii
olejem RSO. CBD samo w sobie posiada wiele leczniczych właściwości.
Co raz więcej słyszy się głosów ze strony pacientów jak i ich poiekunów o dużej mocy 
leczniczej CBD.
Donoszą np. o tym jak po miesiącu brania olejku CBD dolegliwości związane z cukrzycą 
stają się mniej uciążliwe a poziom cukru utrzymuje się na poziomie jak u zdrowego 
człowieka.

Tak o CBD i dawkowaniu mówi pani Dorota Gudaniec, mama Maxa, 5 letniego chłopca, 
pierwszego oficialnego pacjenta leczonego marihuaną w Polsce.
Pod okiem doktora Marka Bachańskiego. 

„ Okres półtrwania kanabinoidów wynosi od 4 do 6 godzin. Zatem jeśli chcemy liczyć na 
konsekwentne działanie terapeutyczne musimy zapewnić ciągłość dzialania ... Minimum 
co 6 godzin... To są nie tylko moje obserwacje. W sieci są artykuły o tym. Dobitnie się o 
tym przekonałam na Maxiu.... Od dnia wprowadzenia tego standardu terapia stała się o 
100 % skuteczniejsza...”

http://medycznyolej.org/


DIETA
Dieta przeciwnowotworowa stosowana przez Adama Wierzbę który pokonał raka w 113 
dni.

Wstęp i uwagi.
Jest to dieta stosowana przeze mnie, jednak zalecam dokładne zapoznanie się z 
produktami pod kątem własnej choroby/nowotworu, stylu życia, grupy krwi, chorób 
towarzyszących.
Np. nadciśnienie i cukrzyca, ponieważ nie wszystko co pomaga na nowotwory, pomoże 
też na choroby współtowarzyszące, a może nawet zaszkodzić np. czosnek o wielkich 
właściwościach zdrowotnych, zjadany w ZBYT DUŻEJ ilości i w niewłaściwym czasie dnia 
może zaszkodzić osłabionej wątrobie.
Po prostu trzeba poznać od podszewki chorobę z jaką się walczy- czytać, pytać, 
wnioskować i stosować głównie, a najlepiej tylko te produkty, których choroba nie lubi.

Ja dietę ułożyłem w ten sposób: 
Wydrukowałem dietę ogólną przeciwnowotworową i dietę pod grupę krwi. 
To co się zgadzało zostało, a reszta została skreślona. Dodatkowo gdy wyniki wątroby się
pogorszyły to wydrukowałem dietę wątrobową i to co się zgadzało z dietą już stosowaną
zostało, a resztę skreśliłem. 
Jak już wspomniałem nie można przy tym popadać w skrajność. To że wątroba ucierpiała
nie oznacza, że masz całkowicie zrezygnować z czosnku, który ma duże wartości 
zdrowotne. Spożywaj go po prostu mniej i przed sokiem lub herbatą ziołową co pozwoli 
wątrobie się oczyścić.

Zakazane :
Cukier i syrop glukozowo-fruktozowy, glutaminian sodu, żywność przetworzona 
(wszystko co zawiera w składzie E) w tym żywność GMO, mleko, śmietana, masło, 
margaryna, tłuszcze zwierzęce i roślinne rafinowane (oleje), soki słodzone, napoje 
gazowane, biała mąka pszenna, gluten, cytrusy prócz cytryn, mięso smażone, grillowane 
na ogniu, wędzonki, kawa, herbata czarna, papierosy, alkohol, narkotyki (tutaj nie 
zaliczam suszu konopi i RSO, bo to są leki).

Co jeść:
Owoce i warzywa. Wybierać te z małą ilością cukru, mnóstwo zielonych warzyw (brokuł, 
szpinak, kapusta pekińska, jarmuż, kiełki najlepiej brokułu) polecam jakieś przepisy z 
kuchni wegetariańskiej. Dużo owoców purpurowych/jagodowców m.in. maliny, jagody, 
borówki, żurawina, jeżyny itp. 
Jeśli mięso to pierś z indyka lub cielęcina, ryby najlepiej nie hodowlane i nie oceaniczne (
pstrąg, sandacz, dorsz, łosoś), pasta budwigowa, olej lniany, ćwierć kostki chudego 
twarogu, owoce, orzechy.
Można troszkę miodu jak się lubi, można też na słono z warzywami.
Kasza gryczana, jaglana, komosa ryżowa, płatki owsiane Górskie, ryż brązowy lub 
paraboiled, soczewica, ciecierzyca, przyprawy takie jak kurkuma, pieprz chilli Cayenne, 
cynamon, kolendra, bazylia, oregano.
Sól różowa himalajska, ważne aby zamienić sól białą kuchenną na tą zdrową himalajską. 
Prócz przypraw wzbogacać potrawy świeżym koprem lub natką pietruszki, najlepiej 
dodawane na końcu przygotowania, dostarczą witamin i pomogą w trawieniu!

