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ПРЕДГОВОР 

 

За да можем да обясним какво се случва в нашия свят и защо начините да се 

излекуват толкова много болести не се знаят,  трябва да погледнем назад във времето.  

Ако преди около 100 г. вие сте били много богат и властен човек, като например 

Рокфелер или Ротшилд, и въпреки това сте желаели още повече власт и пари, как е 

можело да постигнете целта си? Като привлечете на своя страна хората, градящи 

законите, медицината и образованието. С помощта на политици, лекари, адвокати, 

полицаи, учители и други ползващи се с общественото доверие,  успехът ви ще е 

гарантиран. Но как се постига всичко това? 

Във всяка страна властимащите създават законите и контролират изпълнението 

им. Ето защо най-първо трябва да направите така, че политическите партии и 

правителството, което те формират да се съобразят с вашия план. Ако им дадете 

правилните обещания и напълните правилните джобове с пари, нещата тръгват в 

посока изпълнение на вашите желания. Веднъж приели парите ви, властните политици 

могат само да направят така, че партиите им да работят за вас и да ви служат. Оттам 

нататък няма значение коя партия идва на власт – вие винаги ще знаете как да имате 

приятели по високите етажи. Щом като са приели подкупа, те вече се страхуват да не 

бъдат разкрити пред обществото и работят с цялата си власт за да изпълнят желанията 

ви. Знам че звучи лошо, но е ясно , че на Правителствата не им пука за тези, които би 

трябвало да защитават . Този факт не може да се отрече, когато виждаме как коленичат 

пред богатите си „приятели”.  

Истината е, че днешните правителства са напълно поробени от свръхбогатите си 

господари, които обаче винаги стоят в сянка.  

И така, след като вече имате подкрепата на политическите партии и 

правителството, вече ще искате да действат по вашите въпроси. Не ви интересува как 

хора от уважавани професии ще влязат в схемите ви, което ще донесе вреда на 

обществото. Това се постига като по високите етажи и професионални постове се слагат 

„подходящите” хора. Наричам ги хората “ДА”, защото те винаги са настроени така, че 

срещу добро възнаграждение  изпълняват всякакви поръчки и желания, без значение 

колко са абсурдни. Такива индивиди не изпитват състрадание, нямат етика, грижа ги е 

единствено за тях самите. Щом проблема не ги засяга лично, не ги интересува. Но са 

много добри в това да създават впечатление, че са нормални и загрижени за другите. 

Много високо уважаваме медици и адвокати, но сред тях има такива, които за 

съжаление далеч не заслужават адмирации.  



За много от нас е трудно да проумеем колко зли и измамни са така наречените 

добри хора, които се грижат само за техния личен интерес. Повечето се държат като 

психопати, готови са на всичко за да задържат властта и печалбите в ръцете си, 

независимо колко хора ще пострадат заради това. Ако някой се осмели да постави под 

въпрос леченията на лекарите например, получава стандартен отговор, че се следват 

предписания, създадени  преди много години и че те просто си вършат работата.  

Ако някой се разрови какво точно вършат много от т.н. уважавани 

професионалисти, ще стане ясна голямата вреда, която те всъщност нанасят. А 

междувременно твърдят , че са абсолютно невинни и не носят отговорност за нанесени 

вреди. Всъщност, те имат оправдание – преди много години богати хора превзеха 

институциите в които се обучават бъдещите лекари. Промениха обучението – вместо 

безвредни лекарства от природата, учат лекарите кои са и как се прилагат лекарства, 

пълни с химия и отрови, и разбира се, произведени от онези богати хора. Тази 

медицина се нарича алопатия и не е предвидена да лекува реално. Този ненормален 

подход в медицината доведе до толкова много страдания по целия свят. 

Същевременно, огромни печалби. За съжаление лекарите нямат против да 

продължават да нанасят вреди и да се преструват пред пациентите, че просто няма 

друг начин да им се помогне.  

Какво ли си мисли лекар, на който му предстои да влее отрова в тялото на болно 

от рак дете? Никой със здрав разум и добри медицински познания не би направил 

подобно нещо.  И все пак толкова много лекари го правят всеки ден, след което вечер 

си лягат спокойно. Човек би си помислил, че след като виждат, че не постигат желаните 

резултати вече толкова години, лекарите най-накрая ще се събудят и осъзнаят каква 

лудост извършват. Въпреки унищожителния ефект, всекидневно милиони пациенти 

биват подлагани на ХИМИО и ЛЪЧЕТЕРАПИЯ. Медицинското съсловие не показва 

знаци, да има намерение скоро да спре това. Ако наистина не съществуваха други 

алтернативни начини за лечение (като напр. конопеното масло), то тогава действията 

им можеше да бъдат простени. Но реалността не е такава. Големите и богати 

фармацевтични концерни са направили всичко възможно да ограничат или откажат 

всякакъв достъп на човечеството до използването на коноп с медицински цели, за да 

могат да ни продават свръхскъпите си химикали и отрови.  

Използването  на конопа за медицински цели има дълга история и е доказано 

безопасно. Дори само това може да ни подскаже колко сме били манипулирани от 

правителства и лекари, на които сме научени да вярваме. Конопеното масло и неговите 

разновидности са най-силно-активната лечебна субстанция, позната на човека. Ако 

позволим те да останат изолирани за медицнска употреба, то тогава може да се каже, 

че няма да имаме истинско здравеопазване в медицината. При това положение, хората 

които се разболяват от тежки болести ще продължават да страдат и да умират 

ненужно, а фармацевтичните компании ще продължават да прибират огромните си  



печалби. Не мога да говоря за всички, но мисля, че повечето хора, вкл. и аз бихме 

искали да се сложи край на тази лудост.  

Друг пример за хора от т.н. уважавани професии на които се оказва, че не 

можем да се доверим са полицаите. Като малък са ме учили, че работещите тази 

професия са мои приятели. Героите-полицаи от филмите изглеждат справедливи и 

разумни мъже. Това не може да се каже за повечето полицаи, с които се налага да се 

срещаме днес. Те са нелюбезни и несъстрадателни. Най-често са едни противни 

хулиганчета с оръжие. Но точно такова, тяхно поведение устройва правителството, 

което иска да държи хората в страх и подчинение. Затова на такава длъжност се 

назначават  точно такива хора. За последен път срещнах читав полицай през 1962 г.  

Никога след това. Замислете се за срещите си с Полицията в последните години. 

Свършиха ли си работата както трябва? Заслужиха ли доверието ви? Мисля, че 

повечето от вас биха отговорили с НЕ. Което прави очевидно защо не трябва да 

разчитаме на милостта на тези индивиди. Има и по-лошо – заплатите им идват от 

нашия джоб. Както вече казах, много от хората с власт вземат ирационални решения и 

се дъжат ирационално. Правят го, за да помагат на правителствата си да извършват 

престъпления срещу човечеството, които се спускат от богатите. Хората от уважаваните 

професии не могат и няма да приемат факта, че това, което правят е много погрешно. 

Това би сринало представата им за бляскавия имидж, който имат за себе си и 

професиите си. А ние, като обикновени граждани не би трябвало да оспорваме 

решенията и мотивите им, трябва да ги уважаваме безгранично, да ги адмирираме за 

прекрасната работа, която вършат. 

Ако говорим срещу ужасиите, за които те са отговорни, ще ни класифицират като 

проблемни или луди конспиратори. Тези, които повтарят: „Не съществуват теории на 

конспирациите...”, не го казват, защото не е истина, а за да прикрият собствените си 

действия. Как може някой здравомислещ да погледне нашия свят и да каже, че няма 

конспирация срещу благополучието и благоденствието на обикновените хора. Ако 

нямаше конспирация, защо света ни стана толкова токсичен? Нима ние сами си го 

направихме такъв? Или го направиха големите финансови концерни с желанието си за 

големи печалби? Ако и ти мислиш така – продължавай да четеш, а аз ще се опитам да 

разкрия цялата истина.  

Мога много да говоря за света, в който живеем и хората, които го управляват, но 

имам и още един акцент. Откакто се запознах с чудесата които може да донесе конопа 

и започнах да ги разкривам пред хората, много от тях започнаха да ме молят да се 

опитвам да доказвам работата си и пред лекарите. Не се интересувам от мнението им, 

защото е повече от ясно, че за тях е по-добре да пренебрегват труда ми. Същото важи  

и за правителството, държавните агенции и подобни институции. Ходих при всеки 

възможен служител, но никой нищо не задейства, за да се започне с реална помощ за 

толкова страдащи. Бездействието им направи лъжите им още по-очевидни. Тези, на 



които вярвах, медицинската система, ме разочароваха. Затова АЗ ще разкажа това, 

което знам на всички хора. Тъй като никой не се застъпва за нас, трябва сами да го 

направим.  

Сигурен съм, че ако лекар чете моята книга, няма да му харесат нещата които 

говоря за тяхната етика. Но истината трябва да се каже. В началото целта ми бе да 

подведа под отговорност цялата медицинска система. Това обаче, ми показа, че не 

само лекарите са стъпили накриво. Видях, че целият ни живот се основава на 

пропаганда и лъжи, спуснати от тези, които искат да ни държат поробени. Това е 

грешен път за човешката раса и ако продължаваме да вървим по него, той ще ни 

отведе към нашето унищожение.  

През 1997 г. получих тежка контузия на главата си. Имах много неприятности по 

време на лечението и в крайна сметка се оказа, че не са ме лекували правилно. 

Травмата + хапчетата, които ми даваха тогава, правеха невъзможно да мисля 

рационално по това време. Най-много страдах от високото си кръвно налягане. Но за 

онзи 5-годишен период, нито един лекар не му обърна внимание и не изписа хапчета 

за нормализирането му. Сякаш стояха и чакаха всеки момент да избухна и умра. Но 

умствено бях толкова зле, че не осъзнавах какво се случва.  

След целия ми опит в здравеопазването разбрах, че не са имали нищо лично 

срещу мен. Просто това им е обичайна практика за всеки пациент. Лекарите би 

трябвало да ни лекуват, но аз видях, че дори автомеханик може да даде по-добър 

здравен съвет. Не трябва ли да считаме (без)действията им за масово убийство? Аз 

мисля точно така. Не само лекарите ни вредят, но и цялата система, която е под 

правителствен контрол. Хората, работещи в тези институции, отричат действителността 

от дълго време. Същото може да се каже и за някои от нас. Ние, хората, сме много 

податливи на манипулации. За да спрем тези манипулации, трябва всички да се 

събудим и обединим, за да дадем да се разбере, че няма повече да се примиряваме с 

тези безумия. Надявам се всичко да се случи по мирен начин и тези, които си мислят, 

че могат да управляват съдбите ни да спрат с илюзиите си. 

Ето и имената на фамилиите, които са отговорни за състоянието на системата, 

която ни управлява днес: Ротшилд, Рокфелер, Варбург, Морган, Хамброс, Лазард, 

Ерлангер, Фолд, Шрьодер, Селингман, Спайърс, Мале, Мирабауд и др. След като те ни 

водят към нашата гибел, в крайна сметка, мисля и те заслужават същото от нас.  

Вярванията и убежденията на много хора ще бъдат сринати, след като прочетат 

тази книга. Много от вас няма да могат да повярват, че описаните в нея неща са се 

случили наистина. Но всичко, което ще четете тук е реално. А ако и вие опитате, ще се 

убедите сами в истинността. Надявам се, чрез наученото от тази книга, да избегнете 

кошмарите в здравеопазването.  



Знанието е сила. Въоръжете се добре и нека направим света едно по-добро 

място за всички нас.  

 

ПОСВЕЩЕНИЕ 

 

    Бих искал да посветя тази книга на трите най-важни личности, оформили 

живота ми. За съжаление, двама от тях са вече покойници, така че,  ще посветя 

книгата на тяхната памет. Тези двама са моите родители, които ме 

напътстваха, за да стана мислещ и състрадателен човек. Ако тогава знаех 

нещата, които знам сега, те все още щяха да са с мен. Третият е Джак Херер, 

който ми даде знанията, от които имах нужда, за да мога да променя света и да 

помогна на всички нас.  

Рик Симпсън, юни, 2012 г. 

 

ТОЧКИ ЗА РАЗМИСЪЛ 

 

Има някои основни неща, които всеки, който чете тази книга трябва да разбере. 

Отделете време за следната информация: 

1) Конопеното масло, което в момента се продава в търговската мрежа  е масло 

от конопени семена, а не масло от цветовете на конопа. Това доведе до доста 

обърквания. Маслото от конопени семена също е полезно и здравословно, но не 

притежава лечебните качества на смолистия екстракт от цветовете на 

висококачествена марихуана. 



 

2) След като започнах да снабдявам търговците с моето масло от цветове на 

коноп, много от останалите производители на масло от семената, се свързаха с мен 

разстроени. Седем от тях дори твърдяха, че съм нанесъл големи вреди на индустрията 

им с начина, по който съм нарекъл моя продукт. Това за мен нямаше значение. 

Фермерите произвеждат коноп. Аз произвеждам маслото си от няколко вида коноп и 

затова съм го нарекъл масло от коноп. Не разбирам как използването на моя термин е 

нанесло щети на бизнеса на хора, произвеждащи масло от конопено семе. Те просто 

произвеждат друг тип масло. Не искам такива търговци да ми губят времето. Всеки, 

който се занимава с производство на продукти от коноп, би трябвало да се гордее с 

работата си, защото тя не вреди на природата и носи големи ползи на човечеството. 

Според мен всички трябва да сме единни, да подкрепяме използването на това 

растение за добри цели. Важното е да се даде правото на всеки човек да може да 

използва продукти от коноп по начина, от който той има нужда. Колкото по-скоро стане 

това, толкова по-бързо ще се съкратят страданията на хората. Нямаме повече време за 

празни приказки и бръщолевения. Ако искаме бъдеще, трябва да започнем да 

лекуваме себе си и планетата. 

3) В тази книга ще срещнете термини като коноп, марихуана, канабис, ганджа, 

конопено масло, индустриален коноп и др. Всички те се използват, за да се опише 

растението коноп или материала, който листата  и цветовете му произвеждат. Дори 

разновидностите на растението, които са по-малко смолисти и които се наричат 

индустриален коноп, са доказали, че са полезни здравословно. Но нямя причина да не 

приложим веднага лечението,  докато чакаме медицината да ни разкрие всички тези 

ползи. 

В момента има много разновидности на конопа. Ако потърсите съм сигурен, че 

ще намерите тази, която ще ви помогне най-много. Някои от видовете коноп имат 

ужасни имена,  но нека това не ви отказва – четете информацията и показанията, които 

те имат. Производителите са я направили достъпна. Има много сортове канабис за 

медицинска употреба. Отделете време, проучете.  

Ще разбете, че цялата фалшива информация, която ни се е предлагала досега за 

конопа е била с цел дезинформиране. В епилога на книгата ще намерите информация 



за дозите за приложение, а в края на книгата – как сами, правилно да произведете 

конопено масло. Такава информация има и на сайта ни: www.phoenixtears.ca 

 

 

ГЛАВА 1 

ДЕТЕ НА ЕДНА ОТМИНАЛА ЕПОХА 

 

Със сигурност като малък не съм знаел, че ще стана активист, борещ се за 

легализирането на конопа или че ще помагам на човечеството да се лекува от страшни 

болести, но в живота е така – човек не знае какво Съдбата е приготвила за него. Роден 

съм на 30.11.1949 г. в болница All Saints в Спрингхил, Нова Скотия. Онази Канада от 

моето детство няма почти нищо общо със сегашната Канада. Нито света от преди е като 

сегашния. Дори въздуха, който дишаме сега е много различен от едновремешния. 

Тогава все още можеше да се усети мириса на природата, а замърсяването на въздуха 

бе практически непознато. 

По онова време хората работеха здраво, за да живеят добре, но и бяха много 

по-грижовни и приятелски настроени един към друг. За нас бъдещето изглеждаше 

светло. През 1950-1960 в Нова Скотия понятието „престъпление” бе почти неизвестно и  

неизползваемо. Хората оставяха ключовете си в работещата кола, рядко заключвахме 

домовете си. Престъпленията бяха нещо, което се случваше на далечни места. Първите 

си години прекарах в Солтспрингс, на 4 мили от Спрингхил. Когато бях малък ходенето 

до града бе голямо събитие. Спрингхил бе миньорско градче. Миньорите работеха 

здраво и се забавляваха здраво. Ако си търсиш белята, трябваше само да дойдеш в 

Спрингхил. Не  че се опитвам да окича градчето с лоша репутация, но ако някой с лоши 

намерения дойдеше в нашия град, намираше и му отвръщаха със същото. Не 

забравяйте, че ви разказвам за една различна ера, бяха други времена. Оттогава са се 

променили много неща.  

Най-яркият ми спомен е връзката, която съседите имаха помежду си. Всяка 

вечер си ходехме на гости. В началото на 1950-те, татко прокара електричество в дома 

ни, а малко след това донесе и първия телевизор. В началото това беше нещо чудесно. 

Идваха ни дори още повече гости, за да го видят и да погледат програмите. За кратко 

време всички хора си купиха свои телевизори и ходенето на гости оредя. Отне ми 

години, за да осъзная, че телевизора е един от най-лошите уреди. Неоспоримо е, че 



той разруши връзката, която имахме едни с други преди това. За съжаление бе 

използван и като уред за промиване на мозъци на масите. Ние копираме в своя живот 

това, което виждаме по телевизията. Бих описал човешкото поведение  като 

маймунско. 

Имах късмет с моите родители – те никога не ме насилваха за нищо, не ми 

налагаха някаква религия и аз израснах със свободна мисъл. Баща ми често говореше 

неразбираеми за мен неща, като например: „Най-голямата ни грешка след ВСВ е, че 

след това не отидохме в Отава и не оправихме бъркотията.” Баща ми и други хора, 

разбираха, че нещо е трябвало да се направи. Но както и сега, хората не успяват да се 

обединят, за да постигнат целите си. Тогава аз не разбирах какво има предвид, защо 

говори така за нашето правителство и мислех думите му за ирационални.  

След 4 дневен бой в Нормандия, татко е бил ранен от германска граната, която 

го остави инвалид  до края на живота му. Както много други, той се би смело за 

страната си, но бе забравен след това от управляващите я. Мога да кажа, че именно 

баща ми пося зрънцето на недоверие в правителството ни. Нещата на които ме научи 

той, ме направиха мъжа, който съм днес. Винаги съм бил много близък както с баща си, 

така и с любящата си майка. Тя ме дари с много добродетели. Обичам я много. Да 

имаш добри родители е истинска благословия.  

През 1950-те в Спрингхил се случиха някои бедствия. През 1956, експлозия в 4-та 

Въгледобивна Мина остави много от моите приятели без бащи. През 1957 г. избухна 

голям пожар в бизнес зоната, което остави много хора без работа. Аз всеки ден пътувах 

до града с училищния автобус и той ми приличаше на място, пострадало от война. През 

1958, в мина №2 имаше срутване, което отне още животи. В Спрингхил почти не остана 

място, където човек да може да изкарва пари. Сякаш града бе прокълнат. За кратко 

време много хора напуснаха и всяка втора къща бе празна.  

През 1950-та Спрингхил бе с население 7000. През 1960, хората бяха намалели 

наполовина. Трябваше да се вземат мерки, за да не стане поредния изоставен, 

призрачен град. Тъкмо, когато не се виждаше светлина в тунела, в покрайнините на 

града се построи федерален затвор. Бавно града се изправи на крака.  

Когато бях на 12г. дома ни изгоря при пожар. С парите от застраховката татко 

купи нов дом в Спрингхил. Като тийнейджър, аз бях много радостен, че се местя в 

града. Бях в 7-ми клас.  Отне ми малко време, за да се впиша. Имаше няколко деца, 

които чувстваха за свое задължение да тормозят новодошлия. В повечето случаи не им 

се получаваше, защото аз все пак идвах от провинцията и бях доста як за възрастта си. 

Скоро ме оставиха на мира. Загубих интерес към предметите в училище и едва 

преминах в 8 клас. Когато го започвах си казах, че трябва да се стегна. Опитвах се, но 

ми липсваше нужния интерес към предметите. Все си мислех за други неща. Ако бях 

дете в днешно време, със сигурност щяха да ме изкарат, че страдам от Дефицит на 



внимание и липса на концентрация (ADHD). Щяха да ме тъпчат с хапчета като Риталин, 

за да лекуват това „опасно” състояние. 

За мой късмет, тогава никой не беше и чувал за ADHD. Но много ми е жал за 

днешните деца, които страдат и ще страдат от последствията на лекарствата с които ги 

тъпчат насила. Според мен в такива ситуации, като свръхактивност или дефицит на 

внимание би трябвало да се дава конопено масло, защото се знае, че е безвредно, а не 

химикали, които ще оказват влияние и ще носят проблеми по-късно в живота. За себе 

си мисля, че ако като малък знаех за конопеното масло и го взимах, щях да имам по-

добри резултати в училище.  

За разсейването ми голяма роля изиграха всичките девойки около мен. Две 

години повтарях  8 клас и едвам преминах за 9-ти. Дори и тогава нямах интерес към 

училищните предмети. Наслаждавах се само на часовете по дърводелство. За Коледа 

събрахме пари и купихме на учителя по дърводелство 24 литра бира като подарък. 

Другите учители разбрали за това, влязоха вкупом в часа ни, накараха се на класа и 

търсеха кой е дал идеята. Аз се изправих и казах, че съм аз. Изведоха ме в коридора. 

Искаха да знам как съм се сдобил с бирата, тъй като бях под 21. Отказах да им кажа. 

Това ги вбеси, почнаха да викат. Казах им, че са толкова ядосани, защото те самите не 

са получили такъв, дори никакъв подарък от учениците си, и ако се държат малко по-

добре с тях, може би ще получат. След което се обърнах и си излязох. Оставих 

училищното обучение зад гърба си завинаги. Човекък, който купи бирата за нас, вече 

не е между живите, затова мога да кажа името му – Кармен Пуки Легер. Тъй като тогава 

не го издадох, си останахме приятели чак до смъртта му. Не го смятам за престъпник, 

за това, че ни е купил бира. Мисля, че той бе един от най-видните и обичани жители на 

Спрингхил. 

Повечето хора имат мили спомени от ученическите си години. Не и аз. За мен 

ходенето на училище бе голяма скука. Може би, ако бяха ускорили обучението ми след 

4 клас, както казаха, че ще направят, щеше да ми е интересно, но това така и не се 

случи. Не мога да обвинявам училищната система за липсата на моя интерес, защото 

очевидно, при някои ученици тя действаше добре. И все пак мисля, че образованието 

не успява да достигне до всички деца и някои от методите му трябва да се променят. За 

мен напускането на училище беше началото на нов етап от живота ми и аз нямах 

търпение да започна работа. Когато напуснах бях на 16 г. и това ми даде право да се 

влея в редиците на трудещите се хора. Няколко дена след напускането ми бях нает в 

бригада от още 35 мъже, които разчиствахме дървета за строежа на трансграничната 

канадска магистрала. Плащаха ми 1,10$  на час, а работата бе много тежка. Носехме на 

ръце и рамене големи дънери, понякога почти на 100 м. в сняг и кал, до място където 

ги трупахме. Само най-яките работници издържаха. Само след 4 месеца вече бяхме 

останали 4-ма. Останалите бяха или контузени или уволнени. Реших, че нямам бъдеще 

в тази работа, след като по всяко време можех да бъда заменен от кон или трактор. 



Привършихме отсечката, която трябваше да се оголи и аз реших, че е време да потърся 

друга работа. Братовчед ми Дейвид беше заминал преди няколко години за Торонто, 

Онтарио и имаше успешна работа. Беше с  3 г. по-голям от мен. Израснахме на село 

заедно и аз го имах като по-голям брат. Много хора от нашия край заминаха за 

Торонто, в търсене на по-добра работа. С моите приятели с часове сме седели и 

обсъждали отиването в големия град в търсене на по-добър късмет. Това бе много 

популярна тема за разговор. Мечтаехме си как ще си купим хубави коли. Аз знаех, че 

ще ми е мъчно да си тръгна – там бяха всичките ми приятели, танците, градските 

събития, на които се радвах. Но все пак нямаше почти никаква работа. Сякаш Торонто 

беше отговора за мен.  Дейв се справяше много добре там и аз си мислех, че същото 

ще се случи и с мен. Заминах. Мащабите в Торонто ме сразиха. Все пак идвах от малко 

градче. Живота в големия град вървеше по бързо. Винаги има какво да правиш и къде 

да отидеш.  

Докато живеех в Спрингхил, не бях чувал някой да се занимава с наркотици. 

Само алкохол. Бяхме чували за квартал Йорквил в Торонто, който е сърцето на 

наркотичния бизнес по това време в Канада. Не бях опитвал до тогава, но ми беше 

любопитно. В Йорквил имаше много кафенета и клубове, като Flick 88 и Myna Bird Club, 

в които прекарвах доста време. Там срещнах и ченгета с внушителни размери, които не 

си поплюваха. Мен не са ме закачали, защото бях късо подстриган и чист. Но 

стъжняваха живота на хипитата или бръснатите глави.  Днес това може и да звучи 

глупаво, но тогава бе така. Помня постоянно оглеждащи се младежи, пушещи 

марихуана, а полицията ги третираше като големи престъпници. Аз самият не пушех и 

всичко това ми изглеждаше много странно.  

След като купих първата си кола всичко се промени. Никога нямах достатъчно 

пари, за да я поддържам и купувам гориво. Баща ми ме беше предупредил да отлагам 

купуването на кола колкото се може, но аз не му обърнах внимание. Като всеки млад 

човек отказвах да приема съвети и трябваше да си науча уроците по трудния начин. 

Останах в Торонто година и половина – време, което винаги ще помня.  

През 1967 г. започна войната във Виетнам. С един мой приятел решихме да се 

запишем, за да изпълним дълга си. За нас това бе нашата война. Баща ми си е имал 

своята война през 1940-те. Сега аз чувствах, че е дошъл моят ред. Ако се включех към 

Американската Армия, щях автоматично да стана Американски гражданин. По онова 

време си мислех, че Америка е най-великата страна на света. 

  Ако не беше един невероятен човек, сигурно щях да  загубя живота си някъде из 

Виетнамската джунгла. С баща ми винаги сме харесвали бокса, а Мохамед Али бе 

герой за нас. И до днес го мисля за най-великия боксьор на всички времена. Когато се 

разчу, че той е отказал да се запише в Американската Армия, аз също започнах да се 

замислям. Много хора тогава го нарекоха страхливец, но аз погледнах по различен 

начин. Как един страхливец се изправя срещу най-яките мъже на ринга? А и се знаеше, 



че дори и да се запише в Армията, едва ли щяха да го накарат да се бие като всички 

останали. Щяха да го пазят или щяха да го карат да изназя боксови шоута за 

забавление на войниците, както направиха с Джо Луис по време на ВСВ. Мохамед Али 

отказа да се запише войник, не защото бе страхливец, а защото бе против войната. И 

беше прав. Силата на характера му промени мнението ми за Виетнам, а това може би 

спаси живота ми. Винаги ще съм благодарен на Мохамед Али за това, че бе умен човек 

и различаваше доброто от злото.  

Няколко месеца преди да се завърна обратно у дома, и аз сложих боксовите 

ръкавици. Отначало изядох доста бой и ме болеше, но след като научих темпото и 

силата си, всичко се превърна в нещо като танц, с който аз станах много опасен 

противник. Вместо да чакам и да се пазя от чуждите удари, започнах аз да удрям. 

Рефлексите ми винаги са били добри. Чувствах удара си по тялото на противника. 

Чувствах се чудесно тогава – имах отличен контрол над тялото си и бях в отлична 

форма. Всичко това ме промени. Разбрах, че човек може да пострада не само на ринга 

и че макар младостта да дава смелост и мисъл, че не можеш да пострадаш, това се 

случва. Но докато не отнесеш як уличен бой, не го разбираш. Сбихме се с едно момче и 

макар аз да не използвах най-голямата си сила, той падна на земята и обърна очи. Не 

пострада много, но това ме уплаши. Ами ако го бях ударил със все сила? Изведнъж 

разбрах, че ръцете ми могат да бъдат опасно оръжие, което да предизвика нечия 

смърт, а на мен да докарат много неприятности.  

След няколко месеца се върнах в Нова Скотия толкова объркан, колкото и когато  

тръгвах оттам. Поне разбрах, че мога сам да се защитавам. Че никой не е непобедим и 

човек може сериозно да пострада само от един удар. Вече много внимавах, но все пак 

когато си млад, все се случват боеве и  когато трябваше да се бия, внимавах особено 

при ударите в главата.  

Важно е да си силен и да умееш да се биеш, но по-важно е кога и как го правиш. 

Всички правим грешки на младини, но най-добрия вариант е боят въобще да се 

избегне, а проблема да се реши с правилните думи. Така може да се избегне нечия 

смърт или влизане в затвор. Ако всички разберат това, света ще е много по-безопасно 

място за всички ни. 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

РЯДЪК, НО СМЪРТОНОСЕН РАК 

 

След като се върнах в Нова Скотия, ми отне няколко месеца, за да свикна отново 

с по-бавното темпо на живот. През зимата на 1968 г. имаше много сняг и повечето от 

времето ми минаваше в чистене на снега пред къщата или опити да запаля колата си. 

Понякога ходех на танци или в снек бар Gib с приятелите ми. Една вечер в бара влезе 

едно момче, което преди си падаше побойник и ме тормозеше и сега си мислеше, че 

му е позволено същото. Беше с пет години по-голям от мен. Отне ми няколко секунди 

да му дам да разбере, че ситуацията вече е различна. Същото се повтори следващите 

седмици и с други момчета, които вече започнаха да ме уважават. Разбраха, че не е 

добра идея да ме ядосват.  

Почти нищо не се бе променило в моето градче. Все още само се носеха 

слухове, но никой не бе пробвал какво е да пушиш трева. Както повечето хора тогава, 

ние вярвахме в негативната пропаганда  за марихуаната – че води към пристрастяване 

и е лоша за здравето. Сега ми става смешно като се сетя колко наивни и 

дезинформирани сме били.  С времето, всички мои приятели започнаха да пушат 

трева. Аз, като по-умен, се придържах само към алкохола. Това може би е било добре 

за мен, защото полицията и там започна да се държи като полицията в Торонто по 

отношение на тревата – правеха проблеми на младежите, много от моите приятели 

вече имаха криминално досие, което много затрудняваше намирането на работа.  

Не можех да разбера защо полицията смята тези кротки младежи за опасни 

престъпници. Те дори не създаваха никакви проблеми. Никой не умираше заради 

пушене на марихуана, не се пристрастяваше. Защо тогава полицията действаше като 

Гестапо за това. На мен ми се струваше, че заради пушенето на коноп, приятелите ми 

увреждаха дробовете си и започваха да кашлят. Години по-късно разбрах истината – 

ако се пуши от цигара, то дима отива директно в дробовете и ако човек е и пушач на 

обикновени цигари, това ги пренатоварва и предизвиква кашлица. Но с тази кашлица 

дробовете изхвърлят катрана натрупан от обикновените цигари. Това е добра полза за 

здравето. Проучвания са доказали, че дробовете на пушачи само на марихуана, са 

толкова чисти, колкото и дробовете на въздържателите. Дори се знае, че за пушачите 

на трева има по-малък риск да развият рак на белите дробове от непушачите.  

Скоро след като се върнах в Спрингхил започнах да излизам с едно момиче, с 

което ходех на танци още преди да замина за Торонто. Разбирахме се много добре и 

ни беше приятно един с друг. Оженихме се в края на 1968 г. Гледайки назад сега 



разбирам, че това е била грешка на младостта, но и начин да заявиш възмъжаването и 

порастването си. Много от връстниците ми направиха същото, ето защо и на мен ми 

изглеждаше о.к. За съжаление на такава млада възраст, нямахме идея какво значи 

любов и брак. Намерих работа в Халифакс и наех малък апартамент в Дартмут. 

Започнахме брачния си живот. Пари се изкарваха трудно, но тъй като все още нямахме 

деца всичко беше наред.  

През лятото на 1969 г. пътувахме с кола до Торонто, да посетим братовчед ми 

Дейв и съпругата му. Всичко изглеждаше наред. Скоро след като се върнахме 

разбрахме, че той има рак. Не разбирах, мислех, че му е сбъркана диагнозата. Как е 

възможно човек на 22 г., пращящ от здраве да има рак? Бях чувал за тази болест, но 

дотогава не познавах лично никой болен от нея. По онова време не се чуваше много за 

рака. Знаех само че това е лоша болест.  

Дейвид забелязал малка бучка, колкото грахово зърно, на гръдния си кош. 

Първоначално не  обърнал внимание и мислел, че каквото и да не е наред, ще отмине 

от само себе си. След като не отминало няколко седмици, той отишъл на преглед при 

лекаря си. При откриването на бучката тежал 90 кг. След операция и лечение вече 

тежеше 54 кг, а тенът на кожата му стана по-тъмен. Беше страшно да го гледам в такова 

състояние, но медиците казваха, че са постигнали успех, отстранили са всичко. Той 

изглежда се подобряваше, но всички виждахме, че не е човека, който беше.  

Докато Дейв преминаваше през всичко това, аз минах курсове за енергетик и 

станах най-младия инженер в Нова Скотия. Това улесни намирането на работа. През 

1970 срещу добро заплащане приех работа на север. Надявах се това да ми помогне да 

построя по-добър живот. Работех върху инсталация, която да предупреждава хората 

при опасност от ядрена атака. Отговарях за нагревателнитата, отоплителната система и 

охладителната система. Често си говорехме с мъжете в комуникационния център. Един 

ден, когато влязох при тях се включи червена светлина. Това означавало, че някой 

наблизо  седи и е в готовност да изстреля ядрено оръжие към САЩ. Тревога. Попитах 

това често ли се случва. Казаха ми ДА.  Знаех за опасността от Куба и Русия, но не 

очаквах подобна ситуация, което ме постави в неловко положение. 

Времето прекарано там остави в мен ярки спомени от майката-Природа – 

големите снегове, красотата. Хранех диви лисици от ръката си. Видях отблизо полярна 

мечка. Беше голяма колкото Volkswagen Beetle. След 7 месеца работа там, се върнах у 

дома, за да се срещна с новородената си дъщеричка Ронда. Тогава реших да потърся 

работа в Спрингхил и да се установим за постоянно там. Намерих си работа като 

инженер в болница All Saints, там където съм се родил и аз. Заплащането не беше 

високо, но беше постоянно и бях близо до дома си. Повечето ми приятели бяха 

заминали надалеч в търсене на работа, ето защо аз считах себе си за късметлия.  



По това време за първи път опитах да пуша марихуана. Бях в един бар и един 

приятел ме попита искам ли да отида в колата му да пушим джойнт. Многото изпита 

бира вече ми беше свалила задръжките и се съгласих. От приятелите си виждах, че 

ефекта е приятен, не е опасно и няма пристрастяване. Нямах  какво да губя. Само 

няколко минути след като почнах, си изповръщах червата в близкото поле. Обвиних 

тревата. Не многото бира. Покрай мен все повече хора пропушваха. Единствения им 

проблем беше, че им се пишеха криминални досиета и ги вкарваха в затвора. За мен 

това бе неправилно.  

През лятото на 1972 г. братовчед ми Дейв дойде при нас за малка ваканция. 

Вече бе качил килограмите си до 63 и изглеждаше малко по-добре. Един ден както си 

говорехме, той се свлече пред мен. Първата ми мисъл бе че рака се е върнал. След това 

той се прибра в Торонто и лекарите му казали, че му остават 6 месеца живот и те не 

могат да направят нищо повече  за него. С малкото си спестени пари, той се премести 

със съпругата и сина си при нас, в родния си град и зачака съдбата си. За всички ни бе 

тежко и тъжно да го гледаме така, но и ние не знаехме как да му помогнем. Макар да 

имаше огромна воля за живот, теглото му падна до 25 кг и той почина на 18.11.1972. 

Неговата смърт ме разтърси. Не можех да го проумея. Дейв имаше хубава жена, син, 

живееше здравословно. Как толкова млад и здрав човек можеше да умре по такъв 

начин? Дори днес, след толкова време ми е тежко като си спомня. Бях на 23 г., когато 

това се случи. По това време той бе единственият човек, заболял и починал от рак, 

който познавах. За първи, но не за последен път се сблъсквах с тази болест.  

Две-три години по-късно, докато излизах с колата си от служебния вход на 

болницата, когато превключих на местното радио CKDH Амхърст, четяха доклад, според 

който проучване в САЩ е установило, че THC (ТХК) – активната съставка на марихуаната 

унищожава ракови клетки. През цялото време четящия се хилеше като идиот. Не знам 

защо, но винаги щом се говори за марихуана, хората си мислят, че трябва да го обърнат 

на шега.  

Заради скорошната смърт на братовчед ми, тази новина грабна вниманието ми, 

макар и аз да си помислих в първия момент, че някой си прави извратена шега. Скоро 

след това не се чу никаква подобна новина или потвърждение и аз реших, че наистина 

е било шега. По-късно разбрах, че проучването е било реално и е било извършено в 

Cancer Center във Virginia Commonwealth University’s School of Medicine през 1975 г. То 

заседна в ума и добре че стана така, защото по този начин спасих много човешки 

животи и спестих хиляди човешки страдания, включително мои. Трябваше да минат 30 

години, преди да използвам това на практика.  

През 70-те вече имахме три деца и все по-трудно се разбирахме. Веднъж 

седмично аз си пийвах яко, съпругата ми също си имаше нейните недостатъци. 

Прекарвах колкото се може повече време с децата, но при първа възможност ходех в 



гората, а това хич не к харесваше. Лесно е да се обвинява другия, но за началото или 

края на всяка връзка са нужни двама.  

В средата на 70-те исках да взема един изпит, за да стана по-горен клас 

инженер. Отне ми години практика, за да мога да взема този изпит. Можех да направя 

всичко нужно на практика, но математиката много ми куцаше и ме спъваше. Чарли 

Хузар бе наскоро нает като инженер в болницата и се сприятелихме. Един ден му 

споменах за моите неволи в математиката. Той каза, че ще ми обясни всичко. Звучеше 

лесно, но аз се съмнявах, че ще разбера. И все пак една вечер, когато той бе нощна 

смяна, отидох в котелното помещение както се бяхме разбрали. Не очаквах много. За 

три часа, Чарли успя да ме научи на цялата математика, която ми бе нужна. Не мога да 

го обясня, но той така говореше, че ми стана интересно. След тази нощ всяко нещо на 

изпита по математика щеше да ми е като детска игра. Четири години не успях да 

възприема нищо в гимназията, а Чарли за три часа успя да ми разясни всичко? Тогава 

разбрах, че не бе в мен вината за неуспеха ми в училище, а в неправилния подход, 

който имаха там. Можех само да мечтая за учител като него и не ми се мисли какви 

чудеса можех да постигна тогава. Със сигурност, Чарли си беше сбъркал професията. 

Като малък баща ми много искаше да стана лекар, но как можех, след като не разбирах 

нищо от математика? Чарли промени живота ми и с него си останахме приятели до 

края на живота му. Почина на 70 г. от рак – болест, която бе лечима дори и тогава.  

В града ни изведнъж започнаха да се случват много автомобилни катастрофи. 

Тревата нямаше нищо общо. Това ставаше заради алкохола и безрасъдното каране, 

най-често с висока скорост. Но това не промени отношението на полицаите към 

тревата. Те вместо да осъзнаят сериозността на проблема с алкохола, продължаваха да 

са съсредоточени върху тревата. Хората започваха да опитват различни наркотични 

субстанции. Но когато някой видеше някого неадекватен, първото нещо  за което се 

сещаше - бе тревата. А точно нейното използване бе единственото безвредно нещо от 

всички вредни незаконни субстанции. Това се постигна с пропаганда, подкупи и лъжи 

на високо ниво. 

През 70-те станах запален ловджия. Харесваше ми да стрелям с всякакъв вид 

пушки. С баща ми имахме много хубави моменти заедно из гората. Макар раната му от 

ВСВ да го бе оставила с една безполезна и неизползваема ръка, той бе единственият 

човек, който ме побеждаваше, дори в стрелбата. Прекарвах толкова много време в 

гората, че приятелите ми почнаха да ми викат „Лудия Трапер”. Лесно стигах до 

отредения лимит за отсрел и семейството ми се радваше на пресни пържолки или 

печено месо. По това време не мислех, че правя нещо лошо. Бях отгледан на село, не 

ме беше страх от гората. Днес си мисля, че може би не трябваше да убивам толкова 

много животни. Друго е ако го правиш, за да оцелееш, но аз си имах добра работа и 

можех да изхранвам семейството си и без да убивам. 



През 1978 г., след 7 години служба, напуснах болницата и отидох на работа в 

електроцентралата Макан. Заплащането бе добро, но след три години закриха обекта. 

Бях се издигнал до началник смяна и веднага ми предложиха място в друга 

електроцентрала. Заплащането бе още по-добро, но трябваше да местя семейството си 

в друг град и да купуваме нов дом. Затова реших, ако е възможно да се върна на 

работа в болницата. За късмет, търсеха човек за котелното помещение. За мен бе като 

връщане у дома.  

Скоро след това дойде края на брака ми. След тринадесет години заедно, аз се 

страхувах как това ще се отрази на децата ми. Струваше ли си да оставаме заедно в 

един фарс, само заради децата? Мислех, че такъв живот по-скоро би навредил на 

децата. Развода е тежко нещо. Но почти веднага след това се появи Съпруга №2. 

Познавах я отдавна, също като първата ми жена или поне така си мислех. Ожених се за 

втори път. В началото всичко вървеше добре. Не знам как се случи, но скоро след 

подписването, връзката ни сякаш започна да се разпада. До момента на подписа 

живеехме много добре. След това тя се отдръпна, стана студена и сякаш живеех с 

непознат човек. След 6 месеца сложихме край на брака си и това бе най-доброто и за 

двама ни. От моя гледна точка бях приключил с браковете – твърде скъпо и 

изтощително занимание. Исках  занапред да си остана сам и да не дължа никому 

обяснения. Изминалите години ми разбиха нервите, не можех да спя, каквото и да 

правя и вече изглеждах като ходещ мъртвец. Опитах да пия вино, за да заспивам, но 

това не ми помогна. Един  ден на гости ми дойдоха двама младежи и останаха 

шокирани от начина по който изглеждах. Единия от тях извади два джойнта, остави ги 

на масата, каза да ги изпуша и си заминаха.  

Предният ми опит с джойнта не беше добър. Всички из квартала знаеха, че аз не 

пуша. Защо тези момчета ми оставиха цигарите? С приятеля ми Дейвид бяхме опитвали 

сладки с марихуана. Тогава се почуваствах като парализиран и спах 12 часа. Сега 

нямаше какво да губя. Изпуших половин цигара. Спах 14 часа. Точно от това имах 

нужда.  В следващите 2 седмици изпушвах по малко всяка вечер. След това вече се 

чувствах и изглеждах по-добре. Мнението ми за тревата се промени. Но желанието ми 

за пиене на алкохол остана. Купих си мотор V65 Honda Magna и тъй като карането на 

мотор не се връзваше с пиенето, започнах да го оставям на заден план и да се връщам 

към пушенето на трева. Хората казват, че тревата или хашиша увреждат способността 

за шофиране, но моя личен опит показва обратното – карал съм хиляди мили след като 

съм изпушил цигара или докато дъвча хашиш. Не съм имал никакви проблеми с 

ориентацията, концентрацията или реакциите. Дори си мисля, че точно заради тях съм 

управлявал много по безопасно и правилно. Пробвах да карам мотора си една вечер 

след изпити 4 бири и едва не се самоубих. Това се наричат увредени реакции. Карането 

на мотор ти показава най-бързо дали си адекватен или не на пътя. От своя опит и 

хората, които съм виждал, знам, че пушещите канабис не са опасни на пътя, точно 

обратното – карат по-безопасно от хора пиещи хапчета или алкохол. Знае се, че Рос 



Ребалиати спечели златен медал на Олимпийските Игри по сноуборд, имайки 

марихуана в кръвта си. Може ли човек с увредени рефлекси да спечели подобен златен 

медал? Изпълненията на музикантите също са по-добри след пушене на трева.  

Приема на малко количество хашиш или пушенето на  марихуана намалиха 

драматично приема ми на спиртни напитки. Постепенно се отдръпнах от алкохола. 

Усещах, че той ме кара да се чувствам много зле и вкуса му ми стана много неприятен. 

Позволявах си да пуша трева само през почивните дни. Струваше ми много по-малко от 

колкото плащах за алкохол. Повечето ми познати си нямаха и представа, че аз пуша 

трева. Другите решиха, че просто съм станал въздържател от алкохола и по-отговорен 

човек.  

След това, от Коледата на 1987 г.,  до  септември, 1988 г.,  настъпи „сух сезон” в 

нашия град – от никъде не можеше да се купи трева. Местни фермери продаваха листа 

за 15$ грама, но те нямаха сила. Затова реших да си произвеждам сам. Посадих си 6 

растения, в специално, продавщо се за целта пластмасово устройство. Реколтата бе 

много слаба. Изхвърлих почти всичко от нея на боклука, както и пластмасата за садене. 

Бързо измислих други начини за отглеждане, за да не завися от милостта на уличните 

търговци. През следващите години  построих хубава, малка ферма и имах добри 

реколти.  

 

 

ГЛАВА 3 

КРАЯ НА МОЯТА КАРИЕРА 

 

1980-те бяха години на промяна в моя живот – вече не обикалях горите за лов, не 

убивах животни. Животните просто изчезнаха. Първите години беше забавно, правех го 

за спорта, но след това започнах да го чувствам сякаш извършвам убийства. Не 

изпитвах онази тръпка. Прекарвах все повече от свободното си  време с децата си. 

Прякора Лудия Трапер вече не ми отиваше. Все още можеха да ме класифицират като 

луд, но думата трапер не бе за мен. Започнах да се срещам с Лия. Тя е жената, с която 

съм и до днес. Винаги сме били опора един за друг. Не сключихме брак, но останахме 

заедно толкова дълго време. 



Малко преди срещата ни имах странно преживяване с марихуаната. По това 

време, средата на 80-те се срещах с една жена, която имаше 15-годишен син – много 

интелигентно момче. Той вече бе напуснал училище, преди да се срещнем. Една вечер 

ме попита „Какъв е смисъла на живота?” Отговорих, че това е сложен и дълбок въпрос, 

а той каза, че според него в живота става дума само за секс и пари. Като се замислих, 

беше прав в известна степен. И все пак да го чуя от толкова млад човек, беше изненда 

за мен. Подтикнах го да изкара курсове за електротехник. Изкара ги с лекота. След това 

го посъветвах да вземе изпити за да влезе в колеж и да се квалифицира за учител. 

Макар с  доза нежелание, мина и тях с лекота. С майка му спряхме да се виждаме, но 

той си остана  постоянно присъствие в дома ми. Сприятелиха се с моя голям син, така 

че го приемах за част от семейството. В последната година от учителския колеж 

започна да говори и да се държи странно. Успя да завърши колежа, но му сложиха 

диагноза  шизофрения. Гледах как това ужасно състояние унищожава живота на едно 

от най-умните момчета които съм виждал. Не можех да му помогна с нищо. Само 

можех да стоя и гледам. Един ден дойде у дома и запали един джойнт, който носеше 

със себе си. Изведнъж започна да говори смислено, да си спомня за пътешествията, 

които правехме с моторите си. Това ме изуми тотално. Не можех да повярвам на 

трансформацията, която се случваше пред очите ми. Изглеждаше отново нормален. 

Преди много обичах да си говорим, но след идването на шизофренията, това бе 

невъзможно.  

Веднага щом си тръгна звъннах на майка му и и разказах. Лекарите к казали, че 

всеки с подобна диагноза трябва да стои далеч от марихуаната. Тогава тя продължи да 

ми се кара защо съм му дал да пуши трева, а всъщност той си я беше взел отнякъде. 

Нямаше как да се разберем с тази жена. А аз много добре видях  какво се случи и как 

се промени той. Тогава приех думите и факта, че може би лекарите знаят повече за 

болестта му от мен, а и кой по онова време би се съгласил, че марихуаната помага при 

шизофрения?  

Момчето почина няколко години по-късно, на 32 години. Не знам как и защо, но 

все се чудя какво щеше да е, ако тогава имах своето конопено олио? Живота му щеше 

да е спасен, може би. Каква трагедия... Каква загуба! Медицината го тъпчеше с химия, 

която не му помагаше, а му вредеше. Убеден съм, че тези химически медикаменти са 

допринесли много за смъртта му.   

През 1991 г. купих стар лагер в Литъл Форкс, Атол. Това е на 8 мили от 

Спрингхил. Имах си новопостроена къща в Спрингхил от 1983 г., но сега си мислех да 

направя същото в Литъл Форкс, където да живеем двамата със сина ми. Сам купих 

машини, разчистих терена и започнах строежа през 1993 г. Междувременно 

продължавах да работя на пълно работно време  в болницата. Отне ми 6 месеца да 

завърша къщата и тя да е готова за нанасяне.  



Имах много сметки за плащане, но поне всички около мен бяха щастливи. 

Замислих се, че работата с багер много ми се отдава и това може да е източник  на 

допълнителни доходи за мен. Машината бе стара, но добре работеща и започнах да 

вземам по 15 долара на час за да върша дребни работи или строителни услуги на 

хората. След време станах добър и бърз с машината и вземах  30$ на час за работа с 

него, което пак бе половината от цената, която вземаха другите работещи с багер. Тъй 

като работех най-евтино, винаги имаше желаещи хора, да им правя разкопки или други 

работи. След толкова много часове на седалката на багера задобрявах все повече и 

нямаше работа, която да ми се опре. Наслаждавах се като малко дете, което си играе в 

калта. Докато бях малък всичко се правеше на ръка и с много пот на челото. Сега и аз 

станах част от ерата на машините. Правех планове как след като се пенсионирам от 

болницата, ще създам своя собствена компания за строителни дейности. Бъдещето ми 

изглеждаше предначертано.  

Продължавах да отглеждам марихуана в специалните си заграждения, но 

започнах и да се чудя как би се справило това растение в естествената си среда. През 

май, реших да засея на открито няколко растения до реката, която минаваше близо до 

дома ми. През септември имах много добра реколта, по-добра от отглежданата на 

закрито. Растенията бяха по едри и високи, а цветовете - по-големи. Започнах да се 

замислям, че би трябвало да има и други начини за оползотворяване на марихуаната. 

Търсех методи за производство на конопено масло и хашиш.  

Хашиша бе лесна работа, но не и маслото. Първия ми опит бе пълен провал. 

Инструкциите които ползвах бяха неясни, но така успях да си изясня къде греша. След 

този мой първи опит, унищожена реколта и масло за боклука, нямах голямо желание 

да опитвам отново. Седем години отглеждам своя реколта марихуана. Около мен се 

събраха приятели, които започнаха да правят същото. Често се събирахме и 

обсъждахме. Системата винаги се опитва да представи тези, които отглеждат 

марихуана  за големи престъпници и дилъри, трупащи богатство. Ние не бяхме 

индустриални производители, а задоволявахме собствените си нужди. Никой от нас не 

печелеше от това. Нямахме скъпи коли и големи къщи. Понякога, когато си безработен, 

това е единствения начин да изхранваш семейството си. 

Пушенето на марихуана има най-малко здравословни ползи, от останалите 

варианти за използването на растението. И все пак по този начин могат да се постигат 

задоволителни резултати. На мен и моите приятели, които сами си отглеждахме 

тревата ни помагаше и ние без да знаем се самолекувахме с нея.  

Макар, че бе незаконно много хора предпочитаха да пробват с тревата, вместо 

да се тъпчат с лекарства. Пушачите на марихуана не вредят на здравето си, нито на 

околните, но ако броят им стане твърде голям, това ще заплаши печалбите на 

фармацевтичните компании. Употребата на трева заплашва и приема на алкохол и 

някои други важни индустрии. Хората, в чиито власт са те, направиха и невъзможното с 



многото си пари – подкупиха властта за да се направят закони, които да ограничат 

отглеждането и приема на марихуана. Иначе желанието им за доминиране над 

човешката раса ще пропадне. 

Растението не представлява никаква заплаха за обществото. Ограниченията и 

забраните ни бяха наложени от хората, които искат да ни поставят под контрол. Как 

иначе да се определи желанието да наречеш престъпник някой, който отглежда и 

продава марихуана? Ако се замислим колко вреда ни нанасят фармацевтичните 

компании и другите индустрии със замърсяването на планетата, ще се окаже, че 

хората, които се занимават с отглеждането на канабис правят правилното нещо.  

Много от отглеждащите растението смятаха, че ако това се прави в закрити 

помещения, то ще е по-силно. Аз мисля точно обратното. Нужни са само добри торове, 

поливане, открито небе, слънце  и ще имате прекрасна реколта. В момента се продават 

много добри плазмени осветителни тела, които много помагат на хората, които 

отглеждат на закрито. Все пак не трябва да забравяме, че растението е предвидено да 

расте под открито небе, под слънцето, не под електрически крушки. 

Докато работех в болницата, имах възможност да се запозная с много видове 

оборудване и електричество. Работата ми носеше удоволствие. Към средата на 90-те 

нещата започнаха да се влошават – болницата помагаше все по-малко на нуждаещите 

се хора. Сменяха опитни и сръчни работници за млади и неопитни, но лесно 

манипулируеми. Вместо да си имаме главен инженер както е било винаги, изведнъж го 

уволниха и назначиха т.н. тийм лидер. Реших да се откажа от поддръжка из цялата 

болница и да се върна долу в котелното, където нямаше да имам чести срещи с този  

новоназначен.  Това дори щеше да повиши заплатата и пенсията ми в бъдеще. А и 

беше работа на смени, което щеше да ми позволи да се занимавам и с други неща, 

като работата с багер например.  

Откакто почина браточвед ми през 1972 г., аз наблюдавах, че чакалнята на 

болницата се пълнеше все повече и повече с хора, тъсещи помощ. Не разбирах какво и 

защо се случва, но определено ми правеше впечатление растящия брой болни хора, 

вкл. и болните от рак. Някои от болестите бяха толкова редки, че дори не бях чувал за 

тях. Тъжно бе да наблюдавам как болницата се превърна в място, където лекарите не 

помагаха, а през повечето време ходеха по конференции и съвещания, от които 

нямаше полза за болните. Болницата се превърна в място, където най-много можеха 

да ти превържат раната. Не биваше да очакваш нещо повече.  

Самият аз никога не съм използвал болнични или компенсации,  независимо 

колко зле съм се чувствал понякога. Имах безупречна работна етика. Ето защо си 

мислех, че ако нещо ми се случи, ще съм защитен и в добри ръце. От заплатата ми 

винаги са се отделяли средства във фонд за компенсации в случай, че нещо ми се 

случи. Скоро щях да разбера, че нещата не са както звучат. До момента в който станах 



на 48 години, аз все още живеех сякаш съм недосегаем от болести и злополуки. Все си 

мислех как когато стана на 55, ще се пенсионирам и ще работя с багера. Никога не съм 

си и представял, че живота ми  може да се развие по друг сценарии.  

На 21.12.1997 в болницата бе извикан екип да поправи един от бойлерите. 

Колегите махнали изолацията от азбест и извършили поправката, но след ремонта не 

го запечатаха много добре обратно. Реших аз да направя това, защото колегата, който 

трябваше да дойде да ме смени щеше да си помисли, че не съм си свършил добре 

работата. Правил съм тази процедура много пъти.  Азбеста е опасен за белите дробове. 

Трябваше 2 пъти да го напръскам с лепило от флакон, като всеки път се изчаква по 1 

минута. След края на минутата, тъкмо когато почвах да пръскам пак, изведнъж всичко 

ми притъмня. Може би час по-късно дойдох в съзнание и видях, че съм се оплел в 

тръбите и кабелите на един малък бойлер, непосредствено до големия, върху който 

работех. Едвам се откачих. Не можех да ходя. Допълзях до офиса и се опитах да се 

обадя по телефона за помощ. Не можех да улуча копчетата на телефона. Най-накрая се 

появи инженера, който трябаше да ме смени. По думите му, съм бил ужасна гледка, 

дори не съм можел да си кажа името на приемната в болницата. А аз чувствах само как 

главата ми ще експлоадира. Отнесоха ме в спешното, където ми дадоха кислород, от 

което напрежението в главата ми намаля. Вече можех да ходя и ми казаха, че е най-

добре да се прибирам у дома. Нямам спомен как съм шофирал до къщи. Днес се чудя 

как са ме изписали, при положение, че бях толкова неадекватен – как ще оставите 

такъв човек да шофира? За късмет, сякаш колата ми сама знаеше пътя. Дадоха ми 

почивка и за следващите 2 дни. От тях също нямам никакви спомени.  

Бях писан на смяна на 24-ти декември. Чувствах се малко по-добре, макар не 

идеално и отидох на работа. Не предполагах, че това ще бъде последната работна 

смяна в живота ми. Имах рани, натъртвания и охлузвания по цялото тяло. Първото 

нещо, което направих, когато отидох бе да се опитам да разбера какво точно се е 

случило с мен? На пода намерих флакона с лепилото. Зачетох се в кутията, където на 

гърба пишеше: „Изпаренията могат да причинят временен срив на нервната 

система.”  Сега вече знаех защо припаднах. При падането от стълбата съм си ударил 

главата в стоманените тръби. Тогава си помислих, че съм извадил късмет, защото ако 

бойлера бе включен когато падах, щях и да съм обгорен от ток.  

По време на тази смяна съзнанието ми се изясни и се почувствах по-добре. 

Изведнъж, както стоях пред компютъра, започнах да чувам в главата си силен шум. 

Шест часа по-късно,  шумът бе станал по-силен и беше сякаш камертон е полудял в 

главата ми. Главата започна да ме стяга, сякаш в метална превръзка. Почувствах се 

замаян и отидох в болницата, където казах на една от сестрите, че не се чувствам 

добре. Тя ми измери кръвното, след което каза да не мърдам. Излезе от стаята, върна 

се с едно хапче, даде ми да го изпия и повтори да не мърдам. Мислела си е, че 

кръвното ми е толкова високо, че ще експлоадирам. Падането ми увреди главата - 



остави ми непоносим шум в главата, високо кръвно налягане, проблеми с 

вестибуларния апарат, залитане и други подобни проблеми. От този момент нататък 

бях оставен на милостта на системата. На сутринта на 25.12.1997 г. ме изпратиха у дома 

за неопределен период от време. Тогава не го знаех, но с кариерата ми бе свършено. 

 

 

ГЛАВА  4 

ПО МАГИСТРАЛАТА НА ХИМИКАЛИТЕ 

 

Мога да си спомня само първия невролог, който посетих след инцидента с 

главата ми. Той бе първият от многото. Епикризата, която ми даде, сякаш бе написана 

за друг човек. Състоянието ми се влошаваше. Не получавах помощ от никъде, а шумът 

в главата ми не ме оставяше да спя. Днес ми се струва ужасно глупаво, че не се обърнах 

още отначало за помощ към конопа. 

Тогава изобщо не съм се сещал за коноп. Сигурно съм бил повлиян както от 

удара, така и от медикаментите с които ме тъпчеха. Чак след 9 месеца получих 

окончателна диагноза, през септември, 1998 – мозъчно увреждане след сътресение на 

мозъка. На който и специалист да обяснявах какво и как ми се е случило, те всички 

казваха, че съм извадил голям късмет. Аз не мислех така. Много ме измъчваше шума в 

главата ми, сякаш  денонощно една ракета минаваше от едното ухо до другото.  

По време на инцидента носех шапка с пластмасова лента отзад. Изглежда тя е 

омекотила удара и спасила живота ми. Лекарите ми повтаряха, че е невероятно, че 

изобщо съм оцелял. Иронично е, че дължах живота си на пластмасова лентичка. 

Казваха, че прогнозите за мен не са добри. Не бе възможна операция, само 

медикаменти и избягване на стреса.  

След инцидента е трябало да ми изплатят компенсации или да ми изплащат 

ежемесечни обезщетения. В моя случай, от болницата ми дадоха 6 месеца болнични. 

След това останах на нулата. По-късно разбрах, че нашият тийм лидер е подправил 

данните ми и това е допринесло за ситуацията.  

Лесно е да се каже: „Избягвай стреса!”, но как да се постигне това, при 

положение, че нямах никакви доходи. Наложи се да разпродавам вещите си, 

включително багера, който така или иначе вече не можех да ползвам, заради 



състоянието си. Не можах да отговоря на нужното, за да получа компенсации или 

пенсия за увреждане. Днес съжалявам всички онези хора, които внасят пари в тези 

фондове, с мисълта, че ако нещо им се случи, ще са защитени. Няма да са!  

За мой късмет, в моя случай се намеси баща ми. Той ми даваше пари, с които 

можех да живея. Но много пострадали нямат такъв късмет. В много от случаите 

системата ни е така устроена, че да не помага на хората, преживели травма. Тя дори 

допринася за увеличаване на трагедията. Според мен, това, което направиха/не 

направиха  тези организации в моя случай, може да се нарече опит за умишлено 

убийство.  

Една вечер, в края на 1998 г. случайно попаднах на една програма по 

телевизията. Беше наречена „Лудост по марихуаната 2” и се водеше от д-р Давид 

Сузуки. Показваха много хора, които бяха постигнали невероятни резултати срещу 

болестите си, дори само с пушене на трева. Сякаш ми светна лампичката. Ама разбира 

се! Ако нещо можеше да ми помогне, това бе марихуаната. В момента нямах в 

наличност, не бях и в състояние да произвеждам своя, затова взех малко от един 

приятел. Донесе ми такова облекчение, каквото нито едно медицинско лекарство не 

успя. Почувствах се много глупаво пред себе си, след като осъзнах, че отговора е бил 

през цялото време пред мен. Дотогава не бях гледал на марихуаната като на лекарство. 

Изведнъж точно тя ми помогна когато бях в голяма здравословна беда. Започнах да 

искам рецепта от лекарите си, за да мога да я използвам съвсем легално. Те всички ми 

отказваха под предлог, че тревата е лоша за дробовете, а и не е доказано медицински, 

че помага. Щях да си спестя доста унижения и нерви, ако още тогава бях разкарал 

лекарите от живота си, но по онова време все още вярвах в тях и системата. Ето защо 

продължих да пия предписаните от тях лекарства, а вредата от тях се трупаше. 

Времето минаваше. Никое от лекарствата не ми помагаше. Бях толкова отчаян и 

депресиран от болката и заради лекарствата, че исках да се самоубия. Само мисълта за 

децата ми ме спря. Взех се в ръце. Осъзнах, че не мога повече да разчитам на 

официалната медицина и започнах да търся други варианти.  

Знаех, че пушенето на марихуана ми носи успокоение, но не бе цялостно 

решение на проблема. Имах нужда от още по-силна субстанция, за да мога да спя 

спокойно. Тогава се сетих за маслото. Какво би станало, ако концентрирам канабиоиди 

във вид на етерично масло и го приема? Щом като пушенето ми дава малко 

спокойствие и сън, то маслото би трябвало да ме събори в леглото. При следващото 

посещение при лекаря ми, му казах за намеренията си. Първо ме изгледа странно, след 

което се съгласи, че маслото е по-здравословния начин за приложение на марихуаната, 

но все пак той не искаше да ми предпише рецепта.  

Не разбирах поведението на всички тези лекари. Изписваха ми опасни 

медикаменти, водещи към привикване, които видимо ми вредяха, но не искаха да ми 



предпишат марихуана? Не ги разбирах, но ги оправдавах с това, че може би те знаят 

нещо , което не ми казват, някакво вредно въздействие на марихуаната. Много хора 

пренебрегват страничните ефекти на лекарствата си, а всъщност те са по-опасни от 

първоначалното състояние, което се лекува. В моя случай виждах как оглупявам или 

имам налудничави мисли от лекарствата, които пиех. Не можех да мисля трезво. Не ми 

помогнаха изобщо за залитането и безсънието. Превърнаха ме в зомби. Според мен 

само влошаваха състоянието ми.  

Една от лошите страни на травма като моята, е постоянното лошо настроение и 

раздразнение – трябваше да живея с шум в главата. Хората около мен се чувстваха 

сякаш пред тях стои бомба със закъснител – никога не можеш да си сигурен кога ще 

избухне. Междувременно си направих малко количество конопено масло, но не го 

вземах редовно, защото се страхувах какъв ефект може да има това.  

Един ден през 2001, лекарят ми, ми каза, че той и медицината не могат да 

направят нищо повече за мен. Вече опитали всичко, с което разполагали. Трябваше да 

се оправям както мога. Тогава аз отново поисках рецепта за марихуана и той отново ми 

отказа. Колкото и да бях зомбиран, това поведение много ме възмути.  

Прибрах се у дома и започнах да приемам конопено олио като единствено 

лекарство. Преди това бях пил, но малки дози и непостоянно, които сякаш не ми 

влияеха много. Ефекта беше все едно пуша марихуана. Разликата между пушенето на 

марихуана и приемането на конопено олио е, че тревата действа на мига, докато с 

олиото – това може да отнеме около час. В началото не бях запознат с ефектите, които 

олиото може да има върху мен и това малко ме тревожеше. Но все пак, вече намях 

какво да губя.  

Когато започнах да приемам олиото редовно и да увеличавам дозата по малко, 

безсънието изчезна като проблем. Вече спях от 8 до 12 часа здрав сън всяка нощ и 

цялостното ми състояние започна да се подобрява. Затъпяването ми изчезна и мисълта 

ми стана отново остра като бръснач. Започнах да се вталявам както исках и нямах 

нужда от Глюкозамин за болките от артрита в коленете. В началото си мислех, че 

олиото има само унасящ и успокояващ ефект. Не знаех дали има и други ползи и какви 

са те. Малко се уплаших от свалянето на килограмите. Да не би маслото да ми 

вредеше? Не знаех, че то ме е детоксицирало и вкарвало в нормални и здравословни 

килограми. От 83 кг. постепенно станах 72 кг. Кой би предположил, че конопеното 

масло може и това... 

То облекчи справянето, но не премахна напълно шума от главата ми. Спрях да 

залитам постоянно. Кръвното ми се нормализира. Това можеше да се отдаде и на 

почивката, която дадох на тялото си от лекарствата, но за мен конопеното масло бе 

виновника. Нямаше пристрастяване, помагаше ми по възможно най-добрия начин. 