Co do picia:
Woda niegazowana, żywa woda alkaliczna, sok z aceroli (rano i wieczorem), granatu, 
acai, goji.
Można włączyć olej z pestek moreli gorzkich, jednak powinien być stosowany w sporej 



odległości czasowej, po i przed spożyciem produktów z dużą ilością witaminy C w tym 
soków, soki warzywno-owocowe nawet 3 razy dziennie ( burak+marchew+jabłko+pół 
cytryny).
Do soku dodawałem zmielony uprzednio w młynku ostropest plamisty lub siemię lniane i
sok z trawy pszenicznej.
Herbata imbirowa z cytryną i miodem ( 5 plastrów imbiru+pół cytryny+miód lipowy lub 
gryczany), zielona herbata, herbaty ziołowe, oczyszczające organizm.

Informacja dla pacjentów stosujących RSO.
RSO zażywałem 3 razy w ciągu dnia w godzinach 8, 15 i przed 22, stąd śniadanie i obiad 
umieszczone przed zażyciem LEKU! 

Mój przykładowy dzień diety:
7:30
Szklanka wody letniej przegotowanej lub żywej wody alkalicznej np. Redox + 30ml soku z
aceroli+pół cytryny.

7:45 
1 śniadanie: namoczone płatki górskie+banan+kiwi+orzechy+słonecznik+olej lniany (jeśli 
sezon to truskawki, maliny….) bądź Pasta Budwigowa na kanapki.

10-10:30 
2 śniadanie: sałatka warzywna- kolorowa/zielona lub 3-4 kanapki (chleb robiony w 
domu, z dużą ilością słonecznika, płatków owsianych, siemienia lnianego, pestek dyni) 
BEZ masła, z sałatą np. ser dobrej jakości najlepiej biały+pomidor+szczypior bądź 
cebula+sól himalajska+pieprz ziołowy lub młotkowany z kolendrą.

14-14:30 
Obiad: danie wegetariańskie lub ryba/mięso. 
Jeśli mięso to z dodatkiem ryżu lub kaszy i sporo warzyw. Mmięso przygotowuję na 
parze lub w piekarniku w pergaminie- foliom plastikowym nie ufam!

17-17:30 
Podwieczorek: lekka przekąska np. miseczka orzechów (laskowe+włoskie+nerkowiec), 
może być naleśnik orkiszowy z pastą budwigową jeśli rano były płatki. 
Tutaj uwaga dla osób z problemami z cukrem - część bakalii podnosi cukier wieczorem 
więc trzeba uważać na to co spożywamy wieczorem.
Więcej warzyw, a ograniczyć owoce do minimum!

19-19:30
Kolacja: lekki posiłek w ramach diety, który strawi się nim pójdziemy spać po 21-22.
Dodatkowo w ciągu dnia pomiędzy posiłkami soki samorobne, herbata imbirowa i 
wspomagające oczyszczanie i trawienie np. mięta+rumianek.

Ja również wysiewałem kiełki brokułu i lucerny, a dodatkowo sadziłem trawę pszeniczną 
i robiłem z niej sok, który dodawałem do soku owocowo-warzywnego.
Nie można też zapominać o sporcie! Polecam wysiłki aerobowe: spacery, jazda na 
rowerze, nordic walking w spokojnym tempie, gimnastyka, joga, tai-chi itp.

Smacznego! 
Życzę witalności, pogody ducha, wiary, wytrwałości i sukcesów!

Adam Wierzba



Prowadź dziennik !