Една вечер реших да пробвам да изпия наистина голяма доза. Исках да видя 

какъв ефект ще има. Погълнах половин грам. След час си легнах. Няколко минути след 

това ми стана много зле, доповръща ми се. Исках да отида до тоалетната, но изведнъж 

се почувствах парализиран. Не можех да си мръдна дори един пръст. Помислих си: „ 

Видя ли сега какво  сам си причини!?” Признавам, че за няколко секунди през главата 

ми минаха ужасни мисли и се паникьосах. Но тогава се прояви борбената ми страна, 

стегнах се и станах от леглото. Беше малко трудно, но все пак достигнах тоалетната. 

Стоях там половин час, но така и не повърнах. След няколко минути се върнах в леглото 

и се наспах добре.  Приема на конопено масло не може да се сравни с приема на 

алкохол, но все пак аз се събудих след 10 часа с нещо като лека умора или махмурлук, 

които ми минаха след час. Има разлика и в действието на двете субстанции – след 

изпит алкохол човек би карал кола, а след прием на конопено масло, човек търси само 

едно – леглото. И до днес приемам голяма доза ведъж, два пъти в месеца. Не ми вреди 

с нищо, а и тялото свикна и не ми прилошава като преди.  

В средата на 90-те започнах да забелязвам по кожата си нещо като 

незарастващи ранички. Мислех, че това ще мине от само себе си. Не исках да си мисля, 

че  е рак на кожата. Страх ме беше да отида на лекар, за да не ми кажат тази диагноза. 

Докато работех в болницата съм виждал как пациенти с подобна диагноза умират в 

мъки. Чак през 2002 отидох на лекар, който след преглед каза, че може би това е рак на 

кожата, но не може да е сигурен, без биопсия. Когато подобна раничка се появи и на 

носа ми, до дясното око, лекарят каза, че трябва да я махнат с операция. Направиха я 

през Януари 2003. Седмица след това разгледах кожата, където бяха отстранили 

лезията. Беше инфектирана, но това не бе необичайно – много хора на които им 

правеха подобна операция в болница Амхърст имаха постоперативни инфекции.  

В този момент в ума ми изкочи онова радиопредаване отпреди 30 години. 

Вземах редовно конопено масло и си мислех, че тялото ми е наситено с THC. Ако това 

бе така, и ако THC може да убива ракови клетки, защо тогава не ми помагаше срещу 

моя кожен рак? Тогава не ми бе много ясно. Но кожата е най-големият ни орган. 

Мислех си, че може би ако искаме някакъв ефект за нея, трябва да приемаме 

постоянно големи количества. В случая най-правилното би било маслото да се маже по 

засегнатите участъци кожа.  

Но в мен все още имаше останала вяра в медицината и си мислех, че 

излекуването от рак не може да е толкова просто като мазане с конопено масло. Ако бе 

вярно, то медицината щеше да го използва, нали така? 

Не получих ясни отговори и реших да ги получа върху себе си. Намазах раната 

си, както и две други места, където мислех, че имам рак на кожата и сложих обратно 

превръзките. Два дена не почувствах нищо и реших, че може би няма никакъв ефект. 

След което махнах превръзките и видях чиста, здрава и розова кожа. Това не можеше 

да е вярно! Участъците кожа бяха напълно здрави. Когато разказвах на приятелите си 



как съм излекувал рака си, те махаха с ръка невярвайки. А и не им се струваше нещо 

важно, след като те самите не са били засегнати от рак. Но за хората имащи рак на 

кожата това би значело много. Това са хора, които се налага да претърпяват много и 

тежки операции и да умират в ужасна смърт, независимо, че медицината прави всичко 

което може за тях.  

Това бе период на въпроси и объркване за мен. Дали конопеното масло 

излекува рака ми? Само на мен ли се е случвало? Дори близките ми приятели ми се 

смееха – „Как така конопа ще лекува рак?” И аз започнах да си задавам този въпрос, 

когато рака, близо до дясното ми око се завърна отново. И отново го усещах сякаш 

имах забити трески под кожата. Върна се напълно само за няколко дена. Поду се и 

започна да прокървява както преди.  

Наложих от конопеното масло на превръзка и я залепих за мястото. След 4 дена 

я махнах. Кожата бе напълно излекувана. Трябваше да се върна на контролен преглед в 

болницата. Резултата от биопсията при операцията бе потвърдил, че става дума за 

кожен карцином. Исках да говоря с лекаря си. На смяна бе съпругата му, която поиска 

да знае за какво. Започнах да и разказвам как на мястото на операцията кожният рак се 

бе върнал, но как аз бях излекувал и трите огнища с намазване с конопено масло. Не 

бях виждал нечие поведение да се променя така бързо – изведнъж тя стана рязка и 

даде да се разбере, че не иска да знае и да има нищо общо с моята тема. Започна да 

крещи, че съпруга и няма да ме подкрепи, няма да ми даде рецепта за медицинска 

марихуана. В чакалнята стояха няколко други пациента, а тя крещеше с всичка сила. 

Какво им има на тези хора? Ако аз бях онколог, би ми било много интересно да знам 

как някой е излекувал рака си. Това увеличи съмнението ми в това, че лекарите не са 

напълно честни с пациентите си и увеличи недоверието ми.  

Тогава започнах да навързвам пъзела. Конопеното масло направи толкова 

много за мен дотук – кръвното, залитането, безсънието, артрита, затлъстяването, а сега 

и рака. 

Тогава се сетих и за един инцидент, който претърпях в един от първите пъти 

докато си правех конопеното масло – изгорих дясната си ръка до 3 степен. Кожата на 

почти цялата ръка бе изгоряла. Мислех, че ще остана инвалид до живот. Три часа след 

това у дома дойде приятелката ми Лия. Отряза с ножица мъртвата кожа. Знам че звучи 

гадно, но аз дори не усетих нищо, защото това бе мъртва кожа. След което тя намаза 

мястото с единственото масло което имахме под ръка – конопеното. 11 дена след това 

кожата ми бе напълно оздравяла. Дори космените фоликули бяха здрави и имах косми 

по ръката си. Тогава реших, че просто съм добър лечител, все още не можех да мисля 

трезво, защото пиех онези лекарства. Но когато започнах да навързвам всичко, 

всичките чудеса, които маслото направи за мен, си помислих „НА  КАКВО  СЕ  

НАТЪКНАХ?”  



През 2002 г., двамата ми сина Майк и Мич отидоха са живеят в провинция 

Албърта с надеждата да разработят свой бизнес там. Търсеха идеи какъв да е той. Така 

създадохме нашия уеб сайт за използването с медицинска цел на конопеното масло. 

По това време аз вече бях пенсионер, бяха ми изплатили дължимото обезщетение и 

имах постоянна пенсия. Но синовете ми трябваше да имат работа, а това изглежда 

щеше да им носи приходи. Първоначално исках да изложа цялата информация която 

имам и знам свободно в интернет, Но синовете ми ме спряха. Предложиха ми всеки, 

който иска да прочете, да се таксува 80$. За мен това нямаше значение. Но забелязах, 

че в инфото, което те направиха не се споменаваше нищо за излекуване от рак. Обадих 

им се. Те казаха, че не може просто така да се твърди, че конопа лекува рак, защото 

това би ни вкарало в неприятности. Не се съгласих с тях, но ги оставих да правят 

каквото знаят. През пролетта на 2003 пуснаха статията ми в Интернет и в списание 

Cannabis Culture Magazine. Оказа се, че www.HashishAndHoneyOil.com не носи никакви 

пари. Вложих много, за да подкрепя синовете си, но финансово безрезултатно. 

Въпреки това вярвам в таланта и способностите им. След този урок, те започнаха да се 

вслушват в мнението ми повече. Макар да не бях съгласен, разбирах доводите им защо 

не трябваше тогава да се споменава за излекуването от рак. Има страни, в които те 

грози 40 г. затвор, ако споменеш, че знаеш как се лекува рак. Предполага се, че така се 

защитава обществото от шарлатаните. Но всъщност това се прави, за да се държат 

далеч хората от безопасни, природни и ефектнивни лечения. Ако ги открият, големите 

фармацевтични компании ще трябва да фалират, защото няма да има на кого да 

продават отровите си. Всеки, който е излекувал себе си или близък от рак или друга 

болест  с природни средства, трябва да споделя опита си с всички, за да може всеки 

който има желание да се възползва. 

Сега сме февруари 2012. Минаха 9 години откакто аз излекувах моя рак с 

конопено масло. Пазя си изследванията, които доказват, че наистина съм имал рак. Тъй 

като се дава срок от 5 г., в който ако не се върне рака, смятат човек за окончателно 

излекуван, то аз, от собствен опит, смело мога да кажа: „ДА, КОНОПЕНОТО МАСЛО 

ЛЕКУВА РАК!“ Снабдил съм много хора с моето конопено масло, техен ред е да 

разкажат от какво ги е спасило. Колкото по-дълго мълчим, толкова по-голяма вина 

имаме за това, което се случва в медицината.  

 

 

 

 

http://www.hashishandhoneyoil.com/


ГЛАВА  5 

ПЪРВОТО НАХЛУВАНЕ НА КРАЛСКАТА КАНАДСКА  

ПОЛИЦИЯ У ДОМА 

 

Няколко дни след случката в лекарския кабинет, посетих майка ми. Тя страдаше 

от псориазис в долната част и стъпалото на единия си крак. Предложих и да опита с 

маслото, като го намаже. И в този случай то прояви „вълшебното” си действие и 

състоянието и започна да се подобрява. Започнах да се питам дали има нещо, което 

конопеното масло не може? Все още бях леко невярващ, защото ако бе толкова 

вълшебно, защо медицината не го използваше? 

В следващите седмици започнах да снабдявам мои познати, страдащи от кожен 

рак, изгаряния или инфекции по  кожата, където маслото можеше да бъде намазано. 

Слуха за мен бързо се разпространяваше и все повече хора започнаха да ме търсят за 

помощ. Аз все още не бях навътре в темата за конопа и реших, че е крайно време да 

направя сериозно  проучване, особено що се отнася до медицинския аспект на 

използването му. Не бях на „ти” с новите технологии и компютри, затова помолих 

моите съседи Руби и Лари Бярнасон, пенсионери, които се интересуваха и ме 

подкрепяха.  

Когато започнах да снабдявам хора с маслото, знаех, че мога да си навлека 

неприятности. Хората ми казваха, че някой ден ще ме глобят за практикуване на 

медицина без лиценз. Подобни изказвания от хора, на които се опитвах да помогна не 

ми помагаха особено. Знаех, че маслото е безвредно дори ако се поглъща, но ако все 

пак нечие състояние се влоши по една или друга причина, аз ще загазя. Това много ме 

тревожеше в началото.  

 



Лятото на 2003-та, засадих 140 растения до реката. 

Давах на хората маслото безплатно. Реколатата бе много добра, с добри цветове 

и аз си мислех колко качествено масло ще произведа. Но не би. На 13-ти септември, 

2003 Канадската Кралска Полиция се приземи с хеликоптер в задния ми двор. 

Наблюдавах ги, как бягат в редица, колко са въоръжени. Отидох спокойно до тях, а 

командира им се приближи до мен викайки, че знаят, че тук се отглежда марихуана  и 

аз съм арестуван.  

Обясних им, че мястото до реката дори не е мой имот и те нямат право да 

приземяват хеликоптер в задния ми двор. А той продължаваше да работи и шуми, така, 

че не знам дали полицая изобщо ме чу. Влязохме в къщата ми. Започнаха да я 

претърсват, без да ми покажат заповед за обиск. Намериха 30 клона от растението в 

мазето ми.  Реагираха сякаш са намерили човешки труп. Ядосах се от тона им и тогава 

аз се развиках: „Нарушавате закона с вашите действия в имота ми! Освен това аз 

използвам марихуната по медицински причини...” Извадих кутията с медицинската 

информация за мен, за рака ми. Тогава един от тях попита: „Къде тогава ти е рецептата 

или разрешителното за отглеждане и използване на марихуана? - това ме ядоса още 

повече, защото се бях опитвал безброй пъти да получа такава - Човек по-скоро би 

спечелил от лотарията, отколкото да получи такава рецепта от лекар!” Ченгето ми се 

усмихна подигравателно. Казах му, че съм се опитвал хиляди пъти, но те не са се 

съгласявали  и ако мисли, че е толкова лесно, да опита той да си издейства рецепта. 

Нищо от думите ми не ги впечатли. Най-накрая им казах: „Знаете ли, че изкоренявате 

лекарство срещу рак?” Това ги учуди. Показах им резултатите от моята биопсия. 

Разказах им историята си. След което те започнаха да се държат малко по-човешки. 

Съдейки по действията им се питам дали те изобщо бяха наясно какво и защо го 

правеха?  

Преди да напуснат дома ми, трима от тях дойдоха и ми стиснаха ръката. А 

ченгетата обикновено не правят така. Сякаш искаха да покажат разкаяние. Все пак 

иззеха цялата реколта, някои вещи и уреда ми за дестилиране. Но на мен не бе 

повдигнато обвинение. Аз наричам това обир, ръководен от правителството. Вече 

нямах своя реколта. Затова купих от хора отглеждащи наблизо и продължих да давам 

на нуждаещи се безплатно. Не знаеха с кого си имат работа. Войната бе обявена. Исках 

да докажа медицинските ползи от конопеното масло.  

Няколко дни след това съседа Лари се отби у нас, за да ми каже какво е открил в 

Интернет. Имаше странен израз на лицето си. Бе отпечатал медицински доклад 

наречен „Случаят с Конопа“ -  доста дълъг и описващ хилядолетното използване на 

конопа с медицински цели. Също бе открил официален медицински доклад от 1975 г. 

от Virginia Commonwealth University School of Medicine, че конопа лекува рак. Това бе 

същия онзи доклад, който слушах преди 30 години в колата си. Истината е била там, 



написана черно на бяло и е била в подкрепа на всичко това, което и аз открих за 

конопа. Лари продължаваше да се държи странно и аз го попитах какво има.  

- Рик, ТЕ са знаели, че това растение може да лекува рак още преди 30 години! 

- Да, очевидно са знаели. 

- Но аз загубих брат си заради рак преди 10 години! 

Сега вече разбрах защо този доклад го бе впечатлил толкова много. Лари бе 

разтърсен и това уби всякаква вяра у него в медицинската система.  

През септември, 2003 изпратих каквато официална информация и доклади бях 

открил на д-р Давид Сузуки. Заради неговото предаване за природна медицина аз бях 

започнал с конопа. Не се сещах за някой по-добър, който да предаде ценната 

информация по-напред. Д-р Сузуки е един от най-известните и уважавани 

изследователи в Канада. Хората не биха уважили моите думи, защото най-малкото аз 

не съм лекар, но в него ще се заслушат. След месец получих отговор, че д-р Сузуки е 

извън страната, но е останал много заинтересован от писмото и информацията ми и ще 

я обсъди с колеги. Писах му отново, този път до фондация Сузуки, като им изпратих 

мостра от конопеното масло, с идеята те сами да му направят оценка. Писах им, че 

само трябва да намерят някой с рак на кожата, да нанасят маслото с превръзка, да я 

сменят на всеки 3 дена и да наблюдават какво се случва. Отговора им бе, че те са 

Фондация, а не изследователски център.  Останах изумен от отговора им. Оказа се, че 

тази фондация няма интерес в разпространението на подобна информация  за лечение 

на рак. Не мога да твърдя, че д-р Сузуки и фондацията му имат общо с Американското 

Правителство и медицинска система, но след няколко години разбрах, че е точно така. 

А тогава изгубих желание да гледам предаването му. Нямах вяра в тях и информацията 

им.  

През ноември, 2003 изпратих по имейл същата огромна информация на 

здравния ни министър, на министър-председателя и др. във властта, с цел узаконяване 

използването на марихуната с медицински цели. Не получих отговор от никого, освен 

от лидера на демократическата партия. Бе писмо, в което пишеше „Гласувайте за 

Демократическата Партия!”. Лекуването на рак не би ли трябвало да е обект на интерес 

от всички?  

След ноември, 2003 много хора ходеха по този въпрос в кабинета на Мъри Скот, 

лидера на демократическата партия. Той лично познаваше хора, които са го 

използвали върху себе си, като Ед  Дуайър и др. Но този политик не направи нищо, за 

да направи маслото достъпно за обществото. Аз виждам Мъри Скот като блестящ 

пример за това какъв НЕ трябва да бъде един политик. За съжаление точно такива хора 

са на власт, но мисля, че в скоро време хората ще се осъзнаят и няма да позволят на 

такива като него да говорят вместо тях. Дарил Декстър също бе помолен от много хора 



да се заеме с въпроса, но отказа. В момента Дарил Декстър е премиер на Нова Скотия, 

но това ще се промени, щом хората узнаят истината.  

Два месеца по-късно имах среща с Бил Кейси в офиса му в Амхърст. Дадох му 

всичката информация която имах, моята лична история, както и му разказах за хора, 

които го познаваха, той тях също и които използваха маслото успешно. Той се престори, 

че не познава такива хора. Тогава му казах: „Нека се качим в колата ти, да отидем в 

болницата на Амхърст, да намерим някой болен от рак на кожата и да ти покажа!“ Той 

каза: „О, не, няма да направим това. Аз ще отида в Библиотеката на Парламента и ще 

намеря каквото има там по този въпрос...” Казах му: „Значи, ще отидете в Библиотеката 

и ще прочетете нещата, които са донесени там от Отава и написани от хората, които са 

създали цялата негативна пропаганда  срещу марихуаната? Това ли ми казвате?”. 

Виждах, че вече започва да се нервира. Но въпреки това каза: „Ще проверя и ще се 

свържа с вас” 

Разбира се никой не се свърза с мен в идните месеци, а хората продължаваха да 

умират в страдания.  

След тази  незадоволителна и безрезултатна среща с моя министър 

председател, се свързах с Canadian Cancer Society. Мислех, че няма начин те да не се 

заинтересуват и да се задействат. По това което тръбят, тяхната най-главна мисия е да 

намерят лек срещу болестта рак, но когато получат предложение за такова, изпращат 

глупав отговор какъвто изпратиха на мен: „The Canadian Cancer Society не одобрява 

непроучени медицински или хранителни добавки за лечение на рак”. 

Ама разбира се, че не искат да се намери  лек срещу рака, защото ако това се 

случи, те ще останат без работа. В миналото аз самият нееднократно съм дарявал пари 

на тази организация. Но никога повече! Милиони хора им даряват пари. Какво 

получават в замяна и при нужда? Представителите им, които ни звънят по телефона, за 

да ни убеждават да даряваме, са добри в това да ни убедят и че ще сме лоши 

граждани, ако не дарим за каузата. Баща ми е дарявал пари само на The Salvation Army. 

Казваше, че всички останали са банда крадци и ето, че отново се оказа прав. В бъдеще 

открих, че всички медицински асоциации, фондации и общества са измамни.  

В началото на 90-те, администратора на болница All Saints - Уилям Бил Гилбърт, 

се наложи да напусне работа заради болест, която не ни каза.  По време на работата си 

успя да си създаде много приятелства и контакти в медицинската сфера. Сетих се за 

него и че може да ми помогне. Една вечер му отидох на гости, разказах му всичко. Той 

не можеше да повярва, че аз съм открил лекарство срещу рак. Каза ми, че неговата 

болест е рак на стомаха. Развил се е заради многото лекарства, които му предписвали 

за болките в стомаха тогава. После, когато му открили рака, го лекували многократно  с 

химиотерапия, която намалявала размера на тумора, който бил колкото юмрука му, но 

след края на всяка химиотерапия, тумора се връщал все по-голям. Казах му, че не 



виждам  досегашното лечение да му е помогнало и нека опита с конопеното масло. 

Бил приемаше всяка моя дума на сериозно. Той ме познаваше отпреди и знаеше, че 

съм отговорен човек. Каза ми, че ще даде шишето с масло на сина си, който е химик, за 

да чуе какво мисли той и ще ми се обади. Седмица по-късно ме покани у тях. Показа ми 

един куп имейли от сина му. В първия пишеше:  „Татко, стой далеч от този човек, той е 

луд!”. Втория: „Татко, този човек май е намерил нещо голямо!” В следващите имейли, 

сина подкрепяше баща си да използва маслото. Бил поиска да му дам ново шише, с 

което да започне да се лекува, но точно тогава аз нямах нищо в наличност. Преди 

няколко дена бях дал последното си на друг пациент. Казах му, че след няколко дни 

друг човек, който отглежда ще ми даде реколтата си и тогава ще му дам от маслото.  

Седмица по-късно ми казаха, че Бил е починал, след като не е издържал на 

поредната планувана химиотерапия. Този път тя победи и успя да направи много 

повече от това да смали тумора му. Два дена след смъртта му, ми се обади фермера-

производител, че реколтата е готова. Тогава осъзнах с пълна сила колко смъртоносни и 

опасни са химио- и лъчетерапиите. Срамота е, че такъв добър човек и специалист, като 

Бил Гилбърт, стана жертва на медицинската система, за която той цял живот работеше.  

На 18.04.2004 г., почина баща ми, на 81 години. Три години преди това, той 

получи няколко инфаркта. Лекарите не му даваха много надежди за живот. Беше 

трудно да го гледаме и семейството ни реши да го дадем в старчески дом в Амхърст. 

Всеки ден ходех при него и това ме отдели за малко от хората, които имаха нужда от 

маслото. След няколко месеца реших, че ще го прибера в моя дом, защото виждах, че в 

Амхърст не му е добре. Приготвях къщата за него, когато разбрах, че е починал. Той бе 

чудесен баща и много добър човек. Разказваше на всички за маслото ми и за многото 

хора, на които то е помогнало. Ако знаех това, което знам днес, щях всекидневно  да го 

наливам с маслото и той да е жив и сега. Неговата мечта за мен, бе да стана лекар. 

Макар това да не се случи, той знаеше, че маслото ми излекува и помогна на много 

хора, така, че мечтата му почти се сбъдна.  

След смъртта му чувствах, че трябва да се опитам да помогна на колкото се 

може повече хора. Фокусирах се изцяло върху производството на колкото се може 

повече от маслото. 

Някъде по това време с мен се свърза мъж от Парсборо, чието 7-годишно куче, 

което той много обичал, заболяло от рак. Ветеринарните лекари му предлагали скъпо 

химиолечение и почти никакви надежди за оцеляване. Разбрал за мен от свой 

роднина, който се излекувал с маслото ми. Обади ми се и попита дали мога да помогна 

на кучето му. Дадох му от маслото и му казах да изсипе малко от него върху храната на 

кучето, което вече можело да дъвче съвсем малки хапки. След седмица ми се обади и 

каза, че кучето вече се храни нормално и изглежда много добре. След няколко 

седмици доведе малкия си приятел у дома и според мен бе в отлично здраве. След 

това го завел при ветеринарния му лекар, който не открил никакъв рак. Те лекуват 



животните точно толкова, колкото и човешките лекари – хората. Кучето беше пътник, а 

сега махаше с опашка до мен. За лечението на животните отиват много пари и ако 

маслото е достъпно и се знае за него, доста фирми и лекари ще загубят работата си.  

Ето как разбрах, че не само хората са в опасност от медицинската система, но и 

домашните ни любимци.  

През пролетта на 2004, засадих много растения в долината зад къщата ми и 

есента обрах много хубави цветове, които направих на масло и го давах на хората, 

които се нуждаеха. Не можех да разбера как хората, работещи в медицината можеха 

да гледат своите близки как страдат и умират. Това харесваше ли им? Защо го правеха? 

Дадох от маслото на Сесил Хог от гр. Маккан, който имаше рак по кожата на 

лицето. Лекарите му го махали с операция няколко пъти, но той все се връщал отново и 

отново и ставало все по-зле. Това го бе оставило с дупка на лявата му буза, а кожата 

там бе лошо възпалена. За три седмици конопеното масло си свърши работата и ракът 

изчезна напълно. Сесил и близките му бяха изумени. 

Сесил ми каза, че освен това имал глаукома и артрит в коленете. Казах му, че 

няма по-добро лекарство за глаукомата от маслото, което би трябвало да помогне и за 

артрита му. Отначало той не ми вярваше, но тъй като маслото го бе излекувало рака му, 

а и знаеше, че аз също го пия, реши, че няма какво да губи. Пиеше го както аз го пиех. 

Дотогава използвал възглавница, която слагал между коленете си, за да облекчи 

болката и да поспи. След месец нямаше артрит. Нямаше и болка. Вече не му трябваше 

възглавница за между колената.  

Когато започна да пие маслото, очното му налягане беше 31 в едното и 32 в 

другото око. Бил на път да загуби шофьорската си книжка, заради проблемите със 

зрението. Постепенно цялото му здраве започна да се подобрява и последно чух, че 

очното налягане е 13 в едното и 14 в другото око. Днес този човек е добре и кара 

колата си спокойно. Чете и вижда неща, които преди маслото не е могъл.  

Самият аз също видях значително подобрение в зрението след употребата на 

маслото. Глаукомата е една от основните причини за пълно ослепяване. От 18 век е 

известно, че конопеното масло помага много при подобни състояния. Но повечето 

офталмолози днес пренебрегват тази ценна информация и предпочитат да лекуват 

пациентите си с лазери и капки за очи, след което лечение, много от пациентите им 

остават завинаги слепи. За съжаление  лекарите-офталмолози само наблюдават как 

пациентите им ослепяват, без да се въползват от маслото.  

Скоро след като помогнах на Сесил, с мен се свърза жена от неговия град. 

Разказа, че к сложили диагноза - болест на Бауън – прекарценомни клетки в 

гениталиите. Направили к операция, при която отстранили всичко освен мястото с 

прекарценомни клетки. Тя не бе на себе си от яд, че са я осакатили и не са махнали 



каквото е трябвало. Доклада к от биопсията показвал, че отрязаната тъкан не съдържа 

прекарценомни клетки. Веднага взе маслото. Започна да го пие и да се маже с него. За 

много кратко време здравето и се възстанови и е така и до ден днешен. 

Направих няколко свои експеримента – добавих маслото към кремове и 

мехлеми и те постигнаха много добри резултати. Една вечер си намазах лицето с крем 

за лице в който бях добавил 15 г от маслото. Когато се събудих на сутринта, кожата на 

лицето ми бе гладка като бебешка кожа. Бръчките ми не бяха така остри, подутините 

бяха изчезнали. Но нали съм мъж, това не ми направи голямо впечатление. След 

няколко часа отидох на кафе при Лари и жена му Руби ме гледаше странно. След малко 

дойде при мен и ме попита дали съм си правил лифтинг на лицето? Казах к какво съм 

направил и те се посмяха. Разликата във вида ми ги впечатли.  

Жените харчат толкова много пари за красотата си. Почти винаги без резултат. 

Ако само знаеха за маслото и какво може да направи то за кожата им. Съмнявам се, че 

това ще стане масово и узаконено в скоро време, което е жалко. Един ден помолих 

майка ми да си намаже старческите петна по ръцете с маслото. За нула време те 

изчезнаха, а ръцете и останаха гладки и розови.  

Има ли нещо което това масло да не може? Започнах да се замислям. Тъй като 

никой не правеше нищо за разгласяването на информацията, се обърнах към 

вестниците. Разказах на Крис Гуднайт за маслото и какво може. Той ми обеща цяла 

страница в Спрингхил Рекорд - вестника, в който работеше. Статията излезе, но бе 

малко преиначена. Там Гуднайт бе написал, че конопеното масло излекувало някакви 

рани по лицето на местен мъж. Ставаше дума за Сесил Хог. Аз бях там по време на 

интервюто и чух как Сесил му казва, че това е рак, а не „някакви рани” по лицето. Казах 

на Гуднайт, че се е съюзил с Дявола, щом като е допуснал това. Не трябваше да му се 

ядосвам, все пак той не беше собственик на вестника и нямаше крайната дума.  

След като вестника излезе на пазара, изпратих копие от него, и всичката друга 

информация, която бях събирал през годините на новия здравен министър Юджал 

Досанж. След 6 месеца получих отговор от него, че това, което правя е нарушение на 

закона. Нарушавам закона като спасявам хората от смърт? Не ми харесва, че аз ви го 

казвам г-н Досанж, но вие сте този, който нарушава закона, след като не правите това, 

за което сте избран. Като министър на здравеопазването, трябваше наистина да 

направите нещо за опазване на здравето. А вие предпочетохте да седите зад бюрото си 

и да не правите нищо.  

През годините много хора ме питаха защо съм кръстил маслото си “Phoenix 

Tears”. Ще ви кажа и съжалявам, че ще разочаровам очакванията ви, но не е по 

темата – името ми хрумна докато един ден гледах филма за Хари Потър. Там един 

дракон напада нашия герой, забива зъби в него и положението му никак не е розово. 

Тогава се появява Феникс, който пролива сълзи над раните на Хари и така го спасява. 



Точно тогава аз казах Phoenix Tears. След секунда Хари каза същото. Почувствах, че 

това име много подхожда на маслото, което лекува всичкo и всички. Сигурен съм, че 

отначало името не допадна на много хора, но постепенно свикнаха. Когато 

създавахме нашия уеб сайт, разбира се той беше www.PhoenixTears.ca Може да се 

каже, че Дж. К. Роулинг е кръстница на маслото ми.  

Един ден в къщи дойде да си поговорим една жена, на която бях помогнал с 

маслото. Говореше нещо за миропомазването в църквите, когато ме попита: „Рик, защо 

правиш всичко това? – аз к казах - За да не стана задник, тя попита - В смисъл? - Ако ти 

имаш рак, аз знам как да се излекуваш и не ти го кажа, това няма ли да ме превърне в 

задник? - Е, да, при това положение си прав.” И двамата се смяхме. 

Тогава аз я попитах: „Ами Исус? Още преди неговата поява хората масово са 

използвали конопа за медицински цели. Дали не е възможно той да си е помагал с 

коноп, за да се случват всички онези медицински и библейски чудеса с излекуването, 

които знаем? Ако е така, защо в Библията не е споменато нищо? Дали защото е 

трябвало да ни накарат да повярваме в чудодейните способности на Господ? 

Според мен Исус не е скривал истината от хората тогава, но по-късно, когато 

Библията е била пренаписвана и преписвана хиляди пъти, хора с власт са решили, че 

е по-добре масите да не знаят истината, за да бъдат лесно контролируеми. Скъпа 

моя, Религията като власт, е една от основните спирачки, пред свободното 

използване на конопа за медицински цели.“  Тя замълча и се замисли. Тръгвайки си от 

дома ми, тя вече бе една Християнка, чиито очи бяха започнали да се отварят за 

истината.  

Сляпата вяра в нещо, не го прави истина. Когато истината те бие в лицето, как 

можеш да я отречеш? Понякога някои хора ми казват, че Господ ще ме накаже. Ако ще 

ме наказва, за това че спасявам хора от мъки и смърт, то готов съм за това наказание! 

Не е ли точно Господ поставил това растение на Земята, за да го ползваме ние и да си 

помагаме? В такъв случай си мисля, че нямам от какво да се страхувам. 

Все повече се разчуваше за лечителните способности на конопеното ми масло и 

пред вратата ми постоянно се появяваха нови и нови лица. Не бих могъл да опиша 

всеки отделен случай. Около мен започна да се оформя приятелски кръг, 

съмишленици, които подкрепяха каузата ми. Всичко сочеше, че маслото помага и няма 

вредни странични ефекти. Но как можех да привлека общественото внимание? Засега 

бях решил да продължавам да произвеждам колкото мога повече и да помагам на 

хората. Мислех, че в бъдеще нещата с узаконяването ще се променят.  

 

 

http://www.phoenixtears.ca/


ГЛАВА  6 

СРЕЩАТА С ПРИЯТЕЛЯ МИ РИК ДУАЙЪР 

 

Бях помогнал на една жена – Пат Гуше, да излекува рака си и тя ме свърза с Rick 

Dwyer. Той искал да се срещнем и да научи повече за това, което правя. Харесах този 

човек в мига, в който го видях. Беше открит и честен и искаше да знае всичко за 

конопеното ми масло.  Поиска да го водя с мен, когато навестявах болни, на които съм 

дал от маслото. Казах му, че ще се радвам на компанията му докато пътуваме. Вече 

носех със себе си видео и фото камера, за да имам доказателства. 

Рик работеше като барман в Кралския Канадски Легион – организация за помощ 

на канадските ветерани от войните. Той предложи да запознаем хората в Легиона с 

маслото. Разбира се, че бях съгласен да помагаме на ветерани и семействата им. През 

април, 2005, организирахме среща с ветераните. Доведох 10-тина пациента, които се 

бяха излекували с маслото, за да разкажат историите си. Имаше 45 ветерана. Заснех 

цялата среща с видео камера. По време на срещата не скрих нищо и казах на хората, че 

имам намерение да засадя много коноп тази пролет, за да мога да произведа повече 

масло за нуждаещите се. Изпратих видеокопия от срещата на някои от най-гледаните 

ТВ шоута в Канада.  

На 6-ти май, занесох едно копие и в полицейския участък в Амхърст с думите, че 

трябва да се повдигне обвинение на политиците за криминално бездействие 

причиняващо смърт. Поисках си да ми върнат обратно каквото бяха конфискували при 

рейда си у нас, за да мога да произвеждам повече масло. Рик Дуайър бе до мен и 

записваше всичко с видеокамерата. Така те нямаше как да отрекат, че знаят, че вече 

съм им казал всичко което знам. Минаха 3 месеца, нямах и вест от тях. На 3-ти август 

полицията отново нахлу в дома ми. При мен тъкмо бе дошъл един приятел и аз го бях 

оставил на верандата, докато отида до кухнята да направя кафе. На вратата се почука и 

полицая каза, че са тук за да конфискуват реколтата ми. Попитах го дали знае за 

видеокасетата, за моята информация. Каза, че не знае нищо такова. От мястото си 

виждах, че 3-ма полицаи са опрели пистолети в главата на приятеля ми. Ако и ние 

бяхме въоръжени, щях да извиня това. Но ние нямахме никакви оръжия, което се 

доказа официално и по-късно. Имах само пистолет за пелети, какъвто се продаваше 

във всеки магазин за домашни потреби и всяко дете можеше да си купи. Чувствах се 

сякаш съм в Дивия Запад, а пред мен са банда пияни каубои. Наскоро имаше случай 

при който няколко полицая починаха, докато се опитвали да спрат камион пълен с 

марихуана. На полицаите в нашето полицейско управление случая бе представен така, 

сякаш те са умрели заради марихуаната. И сега тази дума ги настървяваше. Те 



обикаляха градината с марихуаната, но не влизаха в нея. Виждах ги че са нервни. 

Попитаха ме има ли нещо, което трябва да знаят, при което аз не се сдържах пред 

изкушението и им казах, че измежду растенията съм скрил няколко меча. Безценно бе 

да гледам изражението им и да се забавлявам. Изчаках няколко секунди, избухнах в 

смях  и им казах, че няма нищо страшно в градината и растенията не са опасни или 

вредни. Дори пациентите водят внуците си тук, за да ги разхождат вътре в нея. Те 

продължиха да ме питат да не би в близката гора да има въоръжени мъже, които ме 

пазят? Да бе, в гората е пълно с такива... особено в ловния сезон. Ама как ги намираха 

такива образи за полицаи? 

Оставиха ме с жена-полицай на верандата, а шестима полицаи отидоха и 

започнаха да режат реколтата ми. Жената каза: „Искам да знаете, че аз ви вярвам. 

Вярвам на всяка ваша дума.“ Попитах я: „Как може да ми вярваш, а да стоиш 

безмълвна и да виждаш как колегите ти унищожават реколта, която ще се използва за 

направата на лекарство, което лекува рак?” Тя склони глава и замълча.  

Конфискуваха нагревателя и разтворителя ми. Ченгето, което мина покрай мен, 

носейки ги към вана им, ми се усмихна, сякаш искаше да ме умилостиви. Казах му: 

„Ако се наложи, мога да произвеждам масло в бирени кутийки, а нагревателя не е 

проблем.” Отведоха ме в полицейското управление на Амхърст, където ми повдигнаха 

обвинение и ми взеха отпечатъци. По-късно същия ден се прибрах у дома и видях, че в 

къщата ми цари пълен безпорядък. Бяха взели всичката информация която съм 

събирал, вкл. видеоматериалите с излекувани пациенти. Сигурно им е голям кеф, че 

имат  такава работа, която им позволява да се ровят из чуждите домове и да си вземат  

каквото пожелаят в името на Канадското Правителство. Вече ми бе ясно, че Канадската 

Кралска Полиция не работеше за хората и не можеше да к се има доверие.  

По това време имах много пациенти, които лекувах. Как щях да продължа да им 

давам маслото без уредите и реколтата ми? Но щом има желание, намират се и 

начини! 

Няколко дена след нахлуването на полицията у дома, отидох в местния  

магазин, за да потърся нещо с което да заменя нагревателя си. Попаднах на малък 

готварски уред за ориз. Имаше си и инструкции за употреба. Тъй като ориза загаря 

много бързо, тази печка имаше само 2 степени – висока температура (за готвене) и 

ниска температура (за затопляне). Ако температурата стане твърде висока, печката 

автоматично минава на ниска температура. След като уреда пазеше ориза от загаряне, 

значи можеше да го направи и за маслото. Така и правеше. Нямах нито една захабена 

продукция с тази печка. По мое мнение винаги трябва да се използва дестилатор. Но не 

всеки има такъв и не всеки може да загрее разтвора без опасност от експлозия. В 

много страни, вкл. Канада е незаконно притежанието на такива неща. С изключение на 

случаите, при които се използват за направата на дестилирана вода. В повечето случаи 



направо го слагат вътре във водата, като електрически нагревател. Ето защо, ако си 

глупав и решиш да го сложиш направо в разтвора, може да стане експлозия.  

Макар процеса да е много прост, малко хора знаят как точно да го направят, 

защото рядко им се е налагало да работят с такива устройства. Ето защо THE RICE 

COOKER (уреда за готвене на ориз) върши чудеса и много хора вече имат такъв. Струва 

около $30. Използването к, ми реши проблема с прегарянето на материала и позволи 

на много хора сами да правят свое масло.  

 

Три дни след полицейския рейд, седях депресиран на верандата си, когато 

вятъра довя пред лицето ми едно листче коноп. Замислих се и отидох да погледна 

градината. Видях, че има места и растения пренебрегнати от полицаите, както и такива, 

в които все още имаше живот, макар и отсечени. Взех маркуча (който бяха пропуснали 

да ми конфискуват) и се захванах да поливам, за да вдъхна колкото мога живот в тези 

растения.  

В местния вестник излезе статия от познатия ми Крис Гуднайт за полицейската 

конфискация, но той отново бе объркал всичко и бе преиначил информацията. А би 

трябвало вестника да се заеме с проучване, да разпита използвалите маслото от тази 

реколта. Разбира се, не са направили това. Вместо това написаха своя версия на 

станалото. Много хора в града бяха разстроени, защото ме познаваха и знаеха, че не 

съм престъпник, че помагам, често и за без пари. 

Това хорско недоволство доведе до нова среща в с хората от Легиона. Всички ме 

подкрепиха, казвайки, че знаят, че полицията не е била права, но никой нищо не 

можеше да направи срещу тях. Рик бе предишния президент на клона на Легиона в 

нашия град и се свърза с Джордж Укон – ръководител на морската част в Легиона. 



Изпрати му и копие от видеокасетата от април, която пазеше у тях. Но както всички 

останали и този отдел отказа да се намеси и да има нещо общо с мен и каузата ми. 

Кралския Канадски Легион би трябвало да  пази обществото и ветераните от 

политически грешни ходове, от корупция. Точно сега те показаха, че не си вършат 

работата. Започнах да се чудя има ли в Канада организация, която да не се води от 

корупция и правителствени манипулации? 

Много съмишленици-фермери идваха при мен с реколтата си, за да им направя 

маслото, което те продаваха или подаряваха както аз често правех. Бяха много доволни 

от качеството на моето масло. Един ден при мен дойде един от тези фермери и ми 

каза, че маслото, което съм му дал преди няколко месеца наистина е много добро – 

пробвал го върху себе си. Аз не знаех, че той е имал медицински проблем. Оказа се, че 

имал диагноза – биполярно разстройство и шизофрения. Маслото го върнало към 

нормалното му психическо състояние, сега той ходел отново на работа и бил много 

щастлив. Изхвърлил окончателно химикалите, които му предписвали лекарите. Тогава 

се сетих за момчето, което се оправяше само пушейки марихуана пред очите ми преди 

толкова години.  Вече имах доказателство, че маслото работи и при хора с различни 

ментални проблеми.  

През септември, 2003-а, влязох из свещените коридори на Канадското 

Правосъдие. Когато се явявах пред съда, запознах съдията с видеозаписа от април в 

Легиона и видеозаписа от май в Полицията – месеци преди да ми бъде повдигнато 

обвинението. Копие от тях бе дадено и на репортер от The Chronicle Herald, който 

присъстваше в съда този ден. Мислех, че може би след като изгледат видеото, ще им 

дойде ума в главата. Защо ли още не си бях научил урока? Ако не се лъжа точно този 

ден съдията издаде заповед-забрана на репортерите да пишат за моя случай.  

Съдебната система си играеше игричките, но поне успях да съживя  част от 

реколтата в задния ми двор. Надявах се след беритба да имам поне малко, но след 

беритбата и сушенето се оказа, че имах 9 кг яки глави. Веднага ги превърнах в 

лекарство. Радвах се и на малкото, защото нямаше  да се налага да купувам големи 

количества от други фермери. Все още имах много случаи, в които подарявах маслото, 

и купуването на реколта от фермери изцеди и последните ми останали, скътани пари. 

През 2001, бях получил компенсация от $125,000. Тези пари направиха възможна 

цялата ми дейност. Но ето, сега, кладенеца пресъхваше и се налагаше да внимавам за 

всеки похарчен долар.  

Понякога имах срещи със странни типове. Един такъв ми предложи да 

снабдявам рокерска банда с маслото, което те щели да продават. Щели да ми плащат 

$45 за всеки произведен от мен грам. На мен 1 произведен грам ми излизаше $40, без 

да се смятат консумативи, ел. eнергия и др. Но въпреки изкушението му казах, че не 

искам да се замесвам с банди и не ми се лежи в затвора. Ако искат масло, да си 

произвеждат сами. Мъжа се опита да ме заплаши, но и аз не му останах длъжен. 



Покрай маслото, живота ме срещна с много и различни типове, които си въобразяваха 

разни техни неща.  

Съдията по делото ми каза да намеря колкото мога повече хора, които да се 

подпишат под клетвена декларация, че гарантират за мен. Взех 120 празни клетвени 

декларации с надеждата да му ги занеса попълнени. Тогава започнах да разбирам 

какво племе сме човеците. Едвам успях да събера 48 попълнени декларации в своя 

защита. Дори хора, на които бях излекувал рака не искаха да се намесват. Тогава се 

запитах, защо правя всичко това? Защо се боря за правото на всички хора да имат 

достъп и информация за това масло, след като повечето от тях не ги интересуваше 

нищо друго, освен личния им достъп до него. Важното бе, че те си бяха решили 

здравословните проблеми. Това че други умираха в мъки не бе важно за тях. Така 

разсъждават повечето хора днес и затова медицината ни е в това тъжно положение. 

Дори с адвоката си трябваше да споря. Един ден той ми каза: „Рик, дължа ти 

извинение. В мига, в който ти ме нае, аз мислех, че ще защитавам престъпник. С всеки 

изминал ден виждам, че не си.”  Той най-накрая бе разбрал чистотата на намеренията 

ми, но все още  нямаше пълна вяра в силата на маслото:  

- Най-накрая си разбрал... 

- Със съдружниците ми говорихме и искаме да знаеш, че мислим, че това, което 

правиш е просто чудо. 

- Щом мислите така, какво още правя из съдебните коридори? 

Не отговори. Попитах го не съм ли прав като мисля, че половината адвокати в Канада 

печелят и живеят от дела свързани с марихуаната?  Той ме погледна и каза: „Ами, Рик, 

нали знаеш, че повечето адвокати са само едни мошеници...” 

Този отговор не ме изненада. Оправдание ли беше? Не ми каза. Попитах го: 

„Какво не ви е наред, бе хора?! Къде ви е морала и здравия разум!?” Погледна ме и сви 

рамене. Целият този разговор ме убеди за пореден път, че няма да бъда справедливо 

третиран от съдебната ни система. Трябваше да си изпаднал в кома, за да не видиш 

каква е цялата игра. 

В кабинета на адвоката идваха много хора да подпишат пред него клетвените си 

декларации и броя им го впечатли, както и историите им. Бях дал от маслото на една 

жена – Шърли О`Брайън, за да лекува проблем с ушите си, който имала от 2 години. 

Досега лекарите я лекували безуспешно, дори не успели да и поставят диагноза. 

Едното и ухо бе цялото във възпаления и рани, и двете я болели ужасно, не можела да 

спи и се виждаше, че е изтощена. 



Обсъдихме проблема и и дадох масло, казах и как да го маже и слага превръзка, 

за да не се отърква в леглото. Казах к, че това ще излекува ушите к и ще к помогне да 

спи. След седмица ушите к бяха напълно здрави и тя спеше като бебе. 

В деня, когато тя дойде при адвоката ми, аз бях там. Тя ме посочи с пръст и каза: 

„Този човек струва колкото теглото си в злато!” Адвоката ми се усмихна и каза: 

„Очевидно е така.” 

Бях раздал на познати и приятели 120 декларации, но само 48 дойдоха за да ги 

попълнят и подпишат. Това ме отврати. Но според адвоката, дори и тази бройка бе 

голяма, предвид случая. 

Когато дойде денят на делото, адвоката ми даде да се разбере, че това дело не 

е шега работа и че довереника му има доказателства за всяка своя дума. Съдията 

изглеждаше безразличен към всяка чута дума. Предадохме декларациите и зачакахме.  

Мислех, че ще имаме решение до един месец, но съм се лъгал. 

 

 

ГЛАВА  7 

ПОЛИЦИЯТА УДРЯ ОТНОВО 

 

Дойде зимата на 2006 г. Броя на болните, които ме търсеха за помощ 

продължаваше да расте. Те бяха чули за мен от написаните статии във вестници през 

2004 и 2005 г. и мислеха, че няма какво да губят, тъй като лекарите вече нямаше с 

какво да им помогнат. Силата на маслото чупеше всякакви бариери. То лекуваше или 

слагаше под контрол абсолютно всякакъв здравословен проблем. А аз вместо да 

помагам на 8-те канадци, които по статистика умираха всеки час от рак, бях зает с 

канадското съдилище. Чудех се колко още време трябва да мине, за да бъде 

официално признато това лекарство и да започнат да се спасяват човешките животи. Не 

мислех, че ще е нужно много време. Много хора бяха срещу мен, но с всичките 

доказателства, които бях събрал, колко още щяха да продължават? Изглежда имаше 

хора, които бяха готови на всичко срещу много пари. Но ако и те се разболееха от рак, 

дали нямаше да прибегнат до маслото ми?  

През април, 2006 г., звъннах на адвоката ми да питам какво става с моя случай, 

има ли решение? Той каза, че съдията още не се е произнесъл. Какво? Защо се бавеше 



толкова? Хора страдаха и умираха всеки ден и това ми се струваше непростимо губене 

на време. След месец адвоката ми се обади и каза, че съдията ми предлага сделка – 

ако се призная за виновен, няма да ми правят криминално досие и ще смъкнат всякави 

обвинения. Можех да си тръгна чист, ако се призная за виновен.  

Искаха да призная вина за нещо, което не е престъпление, за да могат те да 

продължават с безчинствата си?! А Адвокатите да продължават да си пълнят 

джобовете от подобни случаи? Дали съдията е разбрал, че умират хора, а могат да 

бъдат спасени? Е, да става дума за пари... Казах на адвоката ми, че няма да приема 

сделката. Той ми каза, че е предположил това и го е споменал на съдията, който казал, 

че в такъв случай, тъй като „са много заети”, ще възобновят делото ми след 8 месеца, 

през декември. И луд не би повярвал на оправданието им.  

Междувременно имахме нов чудодеен случай на изцеление с помощта на 

конопеното масло, който отново привлече общественото внимание към мен. Бащата на 

Рик Дуаиър бе познат и уважан човек в Амхърст и околността. Притежаваше няколко 

магазина и всички го познаваха и обичаха. Той бе на 82 години, военен ветеран с все 

по-влошаващо се здраве. От 30 години бе диабетик и имаше и съпътстващи проблеми. 

Един ден бъбреците му отказали. Откарали го в болницата, където открили, че освен 

всичко, има и рак на белите дробове.  

По това време синът му – Рик, който беше и мой приятел, бе 100% против 

химиотерапията. Без да знае това и без да е запозната с опасностите, сестрата на Рик 

завела баща им в Монктън, където му били първата инжекция химиотерапия. 

Прибрала го у дома, където Ед се подул като балон. Дробовете му се пълнели с 

течност, дори не можел да държи краката си един до друг. Завели го в болницата на 

Амхърст, където лекарите му дали 48 ч живот. Рик бе много отчаян за баща си и дойде 

да ме попита дали маслото би помогнало в този случай? 

Аз му казах, че при това положение, няма какво да губи. Рик взе маслото и се 

върнал в болницата, където попитал лекаря може ли да му го дадат. Лекарят отказал, 

не искал да поема такава отговорност. Човека лежи на смъртния си одър, а лекаря 

отказва помощ?! 

Рик нямал избор, влязъл в стаята на баща си и му  дал му да изпие голяма доза 

от маслото. Оставил двамата си братя там за през нощта и си отишъл. Не могъл да спи. 

На сутринта казал на майка си какво е направил. Тя се уплашила да не дойдат 

полицаите да го арестуват... Рик отишъл в болницата и какво да види – баща му спял 

като пън, а според братята му, дишането се нормализирало малко след като си е 

тръгнал предишната вечер. Помолил лекарите да го изпишат и да си го приберат у 

дома. Там Рик започнал редовно да му дава от маслото. Баща му имал катетър и Рик 

помолил домашната медицинска сестра да го махнат. Тя отказала, защото ако го 

направела, трябвало да се връщат веднага в болницата за да му сложат нов.  Той 



попитал баща си дали според него ще се справи и без катетъра, може ли да пикае сам. 

Той казал: „Да“. Рик наредил на сестрата веднага да махне катетъра. След което се 

разбрало, че той може да уринира перфектно.  

Заедно с инсулина, Ед вземал по една шепа други лекарства всеки ден. 

Постепенно Рик му спрял всичките. След 6 седмици пиене на маслото, баща му вече 

нямал нужда от инсулин, за контрол над диабета. Ед се чувствал като малко дете, току 

що заведено на сладкарница – след 30 години ограничения и инжекции с инсулин, сега 

отново можел да яде каквото си поиска. Ед пиел по 2 г от маслото  всеки ден, като 

ходел и до болницата всеки ден за прегледи и разговори с приятели. Може би трябва 

да спомена, че въпреки, че Ед имаше плешивина на темето си, а и всичката му коса 

окапа от химиотерапията, сега започна да му расте коса навсякъде по главата. В този 

случай маслото ми показа много от чудесата на които е способно, въпреки възрастта на 

пациента.  

Целият град бе свидетел на спасяването на Ед от смъртния му одър. Това бе 

тема номер едно за разговори. Ед живя още 15 месеца и почина от инфаркт в съня си, 

без болки и унижения. Ед не пропиля подарения му живот – включи се активно в 

просветелнието на хората за маслото. Цял живот Ед е бил член на Консервативната 

Партия и Кралския Канадски Легион за военни ветерани и чак накрая осъзна, че те 

никога не направиха нищо за него.  

През 2006 г., се свързахме със Стивън Луис от UN. Както и досега с подобен тип 

организации, ударихме на камък и нищо не се направи. Това затвърди мнението ми, че 

UN са нищо повече от престъпници в костюми. Забелязали ли сте, че ако нещо се случи 

и е нужна тяхната намеса те винаги се бавят много или остават безмълвни. Точно те 

подкрепиха през 50-те Хари Анслингер, шефа на Федералното Бюро по наркотици, по-

късно преименувано ДЕА ( Drug Enforcement Administration), който поведе 

пропагандата срещу конопа и го обяви за немедицинско растение. През 1961 г., с 

декларация се забрани на всички страни-членки употребата му. След всичко това 

изобщо не бях учуден от реакцията им сега. 

Май, 2006 г. – време за засаждане на новата реколта. Имах 1100 резници 

(известни още като клонинги) от добри женски растения, от 8 различни сорта. За 2-3 

седмици, след като се аклиматизираха, пуснаха корени и бяха вече готови да бъдат 

засадени. Знаех, че рискувам пак да ме навести полицията, но толкова много хора ме 

търсеха за маслото, че избора дойде от само себе си. Надявах се, че местната полиция 

са се образовали и няма да закачат поне моята реколта.  

Законът – Програма за повсеместно премахване на марихуаната е удобен 

инструмент в ръцете им, позволяващ им да тероризират гражданите на Канада. 

Жалкото е, че всъщност  по този начин крадяха най-силното лекарство на хората.  



В моя случай нямаше никакво съмнение, че те действаха против желанието на 

хората, живеещи в района. Винаги излизаха с оправданието, че просто си вършат 

работата.  

Този път дойдоха само, за да ми откраднат реколтата, лекарството на хората. Не 

влизаха в къщи, не ми предявиха обвинения. В резултат на рейдовете им срещу мен 

през 2003, 2005 и 2006 г., хиляди канадци не успяха да получат лекарството, от което 

имаха нужда. Повечето пациенти платиха с живота си.  

Има хора, които могат да си позволят да купят половин килограм материал от 

цветове на коноп от дилъри и сами да си направят маслото. Но повечето хора, които 

идваха при мен бяха бедни и отчаяни и аз винаги съм им го давал безплатно. 

Дейстивията на полицията много ме затрудняваха. Щяха да действат различно, ако 

повечето от тях бяха на мястото на пациентите ми.  

Когато се разчу, че полицията пак е идвала у нас, Легиона и много граждани 

пощуряха от гняв. Президента на Легиона пусна отворено писмо до всички местни 

вестници, в което молеше да разучат и обявят пред обществото какво прави 

конопеното масло. Това трябваше да се случи на официална среща, в сградата на 

Легиона, на която да присъстват политици, медици, хора от здравната система и 

администрация, полицаи и лекари. Имах много желаещи пациенти, излекувани, които 

искаха да споделят историите си и как маслото им е поногнало или спасило живота. В 

деня на срещата, полицията дойде и затвори сградата на Легиона. Месец след това 

извикаха нас, организиращите срещата в същата тази сграда, казаха ни да седнем и ни 

изясниха, че не може да става дума за политика и разгласяване пред обществото за 

конопеното масло, не можем да говорим такива неща пред широката общественост. 

Това не бе ли погазване свободата на словото? Не можех да проумея това, което се 

случва! Не издържах, станах и казах: 

- Знаете, че на всеки час умират по 8 канадски граждани от рак. Знаете много 

добре, че това за което искаме да говорим, може да им спаси живота! 

- Винаги е имало и ще има умиращи хора!”, бе техният отговор.  

- Вие сте банда убийци и крадци! Ако войниците, които умряха за свободата на 

тази страна ви чуеха, щяха да се обърнат в гробовете си! 

От 130 членове преди, днес Легиона в нашия град има 30 члена и е пред 

закриване. Това се случи, защото много хора се отписаха като членове след тази случка. 

Правителството се опита да финансира Легиона ни известно време, сякаш нищо не се е 

променило, но без обществена подкрепа закриването му е неизбежно. А шефа на 

Военноморските сили, който бе начело на мъмренето срещу нас бе издигнат в по-висок 

ранг. Е, що се отнася до мен и моите познати, ние не бихме си купили и близалка от 



организация, претендираща, че зачита паметта и помага на военните ветерани, а 

всъщност им отнема животоспасяващо лекарство.  

Вестниците отразиха бегло предстоящото закриване, но този път се намеси и 

телевизията. В един и същ  ден пред дома ми бяха Global News, CTV News и CBC News. 

Обяснихме им за какво става въпрос. Много от пациентите разказаха историите си пред 

камерите. Рос Лорд, един от репортерите каза: „Рок, това е невероятно! - Ще трябва да 

повярваш, след като виждаш хората – живото доказателство  пред себе си!”  

А това бяха възрастни хора, уважавани граждани страдащи преди от сериозни 

болести, а не младежи, търсещи трева да се надрусат.  

И трите телевизии излъчиха репортажи, Global дори го завъртяха в новините си. 

Само че интервютата с хората бяха монтирани така, че темата да се върти около 

закриването на Легиона и дали марихуаната е лекарство или вреда. Беше доста зле 

скалъпено и звучащо детински, но поне много хора чуха за каузата ни. Започнаха да 

прииждат на тълпи. Пред дома ми имаше опашки. „Най-накрая!”, казах си аз. Сега вече, 

все някой ще трябва да направи нещо, за да се легализира марихуната за медицински 

цели.  

По Коледа екип на Global News трябваше да дойде за повторно интервю и 

проследяване състоянието на пациентите, но няколко часа преди това ми звънна 

репортера и каза, че от по-горе са му наредили да не прави този репортаж. Извини ми 

се.  

През Есента на 2006 имаше местни избори. Аз се кандидатирах, за да мога 

официално да разгласявам и да помагам на страдащите. Вместо това, бях наречен от 

медиите човек, който се бори единствено за узаконяване на марихуаната с цел лични 

облаги. Когато говорех по обществени сбирки, хората просто седяха и ме гледаха с 

недоверие. Не ме оспорваха, но и някак не успявах да стигна до тях. Много често 

организаторите не ме викаха по сбирките или съкращаваха времето ми. Не бих казал, 

че съм се справил добре, тъй като на изборите получих само 524 гласа. Но участието ми 

предизвика вълнение сред хората. Моят пряк опонент Бил Кейси не пропускаше да 

каже през дошлите на дебатите: „Нима искате да повярвам, че в окръг Макан е открит 

лек срещу болестта рак!?” Много говореше за това, колко е вредна марихуната, как 

води до пристрастяване и затъпяване при младежите. Добре, само че точно преди 

няколко години Правителството призна, че марихуната не води към пристрастяване. 

Другите кандидати също не разбираха сериозността на темата ми. Те винаги ще се 

опитват да се харесат на партиите, които представляват и на тези предизборни 

кампании виждах колко са корумпирани и продажни.  

По време на предизборната ми кампания, точно преди Коледа, се проведе 

заседание по моето дело. В Канада има т.н. Програма за достъп до марихуана. Тя 

позволява на хора с рак, МС и др. тежки болести да отглеждат марихуната за собствени 



нужди, дава им се официален лиценз. Позволява им се да я пушат или да си я слагат в 

сладкиши. Няма закон, който да позволява направата на конопено масло. Ето защо  

тази организация е просто един фарс, замазване на положението в очите на хората, 

които си мислят, че Правителството прави много за тях. Всъщност, знаейки, че 

пушенето няма да им помогне кой знае колко, те официално се правят на „добрите”, но 

забраняват или по-точно пропускат да споменат правенето на маслото.... 

По време на делото ми, съдия Моника Макуийн извика няколко представители 

на тази програма, които заявиха, че моето здравословно състояние (което е добро) не 

отговаря на критериите за включване в програмата им. Дори и да кандидатствам, няма 

да бъда включен. Ето как разбрах, че и тази правителствена програма, която уж помага 

на болните е една шега... 

Когато бях много зле здравословно, през 2001 г., бях чувал от свои познати, че са 

получили своя лиценз за легално засаждане на марихуана от The Chronic Pain Center в 

Халифакс. Там проявявали разбиране. След като получих отказ за рецепта от всички 

мои лекари се свързах  с тях. Казаха ми, че ще трябва да изчакам 21 месеца, за да отида 

на консултация. Можете ли да си представите някой тежко болен как чака тези 

месеци? След това чувах, че листа с чакащи е нараснал още повече.  

Виждате, че се опитвах да спазвам законите, но се превърнах в престъпник 

(според техните термини), защото не ми оставиха никакъв избор, ако искам да оцелея.  

Ето как третират тежко болните в Канада. Ето защо, вече не бих и кандидатствал 

в подобни пародийни правителствени програми. По време на делото ми, при 

население от над 30 млн, бяха разрешили само на 800 човека да засаждат легално 

марихуана. Дори само тези цифри би трябвало да убедят и слепец, че Програмата за 

достъп до марихуана е фалш. Правителството се опитва да се направи на добро и 

действащо в очите на неинформираните хора, а всъщност защитават интереса на 

големите фармацевтични компании.  

Друга важна за обществото подробност е ниското качество на марихуаната, 

което Канадското Правителство отпуска на пациентите си. Който е одобрен, може да 

получи от правителството 28 грама за $172 или 0,5 кг за $2,760. Много от хората, които 

са си купили от „държавната” марихунана са останали толкова разочаровани от 

качеството к, че дори не са я използвали и са отказали да я платят.  

Чух, че и за Правителството било голям проблем въпроса с некоректните платци 

на марихуана, които дължали хиляди. Кой може да ги вини, след като много по-

качествена марихуана може да се купи от местен фермер и на много по-ниска цена. 

Дори в селските райони на Нова Скотия има по-евтина – $2,400 за 0,5 кг. А съм чувал, че 

същото количество в Британска Колумбия (бел. ред. Област в Канада, известна в 

Северна Америка с високото качество на марихуаната) може да се купи и за $1,500.  



Излиза, че Канадското Правителство се опитва да продава на нуждаещите се 

нискокачествен материал на умишлено завишена цена. Това показва, че нямат 

съчувствие към страдащите и е редно те да се нарекат истинските трафиканти, след 

като продават на толкова висока цена.  

По време на моя процес бе обсъдено всичко това, като имаше и  доста безумни 

изказвания. В крайна сметка, съдията реши да освободи моите застъпници, наричайки 

ги „смешници”! Що за отношение! Освен това, аз не съм имал животозастрашаващо 

състояние, което да ме оправдае лично. Ракът, който си излекувах не е ли 

животозастрашаващо състояние? Не знам кое даваше право на съдията да се изказва 

по медициснки теми, които явно не му бяха ясни. Изказванията и решението на 

съдията бяха  толкова неясни, че никой нищо не разбра и се наложи да поискам 

аудиозапис , от който пак нищо не се разбра. Поисках стенограмата от процеса, за 

която  платих 60 долара. Не ми я дадоха. Някой не искаше да ги знам, прикриваше 

съдията  и не искаше да се разгласява какво е казал. Но бе ясно, че Правителството 

ограничава основното ни право на живот. Конопеното масло е природно, безвредно, 

неводещо до пристрастяване лекарство и въпреки това, те продължаваха да 

ограничават достъпа ни до него. По принцип, този процес изобщо не би трябвало да се 

състои – всеки има право на живот и да се бори за живота си.  

През май 2007 г., един мой съмишленик помоли свой приятел – репортер, Крис  

Лорет, да дойде и да направи репортаж за мен и всичко, което правя. Момчето дойде, 

стоя почти цял ден с мен, разпитва ме, видя приятелите ми, маслото, което раздавах. 

Виждах, че от време на време нещо не му е комфортно, но нищо не казвах. В края на 

деня Стив, все още невярващ в силата на маслото ми каза, точно това: „Рик, тази работа 

не ми се вярва!“ Аз нищо не казах, но виждайки, че пак прави някаква гримаса, го 

попитах какво има. Той каза, че има сколиоза. Получил я преди няколко години, след 

тежко падане като тийнейджър. Лекарите дори не давали надежда, че ще проходи 

отново. Но той успял с цената на ужасни болки и изкривен гръбнак. Въпреки това 

решил да продължи с живота си, а болките и състоянието си преодолявал с лекарства, 

от които също му ставало лошо. По едно време ме попита дали според мен маслото ми 

може да му помогне с нещо? Аз му казах, че според мен точно маслото е единственото 

нещо, което би му помогнало или поне със сигурност облекчило състоянието му. 

Отидох, взех малко шише, дадох му го и му казах да пие съвсем малки количества на 

всеки 8 часа. На следващия ден той ми се обади много ентусиазиран, с изчезнали 

болки и облекчен и каза, че ще направи документален филм с мен. Разказа, че само 5 

часа след първата доза ужасните му болки в гърба изчезнали. Бил много доволен. 

Когато дойде, за да започнем да снимаме, ме попита: „Ти да не би да твърдиш, че 

имаш лекарство срещу сколиоза?” Обясних му, че при състоянието му, му липсва 

мускулна маса в гърба и има възпалителен процес там и това най-вече е била 

причината за дискомфорта му. Казах му, че конопеното масло ще помогне на тялото да 

възстанови мускулната си маса, където е нужно и ще излекува възпалението му. Точно 



това се случи и той ми е много благодарен. Години наред, той е колабирал от ужасната 

болка в гърба си. Сега, с помощта на маслото, той отново се чувства нормален човек. 

Ето така срещнах човека, който продуцира RUN FROM THE CURE (бел. ред. Отбягване на 

лечението), Крис Лорет.  Радвам се, че стана така, не бих могъл да намеря по-подходящ 

човек. Той се срещна с много хора, използвали маслото. Днес и той е убеден в силата 

му, така както и аз.  

През лятото на 2007-а, реших да засадя реколтата си, скрита навътре в гората, за 

да не могат да я намерят и унищожат полицаите. Знаех, че заради това, няма да мога 

да  имам голяма реколта, а и освен това бях много зает с публичните ми изяви. 

Трябваше да си набавя растения и от местни фермери. За мой късмет имах много 

приятели -фермери, които с радост ми помагаха в снабдяването ми. Повечето от тях са 

много бедни и имаха нужда да им плащам, но въпреки това съм им много благодарен, 

защото труда им помогна за излекуването на много страдащи хора.  

Продъжавах да раздавам маслото безплатно. Но търсенето се разрастна толкова 

много, че се наложи да започна да продавам или поне хората да ми дават реколта, 

която да им обработвам в конопено масло. За мен бе удоволствие да работя с хора, 

които имаха желание сами да си помогнат и на такива съм раздал хиляди семена, за да 

могат сами да си отглеждат.  

Ако при мен идваха пациенти с тяхна реколта, не им вземах пари за направата 

на маслото. Обикновено са нужни около 2400 долара, за да се купи реколта от 

фермери, достатъчна за пълно излекуване от рак. Това стига за направата на 60 г 

конопено масло.  

По това време вече бях разбрал играта на големите фармацевтични компании 

при т.нар. от тях лекарства и лечения при рак. Бих могъл да определя действията им 

като Престъпления срещу Човечеството. Направих проучване и видях, че през 1800 г. и 

до началото на 1900 г., много от фармацевтичните гиганти, някои от които действат на 

пазара и днес (Eli Lilly, Parke Davis, Squibb и много др.), са произвеждали някакви 

лекарства, съдържащи коноп. 

http://www.youtube.com/watch?v=D2EKxHw4NFI
http://www.youtube.com/watch?v=D2EKxHw4NFI


 

В онези времена е било обичайно аптекарите да правят масло от много 

различни билки и растения. От векове е било известно, че конопа е много лековит и е 

бил много използван. В старите медицински книги бе отбелязан като ефективно 

лекарство при хиляди различни болести.  