Dzięki prowadzeniu dziennika można znaleźć przyczynę skutków ubocznych i innych 
negatywnych efektów terapii RSO.
Spowodu ignorancji władz , Polscy naukowcy nie prowadzą klinicznych badań nad RSO.
Dzienniki pacjentów mogą pomóc znaleźć wspólne mianowniki w leczeniu tych samych 
chorób. Uwidocznić różnicę w terapii itp.
Jak wiemy każdy z nas ma inny organizm przez co RSO na każdego działa inaczej.
Dziennik może przydać się także w razie nieprzyjemności związanych z Polskim prawem i
tym , iż RSO w Polsce jest nielegalne !
Może służyć jako dowód w sądzie iż RSO służyło nam do leczenia a nie do „zabawy”.
Gorąco zachęcam do jego prowadzenia.

Co powinien zawierać dziennik ?

Wiek pacjenta :
Płeć : 
Masa ciała :
Na co choruje pacjent :
Data :
Ciśnienie krwi pacjenta :
Godzina przyjęcia dawki RSO :
Ilość dawki ( ile RSO ile CBD ) :
Inne leki chorego :
Ilość dawki innych leków :
Godzina podania leków :
Opis samopoczucia po 2h od podania RSO :
Opis wszelkich zmian nastroju i samopoczucia. Wszelkie dolegliwości, bóle etc.:

Częste pytania i odpowiedzi

Czy zawsze należy stosować olej CBD z RSO ?

Nie , nie zawsze. W terapii z RSO, olej CBD ma za zadanie głównie niwelować uczucie 
„haju”. Ale ma też za zadanie uzupełniać CBD którego w RSO jest niewiele.
Jest więc zalecane ale nie konieczne.

Czy można RSO stosować przy radioterapii ?

Nawet jest to wskazane. W USA już powszechnym stanowiskiem jest to, że konopie 
wspierają leczenie chemioterapii jak i radioterapii.
Chodzi o łagodzenie skutków ubocznych i pomoc przy regeneracji ciała.

Czy będę „na haju”?

Stosując się do dawkowania uprzednio opisanego, wiele osób może przyjąć pełną 



kurację i nigdy nie być „na haju”. Odnośnie konopi bycie „na haju” jest niczym 
strasznym, nawet jeśli osobnik przyjmie zbyt wiele oleju. Efekt szybko mija i żadna 
krzywda się nie dzieje. Nikt nie umarł od używania konopnych leków.

Czy uzależnię się ?
 
Olej konopny nie sprawia, że Twój organizm woła o więcej. Jest nieuzależniający, 
nieszkodliwy i skuteczny na wiele schorzeń.

Czy od RSO można umrzeć ?

Śmiertelne przedawkowanie jest nie możliwe. Receptory CB1 i CB2 nie występują w pniu
mózgu odpowiedzialnym za oddychanie czy pracę serca.

[ cdn....]

Ważne strony internetowe

http://www.medycznyolej.org/   - Strona na której znajdziesz wiele informacji i 
artykułów pisanych na podstawie badań naukowych. Tam też znajdzieś odnośniki do 
badań.

http://konopielecza.pl/   - Kolejna strona gromadząca informacje na temat zastosowania
konopi w medycynie.

http://chwast.net/    - Serwis informacyjny ze świata konopi. Medycyna i nie tylko!

http://medycznyolej.com/  - Medyczny Olej to sklep z 
najlepszymi produktami CBD i innymi suplementami.
Medyczny Olej jest oficjalnym dystrybutorem oleju 
Charlotte's Web uznawanego za najbardziej skuteczny na 
rynku. 

http://medycznyolej.com/
http://chwast.net/
http://konopielecza.pl/
http://www.medycznyolej.org/


PODZIĘKOWANIA

( więcej informacji na temat RSO znajdziesz w internecie )

Życzymy Ci powodzenia w terapii, znamy wiele przypadków nawet terminalnie chorych 
pacjentów, którym olej pomógł wyzdrowieć. Aplikacja jest bardzo prosta, wydaje się to 
niemożliwe, że do pokonania nowotworu wystarczy jeść olej wyekstrahowany z rośliny. 
My jednak przekonaliśmy się na własne oczy jak wielka moc drzemie w tej 
skondensowanej substancji.

Nie bierzemy odpowiedzialności za nieodpowiedzialne wykorzystanie tych informacji. 
Zawsze skonsultuj z lekarzem redukcję lub zastopowanie Twojej obecnej kuracji 
konwencjonalnymi metodami.

( więcej informacji na temat RSO znajdziesz w internecie )

  