 

Как така, днес, големите фармацевтични компании с целия им ресурс, 

изследователи, учени, технологии и лаборатории не са открили (или по-точно 

преоткрили), че конопеното масло е толкова лековито, както направих аз? Дори не 

открих документи,  сегашните и предишни, мощни фармацевтични компании, някога 

да са продавали истинското конопено масло от цветове на коноп. Евентуално, някои от 

тях са продавали, продават и сега,  някаква разводнена форма на конопено лекарство. 

Тъй като знаят много добре колко мощно е истинското масло, те правят така, че масово 

да се продава вариант с много ограничени лечебни свойства. Защо го правят? Мога да 

предположа 3 причини: 



1. Никой не може да купи патент върху конопеното масло, тъй като се добива от 

обикновено, широкодостъпно растение. Съответно, печалбата не му е 

гарантирана. 

2. В миналото фермерите са отглеждали коноп свободно, ако са узнаели, можели 

са сами да си правят лекарството, което пак не гарантира печалби на 

фармацевтичните компании. 

3. Ако фармацевтичните гиганти наистина произвеждат и продават подобни 

лекарства, то за кратко време ще се сринат всичките им останали продажби и 

печалби, а и хората ще станат по-здрави и ще се срине цялата медицинска 

мафия.  

Дори преди 150 години, фармацевтичните компании са разполагали с техника 

и знания за производството на истинско конопено масло. Нямат извинение, за това, 

че не са го правели. Напротив, знаели са много добре какво да (не) правят. Това е 

целенасочена политика от тяхна страна. Ако не беше тази тяхна манипулация, още 

преди 150 г. щяхме да имаме лекарство срещу рак и практически всички други 

болести. Ако искат да се оправдават, че не са знаели за лечебните свойста на конопа, 

това е тяхно право. Но мисля, че ако искат да им повярваме, то значи да им 

присъдим докторска степен по Глупост.  

Фармацевтичните компании и тези, които ги контролират стоят зад 

ограниченията и забраните за свободен достъп до конопа за медицински цели. Време 

е хората да осъзнаят тяхната игра. 

Днес всички фармацевтични компании произвеждат токсични лекарства, 

направени от всевъзможни отрови, които е доказано, че тровят и увреждат дори 

черния дроб на пациента. Но те ги продават под предлог, че са тествани, че са минали 

проучвания с двойно сляп плацебо ефект. Пробутват ни глупости, с които да убедят 

хората, които имат нужда от такова лекарство, че то е ефективно и безопасно. Макар 

хората вече да са наясно в обратното, продължават да си ги купуват с надеждата, че 

може да им помогне. Ясно е, че FDA и фармацевтичните компании са от един отбор. 

Иначе повечето от лекарствата на пазара трябваше да са забранени.  

Ето, вече знаете истината за фармацевтичните компании и защо не произвеждат 

маслото, както и защо законите забраняват конопа дори за медицински цели.  

Исторически факт е, че най-великите умове в историята са отглеждали коноп – 

Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Ейбрахам Линкълн и др. Днес подобни хора 

биха били заклеймени като напушени наркоманчета, но точно те са сътворили 

Декларацията на Независимостта и Конституцията на САЩ. Знаете ли, че най-първо, 

тези важни документи са били написани на хартия направена от коноп? 



 

Съдейки по делата на тези хора, се разбира, че конопа не им е навредил на 

мисленето, общуването и социализацията. Когато тези, които са започнали да се 

опитват да забранят конопа и са започнали да го наричат марихуана, хората дори не 

били чували тази дума. Употребата на думата марихуана и напушен са въведени в 

езика ни, за да ни накарат да се страхуваме от конопа.  

Пропагандата твърди, че марихуаната е опасен и смъртоносен нов наркотик.  

Всъщност марихуана е една от 400-те жаргонни думи използвани по цял свят за 

да се опише растението канабис.  

Марихуаната не е наркотик, това е генетична разновидност на конопа, която 

може да даде големи количества медицинска смола, с високо съдържание на 

канабиноиди, които всъщност лекуват.  

Пропагандата започнала с въвеждането на думата марихуана и заклеймяването 

к,  което започва да дава бързи резултати – фермерите спират да отглеждат, страхуват 

се от растението и от пушенето му. Мислят го дори за смъртоносно и опасно, въпреки, 

че повечето хора нямат и представа какво значи да се надрусаш и напушиш. Според 

статии в стари вестници, това е най-смъртоносното нещо на света. Всичко това са лъжи, 

пускани с определена цел – заблуждаване на хората, които е нямало как да получат 

вярната информация по това време.  

И до днес тези лъжи продължават да носят безброй страдания и смърт, които 

могат да бъдат избегнати. Истината е, че  пушенето на марихуана с медицински цели 

НЕ Е опасно. Ако обратното бе вярно, щяхме да имаме много исторически факти и 

свидетелства, за опасността, която това носи. Пушенето и използването на марихуана 

за медицински цели може само да ви отпусне и да ви приспи. А почивката и съня са 

много важен фактор при възстановяване от която и да била болест. А въпросното 

надрусване е това, което премахва болката и лекува.  

Историята ни показва, че конопа е най-старото и безопасно лекарство познато 

на човечеството. Показва ни и че конопа не води до пристрастяване, за разлика от 

алкохола или други лекарства на пазара. Има голяма разлика между истинските, 

смъртоносни наркотици и субстанции, с които хората се тровят и конопа. Това растение 

никога не е представлявало опасност за хората, а само за тези, които искат да направят 



много пари. За да се убедите в думите ми само трябва да погледнете човек, използващ 

марихуана и такъв използващ алокохол или хапчета за надрусване (много от които се 

произвеждат от самите фармацевтични компании и се наричат психотропни). Сами ще 

видите разликата.  

Дори ако аз изпия по-голямо количество от маслото, това няма да ми навреди, 

само ще ме приспи за няколко часа, но няма да се чувствам неадекватен.  

Състоянието, което предизвиква  приемането на конопеното масло,  подпомага 

лечителния процес. Тук не става дума за надрусване, а за лекуване. Щом като човек 

веднъж свикне с използването му, хората около него дори няма да знаят, че го пие 

редовно.  

От десетилетия медицината ни повтаря колко е важна профилактиката на 

здравето. Ето едно лекарство, което дава идеална здравна профилактика за всички 

възрастови групи. Дори децата могат да го приемат без страх. Медицината ни учи да 

държим децата далеч от конопа, но позволява да ги тъпчем с химикали и отрови под 

формата на медикаменти.  

През 80-те години, д-р Мелани Дрер доказва, че майките в Ямайка раждат най-

здрави бебета. А там, всички знаем, се пуши много. Излиза, че конопа не вреди, а 

помага дори на неродените. 

Ако това лекарство се употребява правилно, болести като рак, диабет и други 

изобщо няма да се появяват.  

Можем да наречем конопа едно старомодно лекарство – нашите предци са го 

използвали повсеместно.  

 

Ние трябва да си върнем това право и също да имаме свободен достъп до това 

лекарство. Единствената причина то да е толкова скъпо в момента (1 г - 40 долара) е 

защото ни се налага да го купуваме от обявени извън закона фермери. Ако я нямаше 

спирачката от закона и растението можеше да се отглежда спокойно и свободно, без 

криене, то маслото щеше да струва смешни пари. Законите на правителствата го 



оскъпяват. Опитват се да ни контролират телата и здравето, за да продължават да 

трупат печалбите си. 

 

 

ГЛАВА  8 

ИМПРОВИЗИРАН НЕЗАКОНЕН СЪД 

 

Явих се отново пред съда. Казаха ми, че мога да обжалвам съдебното решение. 

Не виждах смисъл, след като бе ясно, че тяхната цел е да спрат достъпа на хората до 

растението и медицинските му ползи. Никой не обърна внимание на думите ми, макар 

всички да знаеха, че са факт. Поисках да продължа към по-висшата инстанция – 

Върховния Съд в Нова Скотия. Исках делото ми да бъде отсъдено от съдебни 

заседатели, не от съдия. Поисках и нов съдия, тъй като нямах вяра на този. Той прие 

това като лична обида. В крайна сметка той бе назначен за председател на съдебния 

състав.  

Досегашното ми влачене по съдилища изяде и малкото ми останали пари и вече 

не можех да си позволя адвокат. Реших да се защитавам сам. Полицията ми достави 

всичката документация по делото ми лично у дома. Отношението на полицаите се бе 

променило. Изведнъж бяха много любезни и съдействащи. Всеки от тях лично ми 

стисна ръката и пожела да спечеля делото. Един ден, дойде един от тях, за да ми даде 

останал документ и ми каза: „Рик, не знам как лекуваш хората, но ако аз бях болен, щях 

да отида в болница.”  Аз се изсмях и казах, че всички които са дошли при мен, първо са 

обиколили всякакви лекари и болници. В много от случаите вредата, която медицината 

им е нанесла ги е довела при мен. Попитах го: „Ако ти беше болен от рак, 4-ти стадии и 

официалната медицина бе вдигнала ръце и казала, че нищо повече не може да 

направи за теб, къде щеше да отидеш? Какво щеше да правиш?” Замисли се. Тръгвайки 

той бе станал мой приятел и поддръжник. Цялата местна полиция сякаш узря и поумня. 

Може би започнаха да четат и да се замислят за близките си и какво може да прави 

лекарството, което аз произвеждах.  

Седмица преди делото ми, видях НЛО над двора. Съседа ми също бе споменал, 

че вижда, но аз не му обърнах внимание, мислех, че след като вече съм на 57 години и 

досега не съм видял, едва ли ще видя за в бъдеще.  



Въпросната вечер със съседа ми Марк седяхме и говорехме за наближаващото 

дело. Тъкмо излязохме на двора и забелязах нещо до електрическия стълб. Висеше  

във въздуха, цялото светеше и имаше шестоъгълна форма в долната си част. Към него 

се присъединиха други 2 обекта със същата форма. Образуваха триъгълник. Не се 

чуваше никакъв звук. Докато изтичам да взема фотоапарата и камерата си, те излетяха 

надалеч. С Марк отидохме до близкия хълм, видяхме ги отвисоко в далечината, как 

сякаш разучават. Аз се развълнувах. Това беше истина. Ако бях само аз, съм сигурен, че 

никой нямаше да ми повярва. Но Марк видя същото! Мисля, че от нас бива скрита 

много информация за НЛО, но защо? Някой има отговорите! 

Съседите ми Лари и Руби Бярнасон много ми помогнаха в подготовката на 

документацията по делото ми. Явяването ми пред Върховния Съд бе в началото на 

септември, 2007. Когато ме попитаха какво пледирам – невинен или виновен, казах, че 

не мога да пледирам нищо по дело основано на корупция. Съда автоматично пледира 

невинен вместо мен.  

Бях обвинен в отглеждане, търговия и притежание на марихуана. Как да правя 

маслото, без да отглеждам растението, от което се прави? Търговията предполага да 

имам цел печалба. Аз раздавах безплатно! Притежание? Разбира се, че притежавам 

суровината – нали правя маслото от нея... Всичките тези обвинения бяха пълни, но 

законови глупости. Аз не бях наранил никого.  

Ако не знаеха какво причиняват по този начин, можех да ги извиня. Но в 

момента, в който влязох в съдебната зала и видях съдията и адвокатите, знаех, че те са 

наясно с всичко. Не знаех чии заповеди следват, само знам, че идваха от високо, от 

Отава.  

Бях помолил съдията за съдебни заседатели – непредубедени хора. Но откъде 

да се намерят такива, при положение, че всички ние, включително и аз сме били 

изложени на негативната пропаганда за марихуаната. Помолих да им бъде позволено 

да изгледат исторически филм за марихуаната и използването к. Беше ми отказано.  

На втория ден, в залата доведох 10 пациенти и 6 лекаря, които да са мои 

свидетели. Имахме куп събрана информация, която планирах да представя като 

доказателства.  

В първия ден 6-ма от полицаите, които нахлуха в дома ми  свидетелстваха на 

страната на обвинението, но, оказа се в моя полза, макар да описваха как са влезли, 

какво са открили и иззели. Потвърдиха, че истинските престъпници не се държат както 

се държах аз тогава.  Потвърдиха и за видеокасетата, която им занесох с приятеля ми 

Ед, месеци преди нахлуването им у дома. Те казаха, че знаят за нея, но не са я гледали. 

Попитах дали е честа практика за полицията да не се преглеждат доказателствата? Те 

сведоха глави и замълчаха.  



Попитах жената-полицай, която остана с мен на верандата ми, докато колегите к 

унищожаваха реколтата ми, дали ще потвърди думите си, че тя лично  вярва на  всяка 

моя дума за растението и знае, че това, което правя е реално и добро.  

А полицая, който бе опрял пистолет в главата на приятеля ми, се оправда, че го  

е направил защото му се сторило, че на масата ни има пистолет. Какви съчинения, а? 

Чудя се какво би станало, ако нещо бе стреснало този изнервен младок тогава? 

Приятеля ми щеше да е с куршум в главата. А убийството му, оправдано с борбата 

срещу марихуаната. Зачудих се колко ли хора са убити по този начин? 

Следващия свидетел на обвинението бе експерта по марихуана от Кралската 

Канадска Полиция, който също се постара да изнесе добро шоу. Аз го попитах след като 

е тук като експерт по марихуаната, знае ли какво е коноп? Той каза, че не знае! Не 

знаеше, че марихуана и коноп е едно и също?! Не можех да повярвам, че този човек 

нарича себе си експерт! Той все пак се опита да се защити и да ме обори: „Не, не, 

марихуаната е съвсем различно нещо от конопа!” Всеки запознат с темата знае, че 

марихуана = канабис = коноп. Показах му закон, въведен през 1923 г. ( чрез корупция), 

за забрана на конопа. В него не присъстваше думата марихуана, а индийски коноп. 

Т.нар. експерт остана безмълвен. Показвах му нещо, което самият той би трябвало да 

знае. Очевидно полицията харчеше много от парите на данъкоплатците, в опити да 

премахне конопа от земята ни. Всичките тези хеликоптери, лодки, униформи, отдели, 

експерти... направо лов на вещици. Попитах го, колко от парите на полицията отиват в 

опити да се премахне конопа. Той отговори – над 60%. Толкова много пари, за да се 

премахне растение, което не е навредило на никого? Попитах го, не мисли ли, че 

парите би трябвало да се насочат към преследване на истинските престъпници? Той 

смотолеви нещо от рода на, че не той прави законите, а само ги изпълнява.  

Следващият ми въпрос към този експерт бе, дали мисли, че марихуаната води 

до пристрастяване. Отговори, че доколкото знае води. Попитах го дали някога е пушил. 

Каза, че не е. И това ми било експерт! Казах на обвинението, че за разлика от техния 

експерт, аз си знам материята.  

След всичко това, обвинението не бе уверено, че ще успее да убеди съдебните 

заседатели, че аз извършвам престъпление. Те свършиха със свидетелите си. На 

следващия ден бе мой ред да доведа мои свидетели, в моя защита. Съдията ме попита 

как ще си организирам свидетелите. Казах му, че първо ще разпитам пациентите, всеки 

ще разкаже какво е направило маслтото за него, след това лекарите ще разкажат 

тяхната гледна точка.  

Съдията разполагаше с клетвена декларация от лекар-онколог, отричащ, че 

пациента му, който бе мой свидетел някога е имал рак. Друг лекар бе отказал да даде 

личния медицински картон на друг мой свидетел, показващ, че е умирал от последен 

стадий рак на белите дробове. Отказал и да му предаде рентгеновата снимка отпреди 



и след използването на маслото, за да се види, че вече е напълно здрав. Виждате, че 

лекарите, за разлика от пациентите не искаха да се появяват в съда по моята тема, 

защото това бе заплаха за професията  и печалбите им.  

В Нова Скотия имаше много лекари, които знаеха за маслото и го препоръчваха 

и даваха на пациентите си, които след това бяха свободни и излекувани от рак. Но 

лекарите не искаха това да се разчува и го пазеха като някаква  тайна.  

След като казах какви са ми намеренията – моите свидетели – пациенти и 

няколкото  смели лекари, съдията отсече, че това няма нищо общо с обвиненията 

срещу мен. Останах изумен! Как е възможно да каже подобно нещо! На следващия 

ден, той каза, че след дълги размисли, решил, че няма как да позволи подобни 

свидетелски показания. Останах като гръмнат! Имаше ли нещо, което тези държавни 

служители да не направят, за да държат хората далеч от знанието за изцелението им? 

Сега разбрах защо имаше съдебна заповед-забрана за репортери и телевизии по време 

на моето дело.  

Реших, че поне ще мога сам да защитя себе си, имах научни и исторически 

доказателства. Познайте какво? Съдията каза, че не мога да цитирам нищо, което не 

съм написал сам. Тогава аз казах, че хората, сътворили закона за забрана на 

марихуаната също не са тук присъстващи и в такъв случай цялото дело е незаконно! 

Както и предположих, аргумента ми бе пренебрегнат и те продължиха с малката си 

пародийна инквизиция. Имаха абсурдни обяснения и оправдания за всичко и само 

стоенето с тях в една стая ме караше да настръхвам от яд.  

Ядосах се и казах на съдията, че той е за затвор! Той ми каза, да не приемам 

нещата лично. Ядосах се и се разкрещях. Как да не ги приемам лично. Заради 

полицейските акции у дома, толкова много хора не успяха да получат лекарството си и 

умряха. Да, приемам го лично. Съдията така и не отговори. Сведе глава. Ето това бе 

нашата правосъдна система в целия к блясък. Ако хората-данъкоплатци само знаеха 

как тези смешници, облечени като пингвини „защитават” интересите им и 

справедливостта, щяха да ги обесят на първото дърво! С въже, направено от коноп!  

Накрая все пак дойде и моя ред да говоря пред съдебните заседатели. Говорих 

2 часа. Обяснявах. Разказвах. Обясних много внимателно, какво може да направи това 

чудесно растение за човешката раса. Чувствах, че те разбират, че аз не съм направил 

нищо лошо. След като свърших, ми остана само да седна на мястото си и да чакам.  

Но обвинението поиска  още една маймуна да говори – представител на 

Програмата за Достъп до Марихуана. Позволиха му да говори преди аз да кажа своите 

заключителни думи. Това бе нарушение и не разбирах какво и защо се случва. Но тъй 

като го нямаше в залата, трябваше да изчакаме до Понеделник, когато той ще се появи. 

Появи се. Беше същия човек, който говори и на предишното ми дело. Говори празни 



приказки, които пак с нищо не повлияха на съдията и чакането му бе загуба на време. 

Не знам на кого и защо бе нужен този фарс.  

Дойде време за заключителните ми думи към съдебните заседатели. Исках да ги 

поставя на мое място и да ги накарам да се замислят какво ни причинява системата. 

Попитах ги какво би направил всеки от тях, ако откриеше лекарство срещу рак? При 

кого щяха да отидат с информацията си? Казах им за многото пациенти, които бяха 

излекувани, с помощта на конопеното масло. Сигурен съм, че те знаеха за това, че 

съдията не ми позволи да вкарам в залата моите свидетели – пациенти и лекари. 

Когато свърших чувствах, че са на моя страна и ще спечеля делото. Сподвижниците ми 

в публиката мислеха същото.  

Съдебните заседатели се оттеглиха. След 3 часа излязоха с решение. Стоях и 

чаках да чуя. „Виновен – Виновен – Виновен...” - повтаряше всеки от тях.  Не можех да 

повярвам. Тези хора не съзнаваха ли, че можеха да променат историята, да дадат 

лекарството на милионите болни и умиращи, да променят всичко? 70,000 канадци  

умират от рак всяка година, да не говорим при колко други състояния и болести помага 

маслото, а те ме изкараха виновен? Виновен за какво? За това, че лекувам? 

Нито един от тях не каза „Невинен”. Нито един. Това ме озадачи. Докато 

излизаха от залата, бяха с толкова наведени глави, още малко щяха да си ударят 

брадите в пода.  

В края на всяко дело срещу мен аз казвах на съдиите, че ще продължавам да 

снабдявам хората с конопено масло. Казах го и сега. Нито един от тях, включително и 

сегашния, не ми каза „Спри!“ или „Недей!“. Ако мислеха, че извършвам престъпление, 

щяха да го кажат, нали?  

На следващия ден ми се обади Рик Дуайър. Той каза, че докато бил в залата, 

жена му била в коридорите. Видяла прокурора Дъг Шатфорд  да излиза от стаята на 

съдебните заседатели, точно преди да произнесат присъдата ми. Сега вече разбрах 

всичко. Пъзела се нареди.  

Манипулирането или сплашването на съдебни заседатели е сериозно 

престъпление. Поискахме нова среща със съдията. След седмица имаше такава. На нея 

присъстваха и няколко адвоката и още 2-ма съдии. В началото се опитаха ни сплашат: 

„Г-жо Дуайър, нали знаете, че може да влезете в затвор за 14 години, ако открием, че 

това, което казвате е лъжа?” Заплахата му  не к повлия. След това се заеха с вменяване 

на мисли и действия на Маргарет Дуайър, че прави това, само за да продължи да 

получава масло от мен. Тя заяви, че масло може да си купи отвсякъде. Не само аз 

продавам. Тази жена бе твърда като камък. Един от най-верните ми приятели.  

След като разбраха, че при  Маргарет няма да намерят пролука за която да се 

хванат, се захванаха с мен. Аз пък попитах защитника на държавата, Шатфорд, дали не 



е купувал марихуана от улични търговци? Имах такива познати и те ми бяха споделяли, 

че той им е клиент. Изчерви се и започна да заеква. Съдията се намеси и каза, че 

подобен въпрос няма общо и не е разрешен. Отвърнах му, че след като той е попитал 

Маргарет за нейната лична употреба на маслото, защо и аз да нямам  право да питам 

Шатфорд същото? Очевидно каквото и да попитах нямаше начин да получа ясен 

отговор. Единственото ясно нещо бе на чия страна е съдията.  

Бяха разпитани и още няколко лакеи, работещи в съда. Разбира се, че щом като 

на карта бе заложена работата и кариерата им, те заявиха, че Шатфорд не е влизал в 

стаята на съдебните заседатели.  

Това бе „първокласен цирк”.  

Накрая съдията каза, че според него мисис Дуайър и аз сме сътворили това 

обвинение, за да отложим или ако може да се размина с влизането ми в затвора. Как 

можеше да твърди подобно нещо? Маргарет казваше истината. Тя нямаше причина да 

си измисля подобни неща. Ако тя лъжеше, защо съдията не я прати в затвора, както 

заплаши? А и защо не извикаха най-важните свидетели в това изслушване – съдебните 

заседатели? Защо не разпитаха и тях?  

Присъдата ми влизаше в сила на 30 ноември, 2007 г. -  58-мият ми рожден ден.  

Тези продажници не знаеха какви късметлии бяха, защото ако не беше маслото, 

което пиех и което ме държеше спокоен, мисля, че старият Луд Трапер щеше да се 

върне. Толкова ме бяха разярили. Вече знам какви хора работят в правосъдието и 

какви качества трябва да имаш, за да работиш там. Дори се замислих: „Така и така ще 

ме вкарват в затвора, поне да им дам причина...” Късметлии са, че се разминаха с 

истинско престъпление от моя страна. Дори баща ми би постъпил по този начин, но 

благодарение на маслото, запазих самообладанието си.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА  9 

В ЗАТВОРА ЗА НЯКОЛКО ДНИ 

 

През лятото на 2007 г., снабдявах с масло една млада жена от Амхърст. Тя си бе 

взела болнични, защото имаше силни болки в гърба и бе под голям стрес. Имаше 

големи резултати от маслото и за нула време се върна на работа. Стана моя 

сподвижничка. Не я бях чувал известно време, опитах да и се обадя, но не стана и 

отидох до тях да дам следващото шише. Разбира се, пари не вземах. Момичето не бе у 

тях, майка и взе шишето. Но вместо да и го даде,  веднага го предала на полицията. 

Предполагам това ми е било за  благодарност от нейна страна.  

Един от пазачите в затвора на Спрингхил ми беше казал да не се тревожа, ако 

вляза в затвора, защото всички затворници знаели за мен и историята ми и за тях съм 

бил герой. Аз не се трвожех особено, че ще вляза в затвора, тревожеше ме, че няма да 

имам достъп до маслото ми. В неофициален разговор пазача и негови колеги са ми 

разказвали, че подкрепят и помагат вкарването на трева за пушене в затвора, защото 

това държало затворниците спокойни.  

По неясна за мен причина влизането ми в затвора бе отложено с няколко дена. 

Когато денят все пак дойде, първо ме оставиха в полицейското управление на Амхърст, 

докато обработят документите ми. След това трябваше да ме отведат в истинския 

затвор. Докато чаках, при мен вкараха друг осъден. Той ме изгледа странно: „Ти не си 

ли Рик Симпсън? - ДА, аз съм. - Какво правиш тук? Ти си лечител?” Казах му, че и аз се 

питам същия въпрос. По това време дойде охраната и ме заведе в истинска килия с 4-

ма други осъдени.  

По едно време си чух името. Отговорих и застанах до решетката на нашата 

килия. Едно момче от съседната килия ми се представи. Не се сещах кой е той, но щом 

ми каза името на майка си, се сетих. Жената идваше до нас, за да взема масло за сина 

си, който имаше тумор в мозъка и който така и не доведе. Сега разбрах защо. Попитах 

го какво става с тумора му. Каза, че всичко е наред. Не можеше да повярва, че съм в 

затвора. Аз също. Но нямах илюзии. Корупцията от най-високо ниво ме докара дотук.  

Имахме много време за губене и петимата се опознахме. Трябва да кажа, че 

харесах тези момчета. По едно време някой извика: „Лекарствааа!” Казаха ми, че всяка 

седмица идва лекар и мога да си поръчам всякакви лекарства – приспивателни, 

болкоуспокояващи или други,  които  охраната всекидневно им раздавала. Казах, че не 

искам такава услуга. След няколко часа угасиха лампите и всеки от нас трябваше да 

легне в нещо като обособена клетка с легло. Бе много топло, а и маслото ми не бе с 



мен и не можех да заспя. Свалих си матрака на пода, но разбрах, че топлината идва 

точно от пода. Няма нужда да ви обяснявам, че почти не спах тази нощ.  

На следващия ден пак „Лекарствааа!” и гледах как всички се втурват да си 

вземат хапчетата. Попитах ги дали всички те са тук, осъдени по дела за наркотици. 

Потвърдиха ми. Казах им, че трябва да са наясно, че нямат вина, не са извършили нищо 

сериозно, че са жертва на системата. Но те започнаха да говорят, че имат вина, че го 

знаят.  

Погледнах към най-възрастния, на 42 години и предположих, че е бил младеж в 

началото на 80-те, когато масово се появиха твърдите наркотици и психотропни по 

улиците. Предположих, че когато за първи път е влязъл в затвора, е било именно 

заради твърди наркотици и алкохол. Той потвърди. Кой мислите позволява лесния 

достъп до тези субстанции? Мислите ли, че полицията не знае това и не може да се 

справи? Разбира се, че може, стига да пожелае! Кой обърква живота на младежите?  

И когато рано или късно младежа попадне в затвора точно заради 

пристрастяването си към тези субстанции, тук, в затвора, отново му се предлага лесен 

достъп до тях. Какво ще стане когато си излежи присъдата и го пуснат на свобода? Ще 

се повтори същото, защото той вече не може без тях, не е спирал да ги взема и е 

привикнал.  

Системата е направила така, че да поддържа тази престъпност от 

пристрастяване, за да може да го играе супер героя за пред хората и да ги държи 

сплашени, а в същото време да гони съвсем други интереси. Аз говорих много на моите 

съкилийници и на всички, които можах. Те разнасяха думите ми помежду си. В затвора 

имаше около 500 затворници. Когато им изтечеше времето тук, на свобода щяха да 

излязат бъдещи фермери, отглеждащи марихуана.  

В медицината не е по-различно, тъй като в голямата си част, лекарите действат 

като дилърите на наркотици - тези пристрастяващи субстанции, които произвеждат 

фармацевтичните компании и които не се интересуват каква вреда нанасят на 

пациентите с тях. Затова и аз бях заключен тук. Те не искат такива като мен, които да 

разгласяват на обществото за техните лъжи, измами, игрички и корупция.  

Така, както се практикува медицината днес, почти не става дума за лечение. 

Става дума да ви направят и поддържат болни, за да ви продават колкото може повече 

от опасните си химикали преди да умрете. Така поддържат работата и печалбите си.  

Проблема е, че повечето хора нямат времето или умствения капацитет да спрат 

и да се замислят какво се случва около тях. От известно време Планетата ни се 

управлява от банда супер богаташи, гладни за още повече власт и пари. Те носят 

отговорността, че са докарали толкова страдания на човечеството. Нищо няма да се 

промени, освен ако не се обединим срещу тях. 



От Четвъртък до Неделя здравословното ми състояние се влоши – усещах, че 

кръвното ми е високо, не можех да спя и да си почивам нормално. Чак в Понеделник 

ме отведоха с белезници в съда.  

Двама от съмишлениците ми - Брус и Вал Стейлинг  платиха 20 хил долара за 

адвокат, който да ме представлява на предстоящото изслушване и да ме освободят под 

гаранция.  Бях трогнат от постъпката им. Те самите бяха опитали силата на маслото и 

знаеха, че това, което говоря е истина и са почувствали за свой дълг да ми помогнат в 

този труден за мен час. Много съм им благодарен, макар парите им да не помогнаха, 

защото корупцията е по-силна от тях.  

Името на адвоката ми бе Дънкан Бевъридж. Дойде да поговорим, докато чаках. 

Изглеждаше ентусиазиран за случая ми. Прегледал документацията ми и видял, че 

имам страшно много доказателства. Каза ми да не се тревожа, само трябвало да 

попълни някакви документи и всичко това щяло да приключи. Това ми даде надежда.  

Влизайки в съдебната зала, бях жалка гледка. Кръвното ми се качи, не се 

чувствах добре. Този ден съдия бе Карл Бийтън и разбира се, до нея бе познатата ми 

съдийка Моника Макуийн. Трябва да кажа, че Моника бе едно от най-злите същества, 

които съм срещал. Съдейки по патетичната и усмивка към мен, разбрах, че много к 

харесва ролята, която играе. Дънкан Бевъридж посочи смехотворната природа на 

отправеното ми обвинение и най-накрая бях пуснат да си ходя у дома под гаранция. 

Първото нещо, което направих, бе да изпия голяма доза от маслото и направо 

да си легна. Рано другата сутрин някой чукаше на вратата и това ме събуди. Някой 

търсеше помощ за здравословния си проблем. Бях винаги готов да помагам на хора за 

здравето им, но как се отнесе с мен правосъдието? Накара хората да повярват, че това 

което правя е престъпление. Никога, до 2005 г.,  не съм бил обвиняван във връзка с 

наркотици. 

Повръщаше ми се  от това, което видях досега от съдебната система. Но нямаше 

да става по-добре. Дънкан Бевъридж ми се обади да се видим и поговорим на 

спокойствие в офиса му. На стената зад него видях диплома от Университет в който 

преподаваше най-добрия приятел на баща ми. Оказа се, че това е неговият тъст. Това 

ни сближи и тъй като този човек бе починал преди няколко години от рак, мислех, че 

Дънкан ще има интерес да изнесем пред обществото информацията за маслото. Той 

обаче каза, че аз нямам нужното образование, за да ме вземе някой насериозно. Това 

ме разпали – да не би Хенри Форд да е имал диплома, когато е създавал автомобила 

си, или да не би братята Райт да са имали дипломи, когато са показали, че човек може 

да лети в небето? Помолих го да не прави повече подобни глупави изказвания и го 

уверих за пореден път, че това, което говоря за конопеното масло е истина. След това 

вече нямах доверие в този човек. Не бях убеден, че ще работи в мой интерес или за 

общото благо на канадците.  



Няколко години преди това бях създал уебсайта Phoenix Tears. Ставаше все по-

популярен, но в началото всеки 2-ри имейл беше пълен с недоверие и въпроси от рода 

на: „Имате ли доказателства?  Има ли научни доказателства? Мога ли да ползвам 

маслото, докато си правя химиотерапия?”.  След като хората разполагаха с Интернет, 

защо не си правеха проучванията сами? Защо все искаха някой да ги води за ръката? 

Защо все търсеха аргументи, с които да те оборят? Въпреки това, желаещите маслото и 

опашката пред вратата ми не спираха, дори се увеличаваха.  

Тогава отново се появи Кристиан Лорет, който продуцира документалния ми 

филм “Run from the Cure”, който щеше да промени всичко и да накара сайта ни да 

експлоадира от посещения. Кристиан се бе трудил много, за да направи филма ми в 

добър вариант, който и аз харесах. Монтажа му бе отнел много време и нерви, тъй като 

за снимането разполагаше само с една своя камера, а за монтажа със стар компютър, 

който блокираше на всеки 15 мин. Аз не можех да си позволя да му купя оборудване, 

но  той се справи чудесно с това, с което разполагаше. Освен това направи всичко 

безплатно. Публиката и аз сме му много благодарни. Когато видях за първи път готовия 

вариант (2 седмици преди да ме осъдят), който много харесах, му казах, че е много 

талантлив и че това е може би най-важния филм, който е направил в живота си. Ако бе 

получил шанс, това момче щеше да има голямо бъдеще във филмовата индустрия. 

Направихме всичко възможно филма да бъде разпространен и в най-отдалечените 

краища на света, за да разберат колкото се може повече хора за маслото. Изпратихме и 

по едно копие на местните телевизии и политици. Първия ни тираж бе от 1000 копия, 

които се изчерпаха бързо като топъл хляб. Всеки искаше копие. Кристиан го качи и в 

YouTube, а днес вече може да се намери и в  много други сайтове.  

Run from the Cure носи силно послание и има силно влияние върху всеки, който 

го види. Мисля, че това, че вече бе лесно достъпен от всички хора оказа влияние и 

върху съдебната система – след като толкова хора знаеха за мен и истината за маслото, 

щяха ли да се осмелят да ме вкарат в затвора? Какво ще си помислят хората, ако 

полицията вкара в затвора човек, който лекува рак? 

Оказа се, че от полицията все пак проверили маслото ми – изпратили го за 

тестване на съдържанието в лаборатория. Установили, че това е най-силното и чисто 

лечебно масло, което някога е било тествано в лабораторията им. Имаше статия за това 

в местния вестник The Chronicle Herald.  

Адвоката ми Дънкан Бевъридж ме извика в странична стаичка в съда, за да 

поговорим. Беше решил да предприеме друга тактика. Каза: „Рик, правителството е 

разбрало за маслото ти и иска изследователите официално да го разгласят пред 

обществото.” 

Изследователите са имали над 100 години, в които са знаели това, и са можели 

да го разгласят и без мен. Какво са чакали досега? 



Ама че адвокат. Вече не оспорваше истината. Знаеше много добре, че съм прав 

за всичко.  Опитваше се да сключи сделка и да е о`кей и с двете страни. Искаше да 

помогне на правителството си да ме изкара престъпник.  По-късно чух, че той и 

съдружника му в адвокатската им фирма са станали съдии. Странно – има толкова по-

големи фирми с по-опитни адвокати, по-подходящи за длъжността. Горко и на хората, 

които очакват правосъдие от такива типове.  

Минути след разговора ни, вече бях в залата и очаквах окончателната си 

присъда. Там бяха и много от моите сподвижници и ме подкрепяха гласно. На влизане 

в залата всички минавахме метални детектори, поставени там за първи път, сякаш 

държавните служители се страхуваха от „народната любов”. Беше очевидно, че моите 

приятели не бяха добре настроени срещу обвинителите ми.  

Съдията започна с думите, че в 34-годишната му практика, никога не е имал 

подобно дело. Стана ми смешно. Напротив, имал е много дела точно по тази тема.  

„Съществуват научни доказателства, че всичко, което г-н Симпсън казва е 

истина.” 

Избухнаха  аплодисменти.  

По време на целия ми процес не ми бе позволено да представя доказателствата 

си, а сега съдията казваше, че ги има и че са истина!? Ставаше все по-добре. 

„Много хора са използвали маслото на г-н Симпсън и също могат да потвърдят 

думите му.” 

По време на процеса точно той не позволи нито един пациент да бъде 

изслушан.  

Заради това, в което бях обвинен ме заплашваха 12 г. затвор. Решението бе 

изцяло в ръцете на съдията. А то бе – 2000 долара глоба и ограничение за притежание 

и употреба на огнестрелни оръжия.  

Защо бе това с оръжията, не знам. В дома ми не бяха открити никакви оръжия.  

Предпочитах да дам $2000 на Salvation Army, но съдебната система си ги 

искаше.  

Днес, аз и подкрепящите ме, искаме Правосъдието на Канада да дари $2000 на 

тази организация. Настоявам да видя документите за дарение. Само така ще знам, че 

тези пари не са ми били откраднати напразно.  

На излизане от залата адвоката ми (бъдещ съдия), Дънкан Бевъридж, бе 

заобиколен от мои сподвижници. Дадоха му да разбере какво мислят. Сигурно доста се 

е стреснал и замислил на път за вкъщи.  



Докато бях в залата не видях приятеля ми Рик Дуайър. Чудех се защо и къде е. 

Когато излязох на паркинга пред съда го видях и се прегърнахме сърдечно. Каза ми, че 

е предпочел да чака навън, защото ако присъдата е била затвор, нямало е да може да 

отговаря за действията си. Маслото ми, помогна много на Рик и членове от 

семейството му и всичко това бе доста емоционална тема за него. Разбирах го и за мен 

той бе един от най-доверените приятели. 

 

 

ГЛАВА  10 

 

ПЪРВИЯТ МИ КОНТАКТ С JACK HERER 

 

Не мога да виня репортера на The Chronicle Herald. Той направи всичко 

възможно да пусне цялата истина в статия във вестника – написа това, което каза 

съдията и все интервюта от доста хора, излекували се с маслото. Но шефа му забранил 

да публикува интервютата и останаха само думите на съдията. Затова не се абонирам 

за този вестник – когато купувам вестник искам цялата, а не половинчатата истина. В 

другите местни вестници положението бе същото. Наричаха ме Съвременния Робин 

Худ, в същото време пишеха, че марихуаната не трябва да се легализира. Подобни 

статии бяха толкова подвеждащи, че в крайна сметка са коствали не един изгубен 

живот. 

В един от вестниците прочетох статия, описваща как  жена, страдаща от рак на 

панкреаса отива при лекар и пита дали е удачно пиенето на конопено масло. Той к 

казва, че то би предизвикало възпаление, затова не е подходящо за нея. След кратко 

време жената умира. Въпреки това, лекарите съветват пациентите си, ако са много 

болни да избягват маслото, защото предизвиква възпаления! 

Написах опровержение и го занесох лично. Обясних им, че подобни статии 

подвеждат хората и им правят лоша услуга. Опровержението ми никога не бе пуснато 

във вестника.  Истината е, че конопеното масло е най-силното противовъзпалително 

лекарство, познато на земята. Точно то можеше да спаси живота на онази жена. Но 

какво друго може да се очаква, щом като големите пари контролират мас медиите, 



освен да облъчват хората с лъжи, които да им помагат в постигането на техните 

извратени цели.  

За горния случай се разшумя няколко седмици след престоя ми в затвора. Тогава 

моят адвокат, Дънкан Бевъридж, вече бе назначен за съдия във Върховния Съд и вече 

не можеше да бъде мой съдия. Но тъй като Вал и Брус бяха платили на Дънкан голям 

хонорар, намериха друг адвокат за мен, който да си получи парите от фирмата на 

Дънкан. Появата на новия адвокат не промени особено нещата. Бях решил да се 

призная за виновен, за да се приключи с тези глупости и да ме оставят на мира. 

Виждах, че няма смисъл да се боря с тази машина. Тя щеше да ме изкара виновен на 

всяка цена, затова вече  не виждах смисъл да влагам усилия.  

Минаваше ми през ума да замина в някоя друга страна, например Северна 

Америка и да забравя за всичко това. Все пак вече съм на възраст, а и всичко, което 

преживях си оказа влияние и ме изтощи и измори много. Но нямаше как да обърна 

гръб на всички нуждаещи се, които намираха удивителни начини за да се свържат с 

мен. Хора плачеха по телефона, молейки за помощ, тълпяха се пред вратата ми. 

Често съм чувал за известни хора, страдащи от рак. Но как можех да стигна до 

тях и да им кажа за маслото? Не че не съм се опитвал. Изпратил съм много имейли на 

такива известни хора. Единствения отговор, който получих бе от сенатор Тед Кенеди 

през 2010 г., имащ тумор в мозъка. Той ми благодари за информацията, но 

предпочитал да мине през друг тип лечение. Жалко, това можеше да му спаси живота. 

По същото това време излекувахме  същия тип тумор в мозъка, терминален стадии на 

човек от Чехия.  

Видях много известни хора да умират от болест, за която има лечение – Фара 

Фосет, Патрик Суейзи, Стийв Джобс и др. Аз, както и вие, бяхме свидетели на 

страданията им и нечовешката терапия, която им прилагаха.  

През 2010 г., получих имейл от близък приятел на Майкъл Дъглас, за когото 

тогава се разбра, че също има рак. Препратих информацията на този човек, но какво е 

станало после, не знам. Аз не преследвам знаменитости за да им давам от маслото си  

на всяка цена. За мен техният живот е точно толкова значим, колкото моят и вашият. А 

дали някой ще пие маслото, избора си е негов.  

През 2008 г., получих имейл от Чък Джейкъбс, който казваше, че е асистент на 

Джак Херер, а той бил заинтересуван от работата. Джак Херер бе много известен, но 

главно с това, че на негово име имаше кръстена вид марихуана. Попадал съм на името 

му много пъти, но не знаех подробности. Знаех, че е автор на книгата „The Emperor 

Wears No Clothes”.  

След няколко седмици, той ми се обади по телефона. Първото нещо което ме 

попита - дали конопеното масло помага при левкемия. Казах му, че това е най-лесният 



вид рак за справяне, защото като се пие маслото, THC отива директно в кръвния поток 

и слага под конрол рака много бързо. Тогава не знаех за приятеля му Ед Адар, който 

починал от левкемия преди 20 години. 

Джак ме попита, дали бих искал да участвам в негово предаване по Интернет. 

Казах му, че за мен ще е удоволствие, но няма как да пътувам до САЩ, заради 

криминалното ми досие. Джак избухна в смях, защото преди години  той идвал всяко 

лято в Канада, но сега и на него му било забранено да влиза тук. Стана ни много 

смешно – двама големи и лоши престъпници съдени заради марихуана. Тогава той ме 

помоли да се включва по телефона в шоуто му. Съгласих се. Шоуто се случи същата 

нощ. Джак ме остави да говоря и говоря за маслото и лечителните му способности. Аз 

знаех, че Джак е преживял 2 инфаркта и е диабетик. Предложих му да пие маслото. 

Съгласи се и обеща да ми изпрати копие от книгата си.  

Няколко седмици по-късно пристигна колет с 2 книги - “The Emperor Wears No 

Clothes”  с автограф и две DVD-та - “Emperor of Hemp”. Помислих си, че едва ли ще 

науча нещо ново от неговите неща, но все пак оцених жеста му. Прибрах се и изгледах 

филма му. Три пъти на един дъх. Оказа се невероятен извор на информация!  

След това се зачетох в книгата. Между кориците и имаше най-ценната 

информация за конопеното растение. Веднага реших, че ще съм съмишленик на Джак, 

а книгата му сметнах за безценен дар към човечеството. Да живее Джак Херер, 

великият  Император на Конопа.  

 

Когато през 2003 г. се опитах да се свържа с Марк Емери, по темата за конопа, 

той ми отказа. През пролетта на 2008 г., той се свърза с мен и ме помоли да напиша 

статия за списанието му Cannabis Culture.  



 

Бях много зает с пациентите, но написах каквото можах и изпратих статията след 

няколко дни. Той ми се обади, че не му харесва статията, защото съм преувеличавал 

някои от нещата. Отговорих му, че съм много зает, освен това не съм журналист. Нека 

той изпрати свой репортер при мен, аз ще му покажа пациентите. Не чух нищо повече 

от Марк. 

При следващия ни разговор с Джак му разказах за случката с Марк. Той не беше 

чувал кой е Марк Емери. Казах му, че това е The Prince of Pot в Канада. „О, онзи малък 

продавач от Севера ли?” Джак не разбираше защо Марк е отказал да пусне статията ми 

в списанието си. Казах му, че може би ме мисли за сериозна конкуренция, а 

принцовете не обичат конкурентите си. Джак помоли да му изпратя копие от статията 

ми. След като я прегледа, каза, че това е много хубава статия и попита дали позволявам 

да я сложи в уебсайта си. „Разбира се, моля те, направи го!” 

По това време с мен често се свързваха от различни радиостанции в САЩ и ме 

молеха да се включвам наживо в предаванията ми. Правех го с удоволствие, защото 

вече бях задобрял в излагането на показ на вредата, която нанася алопатичната 

медицина и никой лекар не успяваше да даде убедителни аргументи в своя полза. 

Участвах в радио шоута с лекота. В едно от тях, участваше и Клейтън Дъглас и макар  

трудно да разбирах южняшкия му акцент, бе ясно, че сме единомислещи. Друго, 

продължи над 3 часа и ми даде възможност да отговоря на много зрителски въпроси. 

Водещ бе Майк Хейгън, радиостанцията Orbit Radio, Columbia, Missouri. Предаването бе 

много успешно. 

Една друга нощ, участвах в радиопредаването „Feet to the Fire“ с Джеймс Артър 

Йанчик в Чикаго. Малко след началото, Джеймс ме попита как така раздавам толкова 

ценно лекарство почти без пари? Аз му отговорих, че както една царевица в огромно 

поле от царевици би струвала $0, така и ако беше позволено свободно да се отглежда 

марихуната, цената на лекарството, продавано от други, би била съвсем малка. Реално 



сега то е много скъпо, заради корупцията в системата, която ни управлява и която 

забранява свободното отглеждане. Джеймс каза: „Мисля, че не си прав.” Тогава аз му 

казах, да изчакаме някой човек да звънне и да ме обори. Предаването продължи 2 

часа. Никой не се обади, за да обори това мое твърдение. Забавлявах се как човек като 

мен, напуснал училище в 9 клас, заради глупава случка с коледен подарък, сега говори 

по радиостанции и никой не може да му се опре. 

Последваха  много покани и участия в предаването на Джак, а приятелството ни 

укрепваше. Макар живите му предавания да продължаваха по час и половина, два, 

Джак винаги ме оставяше да говоря колкото пожелая. Всяко предаване с този 

изключителен човек бе удоволствие за мен.  Приятеля на Джак – Еди Леп ми сподели, 

че откакто пие маслото ми, Джак вече може да ходи продължително време, няма 

диабетни язви по краката, дори разказа как една нощ съпругата му звъннала на Ед, за 

да сподели, че отново има пълноценен съпруг до себе си. Радвах се, че Джак имаше 

такива добри резултати от масло от растение, за което и самия той се бореше, хората 

да имат свободен достъп.  

Един ден, Джак ми разказа как се е почуваствал, когато за първи път е гледал 

филма ми “Run From The Cure” – като отнесен от вихъра – знаел, че всичко, което 

казвам е вярно, но как самия той досега не се е сетил, че маслото от коноп би имало 

толкова силни свойства? Стори ми се почти смешно, защото след като прочетох книгата 

и изгледах DVD-то му, аз се чувствах по същия начин.  

С Джак така и не успяхме да се срещнем, но чрез разговорите си станахме много 

близки. Може да се каже, че с него сме от една порода. И двамата вярвахме, че ако се 

докажат медицинските ползи от канабиса, той можеше да бъде легализиран. Щом като 

веднъж хората разберяха, че конопеното масло лекува практически всичко, вече нищо 

не може ги спре. Кой и как ще им попречи да отглеждат коноп за да се лекуват? Тогава, 

дори и въпроса с пушенето му няма да е от значение. С Джак знаехме, че правим нещо, 

след което системата вече няма да може да отрича и крие полезните свойства на 

марихуаната.  

През 2003 г., бях решил да спра да гледам ТВ. По това време, тя се състоеше 

само от сапунки и лъжи. Гледах само Discovery Channel и History Channel. Но и те 

изгубиха индивидуалността си. Не гледах дори новини и прогноза за времето. 

Новините винаги бяха пълни с лъжи и манипулации, а за времето не познаваха почти 

никога. Наричам това време - депрограмирането ми и с времето започнах да виждам 

истинския свят. Вниманието ми грабваха филми за излагане на истината. Фактите в 

такива филми потвърждаваха и моите лични сблъсъци със системата. Горещо съветвам 

всички да се самообразоват от Интернет. Там е истината, масмедиите ни  контролират 

и манипулират здраво и от тях не може да се очаква Истината.   



В интернет потърсете работата на Max Igan, David Icke, Alex Jones, Aaron Russo и 

много други. Това ще  е отрезвяващо преживяване. Филми, които всички би трябвало 

да гледаме са “Emperor of Hemp” на Джак Херер, “ The Awakening” и “Trance-Formation” 

на Макс Иган, “America: Freedom to Fascism” на Арън Русо и сайта на Алекс Джоунс 

infowars.com. Искам да благодаря на тези и всички други хора, които изнасят истината 

наяве.  

През пролетта на 2008 г.,  National Organization for the Reform of Marihuana Laws 

(NORML), се опитаха да дискредитират труда ми. Получх имейл от Алън Пиер, директор 

на организацията в САЩ, в който той твърдеше, че представям погрешно работата на 

известния испански учен Мануел Гузман и твърденията ми за силните медицински 

свойства на маслото, не са доказани научно. Този испански учен доказа, че  THC играе 

голяма роля в лекуването на рака. Писах на NORML, да си направят техни научни 

изследвания. Посъветвах г-н Пиер, да намери хубави  конопени цветове, да си направи 

маслото, да намери болен от рак на кожата, тежко изгаряне, диабетни язви или др. и 

да изпробва какво ще направи маслото. Да намаже болните участъци. Да маже и сменя 

превръзките на всеки 3 дена. След това NORML, открито да споделят с всички хора 

какво е станало. За мен това бе смислена молба, още повече, че тази организация се 

бореше за узаконяването на марихуаната. Ето какво ми отговори Алън Пиер: 

„Ние в NORML сме запознати с работата на Гузман. Знаем, че това, което вие 

давате на болните си е змийско масло. И цялата ви работа е за да прокарате 

собствените си теории сред хората.” 

Не може да бъде! Директора на организация, която се бори за легализирането 

на марихуаната, нарича най-силната медицинска субстанция на света – конопеното 

масло, „змийско масло”?  

Очевидно NORML не искаха да си правят труда с експеримента, който им 

предложих, защото иначе щяха да открият какво прави маслото. Пратих имейл на г-н 

Пиер, че той и организацията, която представлява, са едни измамници.  

Няколко месеца по-късно посетих среща на NORML в Канада, Dalhouse 

University, Halifax с председател Марк-Борис Морис. Той започна с това, че конопа не 

лекува всичко и не лекува рак. В залата присъстваха много хора, които бяха използвали 

маслото, някои от тях се бяха спасили от рак в терминален стадии. Ето защо думите му 

не се приеха добре. Аз попитах: „На какво се базира Вашето твърдение?” Той каза, че 

лекували жена от Монреал по този начин и не помогнало. 

- Колко е изпила? 

- Дадохме к малко кличество един път. 

- Имаше ли подобрение? 
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- Не  знам, не съм я виждал оттогава. 

Трябва да знаете, че при лечението с конопено масло има протокол, който 

трябва да се следва. Как знаете, че маслото не к е помогнало, след като сам казвате, че 

след това изобщо не сте я виждал? 

Тук той видимо изтръпна. Залата притихна. Досега, нищо казано от него не ги бе 

впечатлило. Но Марк-Борис набързо смени темата като започна да говори, че Джак 

Херер е измамник. Не вярвах на ушите си.  Канадския  директор на NORML наричаше 

измамник основателя и лидер на движението за конопа? В миналото организацията му 

е  връчвала награди! Но очевидно този тип не беше запознат с историята.  

Скоро след това участвах в програмата Time 4 Hemp с водещ Каспър Лайтч. 

Когато той спомена NORML, аз в ефир му казах какво мисля за тях. Той ме попита: „Ако 

ти докарам тук основателя на NORML  Кийт Струп, нали няма да обърнеш ефира в 

махленски спор? - Казах му - Каспър, аз не съм тук да споря с никого. Искам само 

истината да излезе наяве.” Каспър веднага се обади на Кийт, ако иска да участва  в 

шоуто. Той се съгласи. Когато го включиха, аз му разказах за контактите си с Алън Пиер 

и Марк-Борис Морис. Той се опита да замаже положението, като каза, че всички в 

NORML мислят, че това, което аз правя в Канада е просто чудесно. “Ами защо и вие не 

действате?” – попитах го аз. Каза, че действат и до 3-4 години, марихуаната ще бъде 

легализирана. „Но, Кийт, какво ще кажеш на хората, които ще страдат и ще умрат 

междувременно?” Той измърмори нещо, което не разбрах.  

Моят приятел Джо Бартън ми е разказвал, как е присъствал на създаването на 

NORML. В началото идеите и стремежите им били добри, но нещата се променили, 

когато в началото на 90-те, организацията била превзета от адвокати. Станала една от 

многото корумпирани организации по света.  

Скоро след това, докато бях у дома и слушах предаването на Каспър, чух че 

пуска реклама, събираща пари за NORML. Веднага му се обадих и му казах, че нямам 

нищо против него или предаването му, но няма повече да участвам в него, защото не 

исках да имам нищо общо или хората да ме свързват с тази измамническа 

организация. Каспър каза, че ме разбира и се разделихме като приятели. 

Легализирането на марихуаната е най-важната кауза на нашето време и няма да 

успеем, ако не сме обединени. Движението за популяризиране на конопа набра 

скорост в последните няколко десетилетия, но можеше да се постигне много повече, 

ако подобни организации наистина вършеха това, за което претендираха, че работят.  

Твърде често в тази игра се намесва нечии его, скрити намерения и цели. Не 

всички, които са част от каузата ни, са вътре с добри намерения. Има много лъжци и 

двуличници.  



 

ГЛАВА  11 

ПОДМОЛНИ ИГРИ 

 

През лятото на 2008, участвах в събрания по темата за конопа в Дармут, Нова 

Скотия. Подобни събития, са възможност за мен да разкажа за силните лечителни 

свойства на това растение, пред добре запозната с темата публика. Този ден, с мен 

дойде Джим Лебланк, за да говори за неговото излекуване. Винаги се радвах, когато 

той отделяше от времето си за да покаже на хората, че е живото доказателство за 

моите думи.  

По време на презентацията ми, някой от публиката попита какво мисля за това, 

че някои хора си тестват кръвта за наличие на THC, докато пият маслото, за да се 

уверят, че то наистина ги снабдява. Казах, че съм ЗА и че всеки, който пие масло, а в 

кръвта му не се открива THC, трябва да спре да купува от мястото от което е купувал 

досега. Хората, които се занимават с производството на масло, също трябва да бъдат 

редовно тествани, за да се знае, че не злоупотребяват. В действителност, в живота съм 

против подобни тествания, тестване за THC в кръвта ми звучи като смешка, но все пак 

за хората е разумно и обяснимо.  

След като свърших с речта си, местен собственик на магазин за продукти от 

марихуана ми каза, че бизнеса му се е утроил, откакто съм започнал да информирам 

хората за това лекарство. Каза, че иска да ме представи на Горд Хюм, известен още 

като Зардос, репортер на сп. „Treating yourself“. Горд каза, че в списанието били много 

заинтригувани от дейността ми и иска да напише статия за мен след няколко седмици.  

Три месеца по-късно, пред дома ми дойде пациент с рак в терминален стадии и 

попита дали маслото може да му помогне. Обясних му всичко, но той си тръгна без да 

вземе. След няколко дни същия човек ми се обади да ме пита дали познавам Горд 

Хюм. Казах, че го познавам. Доведеният син на човека живеел близо до Хюм и той му 

дал конопено масло. Попита дали имам нещо против да ми донесе от това масло, за да 

го погледна. Съгласих се. Час по-късно човека и доведения му син бяха у дома с 

маслото на Хюм. Изненадах се, че още докато махах капачката, за да отворя шишето, 

малко количество се разпръсна на пода. Какво е това? Моето масло е толкова гъсто, че 

не би се разляло дори ако обърна шишето обратно. Хората ме попитаха мога ли да 

направя нещо, че това масло да става за лечение. Казах, че ще опитам. Излях цялото 

съдържание в мерителна чашка от неръждаема стомана, добавих малко количество 



99% спирт и сложих всичко това на котлона. Идеята бе като го загрея да видя дали мога 

да го филтрирам, за да го пречистя. Не знаех какво съдържа тази субстанция и дали 

няма да навреди на пациента. Дори да я превърнех в нещо, което наподобява моето 

масло, пак щях да съм отговорен ако има някакви лоши странични ефекти. Бъркайки 

субстанцията забелязах, че в нея има нещо черно. Спрях. Изчаках да истине и го 

изсипах в шишето им. Миришеше странно, а гъстото нещо остана на дъното на 

мерителната ми чаша. Изсипах и него в бутилката. Дадох я на сина. Казах му да я 

върнат на г-н Хюм и да му кажат да вземе да поумнее и да произвежда маслото по 

правилен начин. Момчето остана шокирано, защото изглеждало, че Горд само се 

опитвал да им помогне. Попитах що за помощ е да се дава такъв боклук на пациент с 

терминален рак? Това може да го убие! 

На следващия ден, пациента дойде у дома и помоли да му дам от моето масло. 

След 6 седмици ми се обади, че е много добре и е почти излекуван от рака. Беше 

изумен какво е направило маслото за него, даже все още не му се вярваше. Но ми 

благодари, че съм му спасил живота.  

Благодарение на хора, които правят и продават нискокачествено масло и 

подобни буламачи, се носи лошата слава на конопените лекарства, защото  може да 

навредят. Би било простено на хора като Горд, ако направата на маслото наистина е 

сложно нещо. Но то е много лесно. За инструкции трябва да изгледате нашия филм или 

да потърсите на нашия сайт: phoenixtears.ca 

Щом като видях маслото на Горд, разбрах, че той не спазва правилните 

инструкции. Очевидно той си имаше свой начин за да произвежда нещо, което нарича 

конопено масло, но кой знае какво се случва, ако пациент го пие. Хората трябва да 

знаят, че не всички продавачи или фермери го произвеждат правилно. За лечение на 

сериозни състояния като рак е нужен първокачествен материал и следване на 

инструкциите. Едва ли Горд умишлено иска да вреди на хората, но щом маслото е 

неправилно създадено, това може да е ефекта. 

Няколко дни по-късно отново участвах в предаването на Еди Леп и му разказах 

какво съм открил за Горд Хюм, както и че той така и не ми се обади да направим онази 

статия за списание „Treating Yourself“. Еди каза: „Рик, не знаеш ли, че аз също пиша за 

това списание? Имаш ли нещо против  да ми напишеш  статия? - Разбира се, че нямам!“ 

След няколко  дни му я изпратих, но доколкото знам, тя никога не бе публикувана в 

това списание.  

След няколко месеца главния редактор на „Treating Yourself“, Марко Ренда, 

участва в предаване на Каспър Лайтч. Каза, че не са писали за мен, защото аз съм 

човек, който използва опасни и отровни разтворители за направата на маслото ми. Да, 

наистина използвам нафта и спирт, но ако всичко се прави както трябва в крайния 

продукт не остава следа, която да прави проблеми. Или дори и да има такава, тя бива 
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неутрализирана от самото масло.  Самият аз пия маслото вече над 10 години и не съм 

имал лош страничен ефект. Същото е и с хилядите хора, на които съм го давал.  

Г-н Ренда, ако наистина ви тревожи излагането на отрови от хората, защо не се 

заемете с фармацевтичната индустрия? Знаете ли за последиците от химио и 

лъчетерапията? Или от какво се произвеждат хапчетата с които лекарите ни тровят? 

Според мен двете списания – „Cannabis Culture“  и „Treating Yourself“ упорито 

избягват тази тема, а нямат причина за това. Вместо те да са първите, които пишат за 

мен и маслото ми, „The High Times“ бе първото списание, което дори излезе с корица 

“Cannabis Cures Cancer” чак две години по-късно.  

Ако Марк Емери беше написал статията за мен по-рано, може би нямаше да му 

се случат тези проблеми с Американското Правосъдие. Искаха да го екстрадират от 

Канада в САЩ, за да го съдят, че продава конопени семена на Американци.  

 

Тогава кой би приел насериозно това, в което го обвиняват? Ако бе запознал 

обществото с лечебните свойства на марихуаната още тогава, в какво щяха да го 

обвинят? В това, че продава семена от лечебно растение, с което Американците да се 



лекуват? Това не звучи като престъпление. Ако и нашето правителство знаеше за това, 

нямаше да позволи тази екстрадикция.  

В крайна сметка, Марк сложи информация за мен в уеб сайта си. Щеше да е 

съмнително ако след толкова време човек като него, не признаваше съществуването и 

работата ми.   

В същото време, не можех да повярвам на мисленето и държанието на някои 

хора, по отношение на маслото. Изглежда има хора с толкова промити мозъци, че дори 

да са на смъртно легло, едва ли биха прогледнали, че има природно спасение. Тъй като 

обществото бива държано дезинформирано, повечето болни хора остават роби на 

алопатичната медицина, която ги убива. Винаги са ме учели, че всеки има право на 

свобода и да се бори за щастието си. Да си роб на някой, който бавно те убива, не ми 

звучи смислено. Бруталната реалност ясно показва, че съвременната медицина не си 

дава особен труд да помага на хората.  

Достатъчно е само да погледнете в историята, как правителства и медицина са 

се обединили в скриването на истината за марихуаната. Това растение изобщо не е 

опасно. Хората са го използвали хилядолетия с медицински цели. Почти всички  най-

велики лечители са го използвали. Аз мисля, че и Христос е бил от тях.  

Например има запазени исторически свидетелства, че 200 г. след Христа, в 

Китай са използвали смес от конопена смола и вино като анестетик. Описва се, че с 

помощта на тази смес са можели безболезнено да правят ампутации и органни 

манипулации. Моят опит доказва, че това е възможно. Има доказателства, че кралица 

Виктория е използвала конопа като лекарство за своя предменструален синдром. А 

днес ни се забранява да го използваме. Кой си е позвлолил и кой му е дал това право? 

Действията или бездействията на движенията за марихуана ми изясняваха дали 

са подмолни и двулични или реално се борят за легализирането.  

Една нощ ми се обади приятеля ми Рик, разстроен. Питаше ме колко според мен 

са активистите на движението за узаконяване на марихуана? Аз му казах, че всяка 

секунда, всеки който пуши цигара марихуана се мисли за активист, така, че сигурно сме 

много. „Не, Рик. Само ти и аз сме! Само ние действаме 24/7. Какво правят всички 

останали?” 

По това време, вече бяха изминали 6 години, откакто започнах да давам на 

хората конопеното ми масло. Едвам смогвах с всички, които идваха пред вратата ми и с 

всички телефонни обаждания - 24 часа в денонощието. Дори приятелката ми Лия ме 

виждаше рядко. Тя казва: „Рик, разбирам да те загубя заради друга жена, но аз те губя 

заради едно растение!” - Беше права. Откакто разбрах какво може то, аз се отдалечих 

от всичко и всички други. Това растение и лечението, което то даваше, напълно 

превзеха живота ми. Дори да отидех някъде и да не говорех за това, все се намираше 



някой, който да подхване темата. 90% от разговорите ми с хората през последните 

години са били все за това. Мисля, че ако не пиех от маслото, нямаше да мога да се 

справя. То ми помогна да издържа на напрежението – единия ден ми се обаждат или 

идват хора да искат маслото или да споделят, че рака им е изчезнал, на другия ден 

пред вратата ми стои ченге, за да ме арестува, че помагам на хората. 

Хората казват, че в растението витае някакъв дух. Самият аз го изпитвам на себе 

си, защото дори и при най-големите ми трудности, чувствам, че някой ме води. Дори 

лесно избухливият ми нрав сега е под контрол и това ми помогна при явяванията ми в 

съда. То ми даде нов живот. Не същия като стария, но много смислен и полезен на 

хората. Знам, че маслото направи само добрини на мен и всички, на които съм го дал. 

Знам, че ако не бях открил случайно лечебните му свойства, самият аз отдавна нямаше 

да съм между живите. Или щях да съм в ужасно състояние, след всичките химикали, с 

които ме тъпчеха лекарите в миналото. Аз наричам това тяхно лечение геноцид. За 

съжаление има хора, които мислят, че нещата ще се оправят от само себе си. Не знам 

дали те изобщо имат някакъв умствен капацитет. Прекрасен пример за това, какво 

бъдеще ни готвят управляващите е фирмата МОНСАНТО, които са решили, че имат 

право да тровят земята и генно да модифицират храните ни. Ще е пълна лудост да го 

позволим. Какво добро ще донесе това на човечеството?  

Освен Монсанто, управляващите ни наложиха т.нар. CODEX ALIMENTARIUS – 

обявяването за незаконни на витамини и хранителни довавки, от които организма ни 

се нуждае.  

 



 

Това ще гарантира срещата на хората с все повече здравословни проблеми, а 

това ще гарантира все повече печалби за големите фармацевтични компании. Не е ли 

това геноцид, облечен в думата нутрицид? Без значение как ще го наречете, то е 

създадено, за да причинява страдания и смърт. Аз мисля, че трябва да сложим край! 

Когато започнах да давам на хора от маслото си, мислех, че има много други, 

които правят същото. С историята, доказваща ползите, с милионите хора, отглеждащи 

или пушещи коноп, как може нещо толкова просто, но нужно да е останало 

незабелязано? С времето разбрах, че е точно така и е така заради хора с много пари и 

власт. Повярвайте ми, позицията в която сам се поставих бе доста самотна и опасна. 

Много от хората, които са се опитвали да разкрият истината са намирали смъртта си 

при „неизяснени обстоятелства”. На хората не им се вярва, но не може да се отрече, че 

такива неща се случват. Ето защо бях много радостен когато разбрах, че се чува гласа и 

на други експерти като Raphael Mechoulam, Lumir Hanus и др. Подкрепата на думите и 

действията ми растеше с всеки ден.  

И до днес чувам хора да  казват – „Няма научни доказателства”. Най-добрите 

експерти и изследователи в областта на конопа застанаха зад думите и действията ми. 

Най-големите списания за конопа или здравето също излизат със статии за това, че 

правилно произведеното конопено масло е чудодейно. Мислите ли, че те биха си 

позволили да пишат подобни неща въз основа само на мои думи? Аз не мисля. Някой 

толкова непознат в тези среди като мен би ли бил награден с „FREEDOM FIGHTER OF 

THE YEAR“ на годишните награди на сп. „High Times“? 

Проучете сами в Google – Pub Med – cannabinoids and cancer. Това може би ще 

задоволи научните ви тревоги.  

Можете да благодарите на медицинската система за липсата на записване и 

съхранение на документация на пациенти, използвали маслото. Вместо да помагат на 

хората, както се предполага, те са по-загрижени за работните си места, защото колкото 



по-дълго крият истината, толкова по-дълго и по-големи пари ще получават. 

Съвременната медицина в Канада и по-голямата част на света не помага на хората. 

Точно обратното. Ако някой иска да ме обори – да заповяда.  

 

 

ГЛАВА  12 

КРАЙ С ИЛЮЗИИТЕ 

 

През лятото на 2008 г., вече ме търсеха не само болни и за маслото, но и хора, с 

всякакви други теми и предложения. След излизане на Run From The Cure сайта ни 

започна да е много посещаван. Приятеля ми Лари много помагаше в поддръжката му, 

но  големия трафик направи невъзможно да продължим да го поддържаме на dial-up. 

Имахме нужда от високо скоростен интернет. Стийв Риджуей от Амхърст предложи 

доброволния си труд за сайта. Той разполагаше с високоскоростен интернет в дома си, 

какъвто ние в Little Forks нямахме. Макар Лари да бе създал сайта, сега благородно 

отстъпи и остави Стийв да поеме щафетата. В момента Лари и съпругата му Руби нямат 

същите функции, но искам всички да знаят колко важен бе техния принос, за колко 

чудесни хора ги смятам и как мисля, че Phoenix Tears нямаше да успее без тяхната 

помощ.  

Стийв също много допринесе – вярвайки и убеден в силата на маслото, 

работеше неуморно в сайта, направи безброй копия от филма ни и можехме да ги 

раздаваме безплатно. Загубих бройката на счупените му принтери, за да можем  да 

разпространяваме информацията. Не мисля, че можех да намеря по-добър и раздаващ 

се човек от него. Както виждате, всички, които се занимаваме с това, го правим от 

добро сърце и с мисъл за важността му.  

Потърси ме Тери Бремнер, от The Chronic Pain Association of Canada. Той  бе 

посетил един мой семинар в Халифакс, няколко месеца по-рано. Попита дали бих се 

съгласил да направя презентация на една от техните сбирки. Разбира се, нали целта ми 

бе информацията да достигне колкото се може повече хора. Той ме помоли да не 

навлизам в темата за лекарите. Не знаех много за организацията, но поне името  

звучеше сериозно. Мислех, че намеренията на Тери са почтени, още повече той ме бе 

чувал за какво и как говоря. Какво по-добро обезболяващо от конопеното масло? 



Очевидно не сме се разбрали правилно, защото целта му е била да смегча тона си, а 

това бе напълно неприемливо за мен.  

Беше ми казал, че ще имам 45 минути, затова подготвих реч, която да се вмести 

в това време. Малко преди презентацията, той ме информира, че времето ми вече е 

ограничено на 10 минути. Извини се и каза, че ще ме очакват да говоря повече на 

сбирката им Януари месец догодина. Не бях очарован, но все пак се съгласих – може 

би подготвяха почвата с тази 10 мин. реч, за да пуснат цялата информация през Януари.  

Срещата се състоя през Ноември 2008 г., в Dalhouse University в Халифакс. 

Имаше към 300 човека. Още с влизането разбрах по плакатите навсякъде, че срещата е 

спонсорирана от фармацевтични компании. Първо говори Тери, после един репортер, 

след това д-р Мери Линч, която бе обявена за новия шеф на The Chronic Pain Associaton 

of Canada.  

Нейната реч бе как да се облекчат болките на страдащи от МС – като се прилагат 

упражнения от рода на tai-chi. За мен, това бе смешно. От минал опит знам, че 

конопеното масло може да излекува или контролира успешно всички симптоми на МС. 

А сега тук, някаква лекарка казваше на хората изпитващи страшни болки да правят 

упражнения...? Дойде и моят ред да говоря. Започнах с нападение срещу 

медицинската система. Имаше хора, които ме зяпаха безизразно и очевидно бяха 

лекари, но повечето хора в залата харесаха думите ми, за разлика от Тери, който бе в 

паника заради тях. Той дойде зад мен, по време на речта ми, на сцената и си личеше 

колко разстроен бе. Нямаше съмнение, че искаше да ме спре и се опита, но аз 

продължих, докато не свърших с това, което бях подготвил.  

По-късно ме представиха на д-р Линч и се кълна, че можех да видя злобата в 

очите к. Тя говореше само глупости или негативизми като - „Ще са нужни милиони 

долари, за да предложим това лекарство на хората“. Аз и казах, че практически всеки 

сам би могъл да си отглежда и произвежда маслото, а милионите за които говори  

нямат нищо общо. Това лекарство действа и трябва да сме идиоти, за да не започнем 

да го използваме отново. Казах и да се поинтересува от историята и това растение.  

Д-р Линч не хареса думите ми. Аз нейните също. Как е възможно лекар да 

пренебрегне това, което казвам? За мен бе ясно, че тази организация не се 

интересуваше от хората с хронични болки.  

След няколко дена ми се обади Тери. Каза, че вече нямали нужда от речта ми 

през Януари. Малкото, което съм казал сега им струвало хиляди изгубени  долари от 

спонсори.  Сякаш  чакаше да му се извиня. Долари от кого? „От фармацевтичната 

индустрия, разбира се - Тери, замисли се! Не са ли именно тези компании причината за 

всичките болки и страдания, не стоят ли точно те на пътя на свободното използване на 

конопеното масло? Не трябва ли първа грижа на вашата организация да е да помагате 

да хора, страдащи от хронични болки? Тери, организацията, с която си свързан е една 



измама! В скоро време всички подобни фалшиви организации ще бъдат разкрити!”  Не 

е учудващо, че не чух нищо повече от Тери Бремнер.  

Малко след това, ме поканиха в живо предаване със зрителски включвания по 

радио CJCH в Халифакс. Водещ бе Рок Хауи. Предаването е много популярно в Нова 

Скотия. Интервюто мина много добре, водещия бе приятен човек. Знаех, че програмата 

има голяма аудитория и това бе удобен случай да предизвикам медицинската система 

– поисках заедно и пред обществото да наблюдаваме 12 раково болни пациенти – 6 

лекуващи се по традиционния за медицината начин и 6 съгласни да приложат маслото 

ми. Както се очакваше, медицинската система се покри. Но аз знаех, че програмата се 

слуша от много хора и времето ми там не бе изгубено.  

През лятото на 2008, две мои много добри приятелки - Ерик и Деби Донкин 

заминаха за Еквадор. Беше им писнало от всичко в Канада и заминаха да търсят нещо 

по-добро. Бях дал от маслото на бащата на Ерик – Кийт Донкин, който имаше рак на 

белите дробове в терминален стадии. Когато отидох при него, той седеше на 

верандата и пушеше. Бе на 79 г., имаше рак и в двата си бели дроба, а дихателния му 

капацитет бе намалял до 70%. Когато му сложили диагнозата, ракът бил толкова 

напреднал, че му казали че му остават 3 месеца живот и го изпратили в къщи, без дори 

да му предложат лечение. Той ме попита: „Сигурно и ти ще ми кажеш, че трябва да 

спра цигарите?” Казах му, че за мен е без значение дали пуши или не, докато пие 

маслото. Сигурен съм, че точно заради това той се съгласи. Приятеля ми Рик Дуайър бе 

с мен този ден и никак не бе съгласен с това, че казах на човека, че може да продължи 

с пушенето. Обясних му, че според мен, за този човек на 79 г. наистина няма значение. 

Той пушил цял живот и насилствено отказване точно сега не би му помогнало кой  знае 

колко. Самите ние, на 50 и кусур години, също пушим от малки и ако беше толкова 

вредно колкото казват - досега да сме умрели. По време на приемането на маслото, 

Кийт изпушвал 2 кутии на ден. След 90 дни в дробовете му нямаше рак, а дихателния 

му капацитет отново бе 100%. Бе напълно излекуван от болест, за която лекарите му 

даваха 3 месеца живот.  

При първата ни среща, сина му Ерик, също не бе в цветущо здраве, макар в 

началото на 50-те си години – имаше направени 4 сърдечни операции, съсирек и болки 

в крака, а тенът на кожата му бе сив. Ерик бе опитал всичко, което медицината го 

посъветвала, но това само му донесло още проблеми. И така,  той също започна да 

приема маслото, макар и не в такива темпове и дози като раково болния си баща. 

Четири месеца след това седяхме и си говорехме в дома му. Изглеждаше много добре, 

увредените му от сърдечните операции бъбреци вече функционирали нормално. Каза 

и за наранените си преди години ръка и рамо – скъсани сухожилия и ставни връзки, 

които сега отново били в ред. Вече не му трябвала скобата, която подкрепяла крака му 

при ходене. След като се убедиха какво може маслото, Деби и Ерик станаха двама от 

най-големите поддръжници. С времето, те ставаха все по ядосани на системата ни, 



която не правеше нищо за да помага на болните и умиращите. Щяха да ми липсват, но 

за щастие се върнаха от Южна Америка само след месец. Харесало им в Еквадор, но не 

било каквото си мислели. Скоро след това ми се обади техен приятел с рак на 

простатата. След кратък разговор с мен, той реши сам да си прави маслото и да се 

лекува. Месец след това ми се обади отново и ме попита дали мога да отида до тях. 

Когато отидох, видях го и поговорихме, разбрах, че вече няма рак и  е много доволен от 

маслото. Попита ме дали предполагам какво са му предложили лекарите като 

лечение? Казах, че имам идеи и е добре, че не се е съгласил с тях. Каза, че му 

предложили да му напълнят простатата с радиоактивни мъниста. След това му казали, 

че вече няма да може да прави секс с жена си или внуците му да стоят в скута му. 

Нямаше нужда да ми обяснява повече, изражението на лицето му казваше всичко. 

Какво си мислят че правят тези идиоти наречени лекари? Защо продължават да 

осакатяват пациентите си по такива начини?  

След излизането на филма ми, продуциран от Кристиан Лорет, нарастна броя на 

получените имейли. Имаше хора, които ми предлагаха схеми за забогатяване. Нямах 

интерес за такива неща. От мига, в който започнах да подарявам от маслото си, 

показвах ясно, че няма да позволя и фармацевтични компании да се възползват и 

печелят от това. Те нямат право да контролират производството на коноп, с цел 

печалба.  Никой няма право. Планът ми за Phoenix Tears винаги е бил да е в помощ на 

човечеството. Болните и страдащите трябва да имат свободен и безплатен достъп до 

лекарството. Мислите ли, че някоя фармацевтична компания би направила това? НЕ. 

Тъй като лекарството се произвежда лесно и евтино, ако аз имах собствена фабрика, 

щях да го раздавам за малко или без пари. Всеки, който се интересува щеше да може 

да дойде, да види как и какво правим и да разгледа документацията. Така няма да има 

корупция, само полза за човечеството. Надявам се да доживея деня, в който всяка 

страна ще си има по една фабрика, с която да снабдява хората си с това безценно 

лекарство. Бих помагал на всяко правителство в тази насока. Трябва да се направи 

нещо, ако искаме човечеството да оцелее. Както казва Джак Херер - „Конопа е 

единствения отговор на проблемите ни!” Вижте колко сме замърсили природата си... 

Ами колко работни места би създало такова производство. В последните десетилетия 

сме замърсили природата повече отколкото за изминалите хилядолетия. Кой си мисли, 

че можем да продължаваме така вечно? Не очаквайте технологиите да ни спасят. 

Точно те нанесоха най-голямата вреда на природата. Не е ли време да променим 

всичко това? Чудя се защо мнозинстовото хора не виждат това, което е добро за тях и 

което им е пред очите.  

През лятото на 2008-а, на 18 години, почина обичното ни куче Сузи. Най-

голямото к удоволствие бе да те оближе до смърт. Всички я обичаха. Аз бях забелязал, 

че винаги , когато сядам да пуша марихуана, тя сяда пред мен и ме гледа с очи, които 

сякаш казват: „Дай и на мен!”.  Тя имаше чудесни животински инстинкти и винаги, 

когато исках да к дам висококачествено масло, тя сама го облизваше от пръста ми. 



Опитах ли да к дам от нискокачественото, не го и поглеждаше. Година и половина 

преди да умре забелязах, че не к е добре. Започнах да к давам по малко от маслото и 

след 5 дни тя беше като нова, като малко кученце тичаше наоколо и махаше с опашка. 

Изведнъж, година и половина след това, когато я бях оставил у сина ми Майк, в другата 

къща в Salt Springs, той ми се обади, че кучето не е добре. Изпратих му от маслото и му 

казах, че знае какво да прави. Още преди да успее да к даде, тя бе починала.  

Осъзнаването на реалността и сбогуването с илюзиите е трудно. Не разбирах 

защо хората не правеха нищо, за да променят системата, която ги унищожаваше. Вече 

имаше цялата информация в Интернет, но на хората сякаш не им пукаше. Само 

отделни единици се опитват да се борят по свой начин. За мнозинстовото ужаса е 

голям и им носи чувство за депресия и безпомощност, затова предпочитат да си 

заравят главата в пясъка и да не обръщат внимание, че човечеството върви по пътя на 

унищожението.  

През лятото на 2008 г., прекарвах часове наред в отговори на въпроси по 

телефона от хора от целия свят. Имаше такива, които много се ядосваха, защото 

линията ми бе постоянно заета, но аз нямах контрол над това.  

Започнах да чувствам напрежение, защото правех всичко сам. Ситуацията бе 

One-Man Show. Имам много хора, които ми помагат, но ако някой дойде за масло или 

иска информация по телефона аз съм този, който е насреща. Приятеля ми Рик Дуайър 

бе свидетел как напрежението изпиваше силите ми. Каза да спра за малко, да си 

почивам, да не се натоварвам толкова. Но аз му казах да се замисли, ако той бе от 

другата страна на слушалката, страдащ, умиращ, дали би искал аз да си почивам... 

Имах нужда от помощ от властите, но как? 

Към август същата година бях изкупил всички конопени цветове в 

околността. Никъде наблизо не можеше да се намери качествена суровина и 

започнах да казвам на идващите да си носят тяхна. Хората носеха, аз им правех 

маслото. Не ми харесваше тази схема, защото фермерите и търговците одираха 

кожите на хората. Вземаха им твърде скъпо за суровината. Понякога много се 

ядосвах, защото идваха хора, платили стотици долари за половин кг  конопени 

цветове, а се оказваше, че не са достатъчно качествени, за да направя добро масло. 

За мен бе лесно, когато купувах, защото знаех какво търся. Но много от хората, които се 

сблъскваха с това за първи път, нямаха късмет в това. По едно време търговците в 

околността се осъзнаха и щом им се кажеше, че Рик Симпсън ще прави масло от 

суровината, те продаваха много качествени растения. Някои дори пращаха хората при 

други колеги, ако решяха, че тяхната суровина не е достатъчно добра. Имаше фермери, 

които се опитваха да ми продават все още влажни растения. Давах им да разберат, че 

при мен това не минава и ще купя само сухи. Аз също плащах скъпо на фермерите, 

които бяха много доволни от бизнеса си с мен, защото нямаше нужда да търсят 

купувачи на улицата, винаги си получаваха парите, а и знаеха, че е за добра и смислена 



кауза. От 450-500 г сух материал правя 60 г висококачествено конопено масло. Има 

видове марихуана, от които може да се произведе повече или по-малко масло. Ако вие 

изкарате 60 г от половин кг суровина, радвайте се – похарчените пари са си стрували.  

През 2008 г., поляната зад къщата ми се наводни от обилните дъждове и това 

унищожи реколтата ми тази година. За късмет познавах хора, чиято реколта не 

пострада и се обърнах към тях. Дори и да не беше наводнението, ченгетата ми дишаха 

във врата, 3 пъти летяха с хеликоптери над поляната ми и проверяваха в дома ми. Ако 

не беше наводнението, ченгетата щяха да ми откраднат реколтата. Но Майката 

Природа ги изпревари. За разлика от интереса им към мен, те никога не притесняваха 

пациентите, които влизаха и излизаха от дома ми. Дори за случаен минувач бе 

очевидно, че аз продължавам да раздавам конопено масло. Сигурно, ако спираха и 

изземваха маслото от стотиците раково болни, това щеше да им навлече доста 

проблеми.  

 

 

ГЛАВА  13 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

През есента на 2008 г., в Канада отново имаше федерални избори и много от 

моите съмишленици искаха аз отново да участвам. Знаех, че за мен лично ще е губене 

на време, но това бе голяма трибуна и се заех. От предишните избори знаех, че тези, 

които организират политическите събития и агитации не ме искаха за оратор. Сега бе 

още по зле – от всички мероприятия ме поканиха да говоря само на едно. Но това, че 

съм пренебрегнат не ме вълнуваше особено, защото така или иначе аз нямах времето 

и силите да пътувам и говоря много. Бях прекалено зает с хората, които ме търсеха за 

помощ.  

На изборите преди 2 години, получих гласовете на 524 човека. Шегувах се, че 

сега ще имам 525. Е, гласовете бяха 551, но ми се струва, че имаше измама, защото 

всеки, който идваше в дома ми казваше, че е гласувал за мен, а това са много повече от 

551. Познавайки игрите на политиците и корупцията съм почти сигурен, че е имало 

манипулиране в преброяване на гласовете с една цел – да се покаже, че това, което 

правя не е важно и имам много малко поддръжници. Изборите никога не са били 

честни. Спомням си още като дете, как на гласуващите се раздаваха бутилки уиски в 



хартиени пликове, за да дадат гласа си „за когото трябва”. Разбирайки за 

манипулациите на президентските избори в САЩ през 2000 г., разбираме, че нищо не 

се е променило.  

Самият аз винаги съм бил наясно, че няма начин да ме изберат за депутат. 

Самата идея е твърде възмутителна за масата хора. Отава никога нямаше да е същата, 

ако аз имам политическа власт. Въпреки предварителната представа за загубата на 

време, показах на всички, че все още съм тук и никой все още не е оборил идеите ми. 

Не се намираха лекари, които да ме оборят и все повече хора разбираха, че това което 

казвам е истина. Хората започнаха да разбират, че някой ги мами и това не е Рик 

Симсън. 

Канадските лекари бягаха от мен като от чума. Само един се осмели да ме 

потърси във връзка с негов пациент в 4 стадии рак на простатата с метастази в костите. 

Според лекаря, за този човек нямаше надежда. Изпратих  от маслото ми на човека. 

След няколко дена той ми се обади и каза, че лекаря му иска да говори с мен във 

връзка с лечението. Обадих му се и попитах какъв е проблема: 

- О, няма проблем, г-н Симпсън. Просто искам да поддържаме връзка, за да ви 

държа в течение за състоянието на пациента. 

Е, това е нещо ново, чуто от лекар! Може би този човек наистина се опитваше да 

лекува  пациентите си. Не се учудих, че лекаря не ми се обади повече. Мисля, че само 

се опитваше да играе игра пред пациента. Защото ако аз не му се бях обадил, видите 

ли, съм измамник. След 3 месеца ми звънна самия пациент и ми каза, че вече няма 

рак.  

Виждал съм този сценарии безброй пъти – канадските лекари виждат какво 

може лекарството, но си мълчат, за да не се разчуе и използва от други. Имах няколко 

пациенти, които ми казаха, че именно лекарите им са ги пратили при мен, но това бяха 

техни роднини или близки. Постъпват ли правилно с останалите пращайки ги на химио 

и лъчетерапия? Вие преценете. 

Имах един случай с пациент – Норм Питърсън, който излекува рака си и разказа 

на лекаря си как е успял. Добрия доктор се разтревожил, че Норм се е излекувал с 

конопено масло и се обадил в полицията. Полицаите дошли и го разпитали за маслото. 

Той потвърдил, че го е използвал и благодарение на него се е излекувал от рак. 

Полицая попитал: „Наистина ли това ти излекува рака? – Да!“. Усмихнал му се и си 

отишли.  

След осъждането ми, местните полицаи не са ме притеснявали, освен 

кръженето над земята ми. Все пак съм давал масло за лечение на тях и роднините им. 

Оказа се, че след като член на семейството има нужда, всякакви предразсъдъци за 



конопа изчезваха. За съжаление ,професиите им ги принуждаваха да си мълчат пред 

обществото.  

Един от случаите, който помня много добре е за дъщерята на полицай, която 

страдаше от болестта на Крон вече 8 години. Започнало, когато била на 12 и все повече 

се влошавала.  С него се познавахме отдавна. Един ден дойде, попита ме дали 

наистина това, което се чува за маслото е истина. Потвърдих, казах му, че нямаше да 

продължавам с всичко ако не беше истина. Поговорихме  за това, което официалната 

медицина е причинила на дъщеря му и че ако в най-скоро време не се направи нещо, 

тя ще си отиде от нашия свят. Казах му, че ако има нещо, което може да к помогне, 

това е точно маслото. Дадох му една тубичка и му казах как да го прилагат. След шест 

семдици той дойде, за да ми каже, че дъщеря му вече не е болна. Тубичка от 6 грама 

бе решила здравословния к проблем и тя можеше да се върне към нормален живот. 

Предполагам баща к е знаел, че ако разкаже на всеослушание за маслото, това щеше 

да му коства работата. Доколкото знам, в момента той не работи като полицай, но и аз 

не бих искал да казвам името му. И все пак, ако някой иска да знае, бих ги свързал и 

човека би потвърдил думите ми. 

Есента на 2008-а не бе добра – осъдиха Еди Леп на 10 г. затвор. Писах писмо в 

негова защита, но никой не ме чу. Как може системата ни да е толкова сляпа и 

покварена, че да изпрати човек в затвор за това, че лекува хората? Но какво можех да 

направя? Как да я променя? 

       През  януари, 2009 г., с моите сподвижници решихме идващото лято да направя 

едно турне из Канада. Знаех, че лятото ще съм останал без всякакъв материал за 

направата на масло, така че, защо да не опитам това. Публикувахме в Интернет молба 

за дарения. Разочаровахме се, че до пролетта имахме събрани само $2900. Трябваха ни 

повече – намерението ни бе да организираме семинари в 28 града и да сме на път 

около четири месеца. Трябваше да сме луди, за да тръгнем на нещо толкова мащабно, 

затова го отменихме, извинихме се на публиката и обяснихме защо. За да 

популяризирам можех само да качвам клипове от семинари и др.  в Интернет. Така 

също можехме да достигнем до много хора.  

Джак Херер не бе доволен, че отложихме турнето. Настояваше да го направим. 

Аз му обясних, че само за да стигнем до първата планирана точка – Ванкувър, 

Британска Колумбия, трябваше да караме 7,200 км. А това бе първата планирана изява, 

защото Ванкувър е голям град, хората са по отворени и широкоскроени и беше важно 

да започнем успешно. Нямахме парите за транспорт, камо ли за хотелски стаи и 

ангажиране на конгресни зали. А и дори да бяхме събрали всички необходими пари 

съм сигурен, че правителството щеше да направи всичко възможно за да ни пречи по 

всякакъв начин. Ето защо, може би бе за добро, че изобщо не тръгнахме.  



Бях много зает през зимата на 2009 година. При мен идваха и се обаждаха хора 

отвсякъде. Дойде бившия американски футболист Ерик Афхолтър. Искаше да види как 

точно правя маслото. Паснахме си в разговорите и той остана седмица у дома, преди 

да замине обратно за САЩ. Седмица при мен прекара и приятел на Джак Херер – 

Джордан Фиеро. Той снима и говори с мен. Дойде и една фотографка от Англия – Ивон 

Поланд. Тя остана седмица при мои приятели и не само беше добра фотографка, но и 

отлична готвачка. След като се прибра, имаше много материал за показване на Дейвид 

Айк и Макс Иган. Ето защо тя много помогна за каузата. 

По това време при мен дойде един от сподвижниците ми и ми предложи да чуя 

песен, наречена Tree of Life от групата Human Revolution. Бях изумен – те бяха сложили 

нашите мисли и думи с Джак Херер в песен! Досега не съм чул друга толкова добра 

песен. Станах фен на групата. Рядко има толкова добри песни за това чудодейно 

растение. Въртят се няколко клипа на песента, но на мен най ми харесва този, в който 

фронтмена влиза в поле от коноп и реже стръкове с китарата си. Ако имате време 

влезте в Интернет и я чуйте – ще разберете защо я харесвам толкова много и защо е 

важна за каузата. 

През зимата на 2009-а бях много зает. Както се предполага, бях изкупил всичката 

качествена марихуана в околността и правех и раздавах маслото. Един ден, докато 

говорех на семинар в Dalhouse University, един от хората извика: „Рик, знаеш ли, че 

инструкциите ти, как сами да си произведем маслото, са публикувани в списание 

«Weed World»?”  Това ме учуди – инструкциите ми бяха в най-четеното списание за 

коноп? По-късно същия ден си купих този брой №79 и видях статията. Толкова години 

се опитвах някой да публикува инструкциите ми, а сега „Weed World“ го бяха 

направили сами, дори без мое знание!? Аз нямах нищо против, напротив – 

поздравявам това списание, че бяха първите, които показаха истината на света.  

По същото време ми се обади сътрудник на Марк Емери от САЩ. Емери искал 

момчето да напише статия за мен. Казах, че нямам нищо против, но имайки предвид 

историята ни с Марк Емери, се съмнявам, че статията ще бъде публикувана. Така и 

стана – статията бе написана, но никога публикувана в сп. „Cannabis Culture“.  

В края на зимата, през 2009 г., при мен дойде Стан Гастонгей от Ню Брунсуик. 

Каза, че иска лично да се запознае с човека, спасил живота му. Няколко месеца преди 

това, помолил приятеля си, Скот Кълинс, да вземе масло от мен, за да си помогне за 

рака в терминален стадии.  Сега бе чист от рак. Скот свързваше с мен много хора, които 

търсеха помощ. Той е един от многото ми сътрудници от цял свят, които предложиха 

помощта си.  Аз давах маслото на него, той го даваше на нуждаещите се и макар да не 

беше за без пари, защото трябваше да се покрият транспортни разходи, все пак бе по-

евтино и достъпно от други продавачи. Стан ме попита дали мога да отида до Ню 

Брунсуик за семинар. Каза, че може да осигури много публика, а и Скот щеше да е там 

и да се срещнем. Семинара мина чудесно и имах късмета да се запозная с много 

http://www.youtube.com/watch?v=-xvmlNJH4fU


чудесни хора. Говорих и със Скот и останах с много добро впечатление от него. Харесах 

това момче от първия миг, в който се запознах с него. След това с приятеля ми Марк 

Алън отидохме на гости у Скот, за да продължим разговорите. Беше ми повече от 

очевидно, че сърцето и ума му са си на мястото. Скот иска  само да помага на хората, а 

не да печели бързи пари, каквито може да направи много лесно в тази си позиция. 

Разбирам се чудесно с хора, които мислят като мен. Радвам се, че отидох на този 

семинар и се запознах със Скот лично.  

Хора от Европа, Африка, Южна Америка, САЩ, Канада и други държави ми 

помагат с доброволчески труд в разпространението на маслото. Те също 

произвеждат. За съжаление само със Скот се познавам лично. Когато с мен се свърже 

човек отдалеч, аз винаги го окуражавам да опита да си направи маслото сам. Често 

те ми казват, че нямат познат, който да им даде суровината и ме питат не могат ли 

направо да вземат от мен. В такъв случай, ги насочвам към някои от тези доброволци 

в техния район. Казвам им много ясно, че не нося отговорност за масло, не 

произведено от мен. Хората си мислят, че стоя начело на голяма международна 

бизнес империя, но не е така. Мога да кажа че в началото беше помогнато на много 

хора. Когато научех за недоволен пациент, звънях на доброволеца да видя какъв е 

проблема. Това вършеше работа до едно време, защото повечето доброволци 

разчитаха на мен за да имат клиенти. Ако пациенти ми се оплакваха от тях, просто 

спирах да им ги изпращам. Винаги съм настоявал да се предлага само най-

висококачествено масло. Недоверието в доброволците и оплакванията постепенно 

станаха толкова много, че не можех да им се доверя какво продават. И в крайна 

сметка започнах да казвам на всички от далечни страни, че е най-добре сами да си 

направят маслото. Хората ме питат колко е правилно да вземат тези хора за труда си. 

Обяснявам им, че зависи колко е платил човека за стартовия материал. Чух за жена 

от Ню Йорк, която платила $7500 за 500 г цветове, за да си направи сама маслото. За 

мен такава цена е пладнешки обир. Но ако живота ти виси на косъм, имаш ли избор? 

Винаги съм съветвал фермерите и производители на маслото да държат цените 

колкото се може по-ниски, за да могат да си го позволяват хората, които имат нужда. 

Фермери и търговци, не забравяйте, че става дума за лечение и помощ! В мига, в 

който послушате алчността си, добрите намерения изхвърчат през прозореца! 

През пролетта на 2009, Джак Херер ме помоли да напиша нещо в предстоящото 

12-то издание на „The Emperor Wears No Clothes“. Много се зарадвах. Така той ми 

даваше още един начин да достигна до хората.  

По същото време с мен се свързаха и от „Weed World“. Искаха да напиша 

няколко статии за маслото, за специален брой на списанието. Искаха ми поне 35 

страници. Броя излезе през септември с 5 мои статии. „Weed World“ свърши чудесна 

работа.  



Големия ми удар за пресата бе, когато Йиндрих Байер от Чехия ме попита дали 

бих отговорил на няколко въпроса на Konoptikum – списание в Чехия. Каза ми, че в 

съседни на Чехия страни също излизали публикации за мен и хората се интересували. 

Съгласих се. Получих много въпроси, страници след страници. Знаех, че ще ми отнемат 

доста време. На Джак Херер изпратих 40 страници. За отговора на Йиндрих - 70 

страници.  

Някак си, между всичките хора пред вратата ми и телефонните обаждания от 

пациенти, успях да намеря време за цялото това писане. Исках да удовлетворя всички 

желания. 

С мен се свързаха и от движение Freeman on the Land. Знаех бегло за тях. 

Поканиха ме да говоря на тяхно събитие. В уречения ден в залата имаше и много хора 

със задравословни проблеми, които много се заинтересуваха и си взеха масло за 

вкъщи да видят може ли да им помогне. След месец отново имаше събиране и същите 

хора дойдоха, за да разкажат какъв чудесен ефект е имало маслото при тях. Доставяше 

ми огромно удоволствие да ги слушам. Исках да разбера какво предлага това 

движение. Разбрах, че ако си техен член, не е незаконно да отглеждаш марихуана. 

След всичко преживяно с полицията, това звучеше много добре. Поисках да стана член. 

Скоро след това от организацията изпратиха необходимите документи на властите и 

тъй като не се получи възражение, аз официално станах Freeman on the Land. В 

действителност бях толкова зает това лято, че нямах време да отгледам своя реколта. 

Но благодарение на организацията, вече имах друг статут и ако исках да отглеждам, 

нямаше да имам повече проблеми с полицията.  

Все пак успях в началото на юни да имам 250 засадени растения на земята си.  

Скоро след това, с мен се свърза популярния канадски комедиен актьор Джими 

Флин, който загубил сина си заради рак преди 12 години. След разговора, който 

имахме, той осъзна, че тази медицина, която аз предлагам е можела да спаси детето 

му. Той ме свърза с популярно радиопредаване, които след като разбраха кой съм, 

пожелаха да съм техен гост. Отначало водещия ме попита дали отглеждам марихуана. 

Казах му, че както винаги отглеждам в задния си двор - „Но това е забранено!” - 

Обясних му, че вече съм член на „Freeman on the Land“ и за мен не е незаконно, дори 

съм взел документ за обработка на съседните ми терени и отглеждам над 1500 акра.  

Точно след мен се обади Джими Флин в подкрепа на думите ми. Обади се и непознат 

човек, излекувал рака си с конопено масло. Предаването се получи много добре и бяха 

пускани няколко повторения. Ясно осъзнавах, че вече бях казал на всеослушание, че 

отглеждам коноп в задния си двор и може да имам проблем с полицията. Но това не се 

случи. Дори някои от пациентите ми казваха, че при мен са ги пратили за лечение 

именно полицаи, знаещи с какво се занимавам. Май най-накрая ме оставиха на мира.  



Освен разрешителните за ползване на земя и засаждане на коноп, имам нужда 

от съгласието на местните Индиански Племена, за да купя още земя и направя това, 

което мисля – конопена плантация в Cumberland County, Nova Scotia. Бих купил земята 

от индианските вождове и с помощта на“ Freeman on the Land“ бих превърнал цялото 

място в една малка държава в държавата Канада, където ще важат моите закони.  

 

 

ГЛАВА  14 

ПОКАНА ЗА ЕВРОПА 

 

Трудно е да кажеш на някой умиращ от рак, че трябва да изчака есента, за да си 

обера реколтата и да му направя маслото, затова, в началото на лято 2009, бях изкупил 

всичкия материал от местните фермери и даже имаше сърдити – желаещите да си 

купят коноп за пушене, нямаше откъде да си го купят. А аз вече имах списък с чакащи 

за маслото веднага щом го приготвя. Хората все повече се ядосваха на без/действията 

на правителството спрямо конопа. Аз също се ядосвах, но все пак по това време имах 

няколко хубави момента.  

Един ден, докато пътувах на 225 км за да посетя пациенти, спрях да заредя 

гориво. Когато влязох в магазина да платя, видях един човек, който ми се стори много 

познат. Той дойде и ме попита: „Вие ли сте Рик Симпсън?” Потвърдих, но все още не 

можех да се сетя от къде го познавам. Тогава се появи жена му, която ме прегърна 

сияеща и развълнувана: „Рик, когато дойдох при теб преди година, лекарите ми даваха 

2 месеца живот. Виж ме сега!”  Изглеждаше чудесно. Не си спомням името к, все пак се 

занимавам с много хора, но помня, че преди дойде с рак в последен стадии. А сега 

няма рак! Моменти като този ми дават сила да продължавам напред.  

Заради предполагаемата незаконност на лекарството ми, много от пациентите 

се страхуват да се свържат отново с мен за още масло или да ми разкажат как са. Сякаш 

заради законите се страхуват от контакта с мен. Мислеха, че телефона ми се подслушва 

от полицията. Може и така да е. За мен няма значение. Нека ме подслушват щом искат. 

Ще чуват само разговори със страдащи и умиращи хора, молещи за помощ. За да не им 

създавам тревоги аз самия не съм държал на обратната връзка.  



Оказва се, че 1 от 10 използвали маслото, говори свободно за това. Повечето 

свеждаха комуникацията си с мен до минимум и аз ги рабирах. Ако бях на тяхно място, 

сигурно и аз щях да постъпвам така. Най-често новите пациенти, ми казваха че еди кой 

си е използвал маслото и го е излекувало и така аз разбирах за развитието на случая. 

Маслото си беше създало своя репутация и слуха за него вървеше от уста на уста. Рядко 

съм получавал оплаквания, но ако е имало, те винаги са били заради изпити 

медикаменти по същото време. Целта на маслото е да детоксицира тялото, да ни 

освободи от нуждата от лекарства и да ни помогне да се излекуваме от болестта. 

Самият аз отначало съм мислел, че то ще замени лекарствата и ще контролира 

симптомите. С времето се убедих не само в това, но и в силната му способност да 

лекува. При мен са идвали много хора с неизлечими заболявания, сега напълно 

излекувани – високо кръвно, диабет, артрит, болест на Крон, СПИН, рак, МС, хронична 

болка и др. Справянето с всички тях е по-лесно, ако се използва маслото.  

Но мнозинстовото хора продължаваха да вярват в негативната пропаганда за 

конопа и да си пият токсичните лекарства. Излекуваните от мен пациенти бяха много, 

но разпръснати из цяла Канада и бе невъзможно да ги обединя по някакъв начин, за да 

чуят всички други за това лечебно растение.  

През лятото на 2009 г. отново ми се обади Jindrich Bayer, за да ме пита дали ме 

интересува турне из Европа. Посъветвах се с Джак Херер, не бях убеден за турнето, 

мислех, че ще съм по-полезен тук сред нуждаещите се. Джак каза да участвам в 

турнето на всяка цена. Аз му предложих и той да се включи. Съгласи се. Йиндрих бе 

много доволен, че аз и Джак ще дойдем и успя да ангажира и световноизвестния учен 

в областта на марихуаната - Лумир Ханус. С нас тримата успеха на турнето бе 

гарантиран. Лумир и Джак бяха добре познати в Чехия и цяла Европа. Това изглеждаше 

като начало на нещо голямо.  

По това време, с мен се свърза човек, който сам си направил масло и излекувал 

с него рака на дядо си. По време на лечението не казвал на лекаря, но когато лекаря му 

се обадил и го извикал за да съобщи, че дядо му вече не е болен от рак, казал също и 

че знае как това е станало възможно и че това може да му докара много неприятности. 

Мъжа бе разстроен от отношението на лекаря – накарал му се за това че излекувал 

дядо си... Иска ми се да кажа, че подобни разкази са рядкост, но не са. Лекарите правят 

всичко възможно, за да запазят приходите си. Подобни истории бяха често 

публикувани и в Европа, но не и в Северна Америка. В края на лятото на 2009-а, Стив 

Хагер от „High Times“ пожела да дойде в Нова Скотия, за да напише статия за мен. 

Уговорихме се да го посрещна на летището, но в уречения час той не се появи. Накрая 

открих, че го задържали на митницата и 4 часа по-късно го пуснали. Казали му да хване 

полет за обратно към САЩ на следващата сутрин в 6 ч. Иначе ще има неприятности. И 

така, той побърза да напише материала си за мен. Беше планирал 4 дена, но 

благодарение на канадските митници имахме само 8 часа заедно. Заведох го у дома, 

http://www.hightimes.com/


където той интервюира няколко човека, опитали чудото на маслото. Поговорихме си и 

през нощта и по пътя обратно към летището. След няколко дена ми се обади с готовата 

статия. Макар да имаше толкова малко време, някак си беше успял да се справи 

чудесно и без грешки. Каза ми, че е направил уговорки с фотограф от Халифакс, който 

да дойде у дома и да направи професионални снимки за сп. „High Times“. Фотографа бе 

една мила жена, която ме разсмя с първоначалната си реакция при вида на това, което 

видя в задния ми двор. „Това каквото си мисля ли е? - Да, това е коноп. - Но, 

отглеждането  е незаконно!” Да, но ако живота ти виси на косъм , на кой му пука за 

закона. Тя направи доста снимки на двора и на пациенти, които дойдоха. Щом разбра 

историята, вече беше на наша страна.  

Септември месец изкупих цялата реколта на местен фермер и веднага я 

превърнах в масло. Имах дълъг списък с чакащи да го получат. Фермера си получи 

парите, пациентите – лекарството и всички бяха щастливи. Растенията, засадени с 

месец по-късно в задния ми двор и съседните парцели също израснаха. Към края на 

септември все още не бяха готови за беритба. Виждах полицейския хеликоптер 4 пъти 

над земята ми, но нищо повече. Изглежда организацията Freeman on the Land имаше 

тежест. Системата ни прави всичко възможно да не си знаем правата, но след усилия, 

проби и грешки, има начин и така аз разреших този мой проблем. 

В края на септември разбрах, че Джак Херер е претърпял инфаркт и половин час 

до мозъка му не е достигал кислород. Мозъчния скенер показвал, че няма мозъчна 

дейност. Вътрешно крещях от безсилие. Въпреки деликатното си състояние и възраст, 

бе прекарал последните си няколко месеца в турнета из САЩ, за да говори и обяснява 

на хората. Обадиха ми се да ме питат дали това, че му дават големи дози масло не го 

държи в кома. Казах, че е много възможно и им казах да намалят дозата значително. 

След няколко дена ми се обадиха и казаха, че Джак вече е добре – опитвал се да 

говори и следял хората из болничната стая. За човек, чиито мозък е останал толкова 

дълго без приток на кислород и на когото 2 мозъчни скенера са показали нулева 

мозъчна дейност, се справяше много добре. За мен това бе още едно от чудесата на 

маслото.  

Бях почти готов да отложа Европейското турне. Но като че ли чувах гласа на 

Джак да не се отказвам и така се обадих на Йиндрих, че дори Джак да не може да е с 

нас, ще действаме според плана.  

Няколко дена след колапса на Джак ми се обади Мелиса Балин от САЩ, че 

прави филм по книгата му и ще бъде с нас на турнето из Европа и ще снима за филма, 

както и че иска да снима и мен, защото съм част от живота на Джак Херер. Обадих се на 

Йиндрих и му казах, че тази жена има интересен филмов материал, който можем да 

сложим в Интернет където рекламираме турнето. Тя разполагаше и със заснети  научни 

доказателства, които е добре да се видят от хората. Джиндрих включи нея и асистента 

на Джак, Чък Джейкъбс в турнето.  



Малко след това ми се обади Стив Хагер и каза, че той също тъжи за случващото 

се с Джак, но сякаш самия Джак е имал някакво предчувствие. Преди няколко дена му 

се обадил и казал, че ако нещо му се случи, факела трябва да се предаде на мен. Аз 

трябва да участвам в  The Cannabis Cup през Ноември и Стив искал да ми връчат 

наградата „Freedom Fighter of the Year“. Казах на Стив, че ще направя каквото мога, но 

не съм достоен заместник на Императора Джак. Никой не е. Дори много от главните 

действащи лица в движенията за коноп не бяха чували за мен и дейността ми. Властите 

в Канада бяха направили всичко възможно да пазят тишина около мен и дейността ми. 

Мислех, че ако отида на Cannabis Cup и се обявя за следващия Император, хората ще 

ме презрат. Не само, че ще говоря за чудото на конопеното масло, но и ще им кажа, че 

ще заместя Джак... Тогава не знаех, че Джак се ползва с огромно уважение сред всички 

и те слушат това, което той казва. Не случайно бе Императора на конопа. 

За мен проблем бе, че нямаше да мога да си взема маслото на обиколката из 

Европа. Щях да загазя, ако ме хванат по митниците. За щастие Йиндрих бе помислил и 

за това, и бе уредил да ми се достави тамошно, висококачествено конопено масло за 

моите медицински нужди. Така и стана.   

Както винаги, Джак се оказа прав, като казваше, че Европа е много важна и той 

много обича континента и хората. Казваше ми, че там всичко е много различно. Ако 

беше с нас сега, щеше много да ме улесни. Чакаха ни много представления с по-голяма 

публика, от каквато бях свикнал в Канада.  

Хората в Нова Скотия се радваха за турнето, но им беше мъчно, че няма да съм 

на тяхно разположение. Без значение дали им харесва или не, ако искам да 

разпространявам информацията, трябва да участвам в това турне.  

Дори на малките семинари в Канада имах притеснения. На един такъв, на който 

ме придружаваше Рик Дуайър в гр. Дигби, ме обхвана паника дали изобщо ще дойде 

някой и дали тези, които дойдат ще са чували за мен и работата ми? Успокоих се, 

когато видях  пълната зала и дори 5-6 познати лица в публиката. Още в началото един 

мъж вдигна ръка да говори:  

- Сигурен съм, че не ме помните. 

- „Помня ви, вие ме посетихте в дома ми, в Канада, преди няколко месеца и 

имахте  рак на простатата.“ – изненадах го аз. 

- Да, точно така! 

- Как ви подейства маслото? 

Това бе един от онези моменти, когато не знаеш какъв обрат ще се случи. 

Човека можеше да е следвал интрукциите ми, а можеше да е тук само за да всява 

съмнение сред хората. Но той каза, че е вземал маслото според инструкциите ми и 



след 6 седмици ракът му изчезнал. След подобно начало, нямаше начин семинара да 

не премине чудесно.  

Щях да говоря по семинари из Европа за маслото ми, което никой не беше 

използвал. Не съм изпращал масло зад граница, заради местните ограничения в 

законите. Ако го правех, вероятно щях да съм в затвора. Тъй като нямах лекарството, за 

да го показвам в ръцете си на публиката, не бях сигурен как ще приемат думите ми. 

Имаше 2 варианта – да ме изслушват или да се запасят с домати с които да ме замерят.  

Надявах се за времето, в което ще съм в Европа, моята реколта да узрее хубаво. 

 

 

ГЛАВА  15 

ТУРНЕТО В ЧЕХИЯ 

 

На 7-ми октомври, 2009, синът ми ме закара до Stanfield International Airport, на 

няколко мили извън Халифакс. След дълго очакване, най-накрая бях на път към Чехия. 

Нямам вяра в самолетните компании. Предполагам, че се случва да спестяват от 

разходи по поддръжка. А и по летищата е пълно с детектори, скенери и дори такива с 

радиация, сякаш сме най-големите престъпници. Може да се каже, че не съм фен на 

Джордж Буш и войната му срещу тероризма. Какво се случи с „Лети в приятелските 

небеса“? Защо светът, в който живеем стана толкова опасно място? Добре, че преди да 

се кача на самолета, успях да си намажа предните зъби с няколко грама от маслото, 

което ми помогна да понеса лесно целия път. По време на нощния полет над 

Атлантическия океан имаше много турбуленция. Много от пътниците бяха уплашени, 

но благодарение на маслото, аз се чувствах спокоен. Приземихме се във Франкфурт, 

Германия, откъдето взех друг полет за Прага. Там ме посрещнаха Jindrich Bayer и Milan 

Romsey. Те са собственици на Bayer & Romsy (www.Hemp-Cosmetics.com). Йиндрих е 

преводач,  нямаше проблеми с английския и се разбирахме много добре. Компанията 

им за козметика ме заинтересува и ги попитах как са открили и решили да се 

занимават с лечебните свойства на марихуаната. Обясниха ми, че започнали 

козметика, към която добавяли екстракт от цветове на индустриален коноп и 

забелязали колко добър ефект има. Ето, че те преди да се запознаят с мен са знаели, че 

дори индустриалния тип коноп има лечителни способности. Когато разбрали за това, 

което правя аз, всичко им изглеждало много разумно. За моето масло, аз работех само 

http://www.hemp-cosmetics.com/


с най-силните видове коноп в света. Станали толкова запалени по конопа и свойствата 

му, колкото и аз.  

Досега, бях виждал „Ферари“ само снимки, а ето че, докато пътувахме, една от 

първите коли, зад които се наредихме беше точно „Ферари“. За първи път виждах на 

живо такава кола. В Канада е голяма рядкост по улиците да се види нещо толкова 

скъпо. Чудех се с какво още ще ме изненада Прага. И тогава влязохме в центъра на 

града, което ми взе дъха. За мен бе като разходка из град от приказките – старинни 

кули, оръдейни кули, камбанарии, замъци, мостове и дворци. Този град е пропит с 

история. Никога няма да забравя историческите му забележителности. Понякога си 

мислех, че съм се върнал в ерата на Камелот и е 1500 г., а не 2009-а. Хората бяха много 

усмихнати и дружелюбни. Това бе съвсем различна картина от тази, която си имах в 

ума.  

Първата нощ в Чехия нощувахме в една стара мансарда - къща на свещенник, 

към красива стара църква в село Зехун. Собствениците - младите художници Ян 

Посписил и Власта Самордова ни приветстваха с добре дошли. На следващата сутрин се 

разходих из селото. Изведнъж се почувствах сякаш вече съм бил там. Може би съм 

виждал снимка на селото преди. Когато се върнах, Ян ми показа някои от творбите си. 

На сбогуване Ян каза, че съм добре дошъл по всяко време. Харесах това таланливо 

момче, освен картини, той създаваше гигантски същества за филми и ако всичко се 

развива както трябва, той ще стигне далеч.  

След това се върнахме отново в Прага и аз отново останах без дъх от красотата 

на града. Представиха ме на Лумир Ханус – световния топ-изследовател на марихуана. 

През годините съм се научил да преценявам хората от пръв поглед, най-вече по очите – 

прозорец към душата. В този случай, очите на Лумир излъчваха добри намерения и 

веднага станахме приятели.  

Същия ден на обяд, се запознах и с Мелиса Балин и Чък Джейкъбс. Общуването 

с Чък бе лесно, за разлика от това с Мелиса. Тя бе тук, за да снимка колкото се може 

повече, но на мен така не ми беше комфортно. Програмата за късния следобед бе да се 

срещна с малка група хора, но изведнъж решиха да има истински семинар след два 

дни. Аз си бях подготвил реч, в голямата си част политическа. Затова в оставащите ми 

два дена я редактирах и смекчих малко тона, като изчистих политическите неща.  

Първи говори Лумир. Истински професионалист. Имаше голям успех. следващ 

бях аз. Трябва да призная, че съжалих преводачката. Лумир седеше и гледаше и не 

можех да преценя дали и той мисли като мен. Надявах се, да не съм го засегнал с 

острия си тон. Когато свърших, изчаках да видя реакцията на хората, но никой не 

изглеждаше разстроен от мнението ми за Канадското Правителство.  

Сътрудничеството с Лумир бе лесно и приятно. Присъствието му предаде на 

семинара тежест. Чък говори от името на Джак, а Мелиса снимаше всичко. Йиндрих ми 



сподели, че почти всички спонсори са се отдръпнали щом разбрали, че Джак няма да 

присъства и се налага той да плаща за всичко от джоба си. Това ме разтревожи. Казах 

му да не се тревожи за мен – имам нужда само от малко храна и топло легло. 

С Мелиса не си допаднахме. Тя се държеше така, сякаш е шеф на всички и к е 

позволено да ни командва. Не обичам някой да ме командва без разумна причина и к 

дадох да разбере това. Казах к да поумнее или ще я кача лично на следващия полет до  

САЩ. Тя се разплака и каза, че ако Джак беше тук, аз нямаше да си позволя да к говоря 

така. Казах Да, аз нямаше да ти говоря така, Джак щеше. Това сякаш охлади страстите и 

тя започна да се държи малко по-човешки с всички.  

След няколко дена говорихме на събитие в Оломоуч. Сутринта изнесохме 

лекция в Университета Палаки, а по-късно същия ден в Музикалния Театър на града. 

Основата на лекциите ми вече бе върху лекарството и по-малко върху политиката. След 

края на лекцията в Университета при мен дойде млада студентка по медицина  и каза: 

- Значи, твърдите, че лекарите извършват убийства? 

- Вие как наричате даване на нещо, от чиито ефект се умира? Има ли значение, 

дали този, който дава отровата има бяла престилка? 

Това я разстрои и замисли.  

- Медицинския факултет иска да дойдете пак на 26-ти октомври и тогава ще ви 

видят сметката! 

- Слушай скъпа, извикайте всички лекари в страната и ще видим кой на кого ще 

види сметката! 

Йиндрих случайно слушал нашия разговор и се развълнува от предстоящата 

конфронтация, защото ако медицинския университет се интересувал от мен, това щяло 

да привлече медиите. Аз не се страхувах от такава битка. Не се учудих, когато след 3 

дена се обадиха и казаха, че отлагат събитието през октомври, под предлог, че 

студентите не се интересували от тази тема. Ако това е истина, съжалявам за бъдещите 

пациенти на тези бъдещи лекари. Но според мен тук отново се прояви онази 

задкулисна игра на криеница с която се сблъсквах постоянно в Канада.  

Лумир бе на моя страна по всеки въпрос. Аз бях много доволен, че с този велик 

учен се подкрепяме. А Чък често вкарваше хумор в лекциите и забавляваше хората в 

залите. Получи се хубави микс от лектори и всички семинари бяха много добре приети. 

След края на сериозната част, аз си позволявах да говоря без сценарии. Или пусках 

откъси от Run from the Cure с чешките субтитри дело на Йиндрих. После имаше 

въпроси-отговори и на края говорех лично, с желаещите да си поговорим.  



След края на лекциите, обикновено се забавлявахме, ходехме по клубове, 

където много ми харесваше. Дори моите стари кокали не стояха мирни, щом чуеха 

силната музика. Определено нямах  артрит и всички наоколо виждаха какво прави 

маслото за мен и жизнеността ми. Бях живия пример за пред публиката.   

Преди много години бях изгубил желание да пия алкохол, дори бира. Но след 

като опитах местната Pilsner Urquell, при всяко излизане си пийвах по няколко. 

Любимият ми клуб се казва „Метро“ в гр. Оломоуч.  

Един ден семинара ни бе в зала, в гр. Кохет. Пренощувахме в дома на местна 

двойка. Дома им беше много приятен, с антики из целия дом. На сутринта разгледах 

градината им – отглеждаха си всичко, което човек може да си представи, дори кактуси. 

Не съм си представял, че ще видя такава градина в Чехия, но ето че я имаше.  

По-късно се разходих в квартала и домакинката ни г-жа Каловска ни обясни, че 

преди ВС Война, тук са живели предимно еврейски семейства. Представях си ги и как 

преди 70 години, германски войници са ги изселвали оттук, за да изпълнят 

ненормалните мечти на Хитлер. Чувствах се странно, вървейки по същите тези улици. 

За съжаление нехуманното отношение към други човешки същества не приключваше с 

този акт. Колкото и да ми е неприятно, бих сравнил днешните болници с лагерите на 

смъртта на Хитлер. По-приятно изглеждащи и уютни, но след като крайния резултат е 

един и същ - какво значение има? 

Говорих в „Green Pump“ в Красличе, Северна Бохемия. Там бяха изложили много 

продукти, съдържащи коноп – хемпкрийт (конопобетон), топлоизолационни 

материали, бои, лакове, паста, шоколад, дори бира. Онази нощ разбрах, че почти няма 

нещо, което да не може да се произведе от коноп.  

На следващия ден, докараха една от 3-те машини за бране на коноп в Европа, в 

близкото поле, засято с коноп, за да наблюдаваме процеса. Това бе едно готино 

чудовище, но такъв комбайн, на мен не би ми вършил работа, защото оставя за полето 

по-гобямата част от цветовете и смолата, от които си правех маслото. 



 

Същата сутрин видях и пресата, с която правят студено пресованото масло от 

конопено семе. Маслото изтичаше от един чучур, а от друг на големи спагети, излизаха 

пресованите шлюпки от семената. Ако в маслото топнем едно такова „фиденце“, то 

придобива чуден орехов вкус. Прекарахме часове в пътуване из Чехия, което ми даде 

възможност да к се насладя. Навсякъде имаше добре поддържани малки ферми с 

коноп и спиращи дъха планински гледки. Това ми даде чувство на съпричастност и ме 

окуражи да продължавам да отглеждам. Разбрах, че отглеждането тук явно датира 

отпреди 26,000 години, съдейки по датата на производството на някакъв древен 

глинен съд, за чиито орнаменти най-вероятно е бил използван коноп. Може би затова 

повечето чехи, които срещнах не бяха така засегнати от негативната пропаганда срещу 

конопа. За Канадец като мен, Чехия и хората к бяха като глътка свеж въздух.  

Една вечер, след едно от събитията, които посетих, изпушихме по един джойнт с 

местен полицай, в униформа. Отначало ми беше странно, но той бе много добър човек 

и бързо се разбрахме и аз се отпуснах в присъствието му. Попитах го как полицията се 

отнася към пушещите трева? Той се усмихна и ми каза, че много от тукашните полицаи 

пушат трева и на повечето не им е приоритет да притесняват други хора за същото. 

След преживелиците ми с полицията в Канада, това бе като освежаваща изненада. 

Надявам се скоро и нашите полицаи да станат като чешките.  

Дойдох с мисълта, че ще съм в полицейска държава като Канада. Вместо това се 

озовах в страна, където вдишвах свободата с пълни гърди. Предполагам е заради 

репресиите първо на нацистите, после на комунистите. Края на комунизма през 1989 г. 

тук са нарекли The Velvet Revolution водена от Вацлав Хавел, който скоро след това 

става неин президент. Говори много добре за една страна, ако в нея се състои 

революция и тя е мирна. Звучи много цивилизовано, нали? След това през 1993 се 

случва The Velvet Divorce, когато Чехия и Словакия се разделят и стават две отделни 

държави. Макар чешкия народ да е много древен, изведнъж, през 1993 си има чисто 



нова държава. След всичко преживяно в миналото мисля, че тези хора имат голяма 

нужда да построят своя нов и свободен свят и съм сигурен, че ще успеят.  

Когато ние, Канадците отиваме в нова страна обикновено сме настроени, че 

няма да паснем там. В повечто случаи отиваме, за да видим неща за които после като 

се върнем да разказваме на близките си. При мен не се случи така. Навсякъде ме 

посрещаха и ми даваха топлина и приятелско отношение. Макар, че не разбирах езика, 

се чувствах напълно спокоен сред тези хора. Всичко наоколо ми даваше усещането, че 

след дълго отсъствие най-накрая съм се прибрал у дома. Заслужено заобичах Чехия и 

хората к. Срещнах толкова добри хора. Известения чешки фотограф Йиндрих Страйт ми 

каза, че прави фотоалбум с пациенти използвали маслото. Знаех, че това ще допринесе 

много за информираността на хората. Представиха ме на активистите Леополд Свати и 

приятелката му Силви Седлакова, Милан Джирасек, Мартин Кадлеч и др. Те бяха част 

от „Panacea Seeds“ и ми дадоха напълно безплатно първокачествени конопени семена, 

които  да раздавам по време на семинарите. Искам да им благодаря и да им кажа, че 

щедростта им даде на много хора начин сами да си направят маслото и изпълни 

добрата кауза.  

Един от активистите, DJ Нъф, ме представи на приятеля си Ондрей Ветчи, най-

голямата филмова звезда на Чехия. Запознах се и говорихме  и с най-известния чешки 

рапър Хюго Токс. Радвах се, че информацията ми достигаше до важни хора, които 

можеха да я разпространяват сред още повече хора. Разбрах, че няколко месеца след 

срещата ни Хюго написал песен за маслото, за да достигне посланието до масите. Не 

можех да съм по-доволен.  

Не разбирам как Йиндрих и Милан успяваха финансово да поддържат турнето 

ни и то да е супер успешно сред хората, при положение, че аз дори не говорех чешки 

език. Заради малкото средства търпяхме малки лишения, но това нямаше значение, 

защото успеха на каузата ни изпълваше с добро чувство. В първите 18 дена направихме 

10 семинара. Аз също говорех с малки групи или отделни хора. Средно това прави по 1 

семинар на всеки 2 дена. В края бях много доволен, че посланието ни достигна толкова 

много хора.  

Един ден Йиндрих ми разказа за бременна медицинска сестра, която започнала 

да ползва маслото, за да се справи с проблем с пикочния си мехур. Проблема бил 

бързо решен и забравен. Освен това си мажела корема с маслото от цветове, смесено с 

масло от семена на коноп и избегнала стриите. Когато дошъл момента за раждане, тя 

пила малко по-голямо количество и раждането, макар и първо, минало бързо и 

безболезнено. Надявам се, в скоро време всички жени и бъдещи майки да научат за 

това и да си помагат при бременност. Защо да страдат, защо да ги боли тях и бебетата... 

На един от семинарите, някой ме нарече борец за гражданските права на хората. 

Доскоро не знаех дали съм дори активист в движение за конопа, а изведнъж ме 



обявяваха за това. По-скоро аз бих се нарекъл борец за естествените, дадени ни от Бога 

права. Започнах да виждам и работата на Джак Херер от друг ъгъл. Той бе един от най-

великите активисти и борци за свободата на гражданските права. Речите, писанията и 

филмите му са направени за доброто на човечеството. Правеше всичко това 40 години 

и човек не може да не завиди на упоритостта му. Как може някой да не причисли Джак 

Херер в категорията на Мартин Лутър Кинг – борец за свобода. Исторически, ако някой 

върши велики дела и ни вдъхновява да следваме примера му, го наричаме светец. За 

мен Джак Херер заслужава да бъде наричан Патронния Светец на Конопа.  

След официалния край на турнето, ми оставаха 4 дни за да разгледам Прага, 

преди да дойде времето за обратния ми полет до Канада. Ханка Скалова, една 

прекрасна дама ми показа и разказа много за града и историята му. Разходи ме по 

едни от най-старите забележителности – Charles Bridge, старинния Пражки Замък. По 

пътя нагоре към един хълм, спряхме да хапнем в една таверна. Тя разказа, че това е 

мястото, известно с това, че е най-дълго работещото заведение в света. Попитах я 

откога работи? Тя каза от 1300 година. Погледнах я с недоверие – „Нима тази таверна 

работи без прекъсване от 700 години?“ - Тя се усмихна и потвърди. Времето прекарано 

с Ханка бе чудесно. Препоръчвам на всеки да посети тази чудесна страна и да се увери 

сам в думите ми.  

Преди да си тръгна Йиндрих ми подари книгата на Алберт Айнщайн „Идеи и 

мнения”. Не разбирах защо е решил да ми я даде – аз се интересувах от коноп, не от 

мислите на един гений. Йиндрих познаваше начина ми на мислене и е знаел, че ще 

харесам книгата. Оказа се прав. Самият аз не съм предполагал, че с човек от 

категорията на Алберт Айнщайн ще имаме толкова общо. Тази книга ми отвори очите и 

аз много к се наслаждавах.  

Когато дойде време да си ходя, никак не ми се тръгваше. Сприятелих се с 

Йииндрих и Милан, а Чехия все повече чувствах като свой уютен дом. Но знаех, че в 

Канада ме очакват много неща, към които имам отговорности. Джиндрих и Милан 

казаха, че и те ще посетят Cannabis Cup след 3 седмици през ноември в Амстердам и 

там ще се видим отново. За мен трудността щеше да бъде дали ще мога да се справя за 

3 седмици с всички чакащи мен и маслото ми хора в Канада? 

 

 

 

 

 



ГЛАВА  16 

НАВАКСВАНЕ 

 

Пътя обратно до Канада бе изтощителен. Забавихме се на летището в Германия, 

заради проблем с радара им.  22 часа след качването на самолета в Чехия, пристигнах 

на летището в Халифакс. Бях много изморен. Поспах няколко часа и се заех с многото 

чакащи ме хора. Видях, че приятелите ми са обрали реколтата, но и че тя не е много 

добра, защото в последните седмици времето не е било хубаво. Бях малко 

разочарован. 

  Докато растяха и веднага щом се разбра кои от растенията са мъжки и кои 

женски, махнах мъжките. 

 



 

Мъжките растения не ми вършат работа. Ако ги оставя в градината, заедно с 

женските, резултата ще са повече семена, но по-малко смола и цветове за маслото ми. 

Когато женско растение бива опрашено от мъжко, по-голямата част от енергията му 

отива в производството на семена. Ако не са опрашени, всичката им сила отива в 

цветовете.  



След  премахването на мъжките ми останаха около 150 растения. Не бяха много, 

но е по-добре пред нищо. Веднага след завръщането ми, се заех с направата на масло. 

През 2009-а бях дал масло на Лери Деон от Ярмут за болния му от Множествена 

Склероза син. 23-годишното му момче не можело повече да работи, защото не можело 

да ходи. След 6 седмици прием на маслото, той проходил отново и се върнал на 

работа. Всичко това отвори очите на Лери и ние станахме приятели. Лери също бе член 

на Freeman on the Land. Когато се върнах от Европа, имах съобщение от него – нужен бе 

подписа ми за да се активира облигационен бон за изпълнение и обезщетение, 

регистриран на името ми за 500 млрд долар, в случай на проблем с полицията относно 

конопа. Струваше си да го имам, за да държа полицията далеч от дома ми. Когато се 

върнах от Европа, Лери искаше да се подпиша на този договор, с което заради 

миналите ми преживявания с полицията да ми бъдат изплатени 10% от стойността му. 

Това бяха 50 млрд долара и аз не можех да повярвам. Лери ми каза, че е истина и че 

сега много влиятелни хора искат да успявам и са направили така, че да може да се 

активира тази клауза от договора. Не знаех дали да се съглася. Дали да повярвам, че 

индивиди с власт от същата тази система, която ми създаваше толкова проблеми сега 

искат да ме подкрепят? Звучеше като фарс. Лери каза, че ще мине малко време преди 

бона да бъде осребрен, но ще се случи. Така или иначе аз бях много зает тогава и само 

му казах: „Ще видим.”    

Синът му продължаваше да е много добре и Лери бе разказал на всички от 

околността си за маслото. Сега много хора от този райно използват маслото. Според 

мен слуха от уста на уста е най-добрата реклама.  

Разполагах с 3 седмици преди отново да замина за Европа, затова запретнах 

ръкави и се заех с направата на колкото се може повече масло. Тъй като моята реколта 

нямаше достатъчно цветове, купих от местните фермери. На идващите хора казвах как 

сами да си направят масло, ако ли по някаква причина кажеха, че не могат аз им давах 

от моето. Пред вратата ми имаше постоянна опашка от идващи и заминаващи. Но сега 

бе по-лесно – вече не ми се налагаше да прекарвам време в убеждаване на свойствата 

на маслото, тъй като хората вече бяха информирани.  

Маслото продължаваше да върши своите чудеса и аз получавах много добри 

отзиви.  

С мен се свърза жена от САЩ – Батия Старк, чийто баща, на 80 г. имал 

Алцхаймер. След кратко време на маслтото, човека станал отново жизнен и мислещ 

нормално. След това изпорбвала маслото върху сина си, който имал нелечимо според 

лекарите състояние на кожата. След това го давала на чичо си, на който му казали, че 

не му остава много време. Помогнала на всички тях. Тя ми се обажда периодично, за 

да ми разказва за чудесата, на които е свидетел благодарение на маслото, но ето, че 

освен на физическо ниво, то помага и сплотява хората преживели травми и раздели. 



Баща к бил оцелял от лагерите на смъртта и за нея комуникацията с него винаги била 

много трудна, заради преживяната от него травма. Оказва се че маслото помага за 

справяне дори с посттравматичен стрес, макар и толкова отдавнашен. Баща к, като че 

ли омекнал и му станало по-леко и не толкова тревожно от ужасните спомени, което 

улеснило комуникацията помежду им.  

Едвам успях да наваксам с всичко и дойде време отново да замина за Европа. 

Точно тогава разбрах, че Джим ЛеБланк е починал, което ме срина. Преди 3 г. му дадох 

от маслото си, за да лекува рака си в краен стадий. Когато го видях за първи път, той бе 

умиращ човек, изстрадал много от съвременната медицина. Химиотерапията едва не 

го беше убила. След това го облъчили с лъчетерапия и гърба и гръдния му кош бяха 

силно зачервени, обгорели и болезнени. За късмет приятелката му разбрала за мен и 

решили да опитат. Аз му казах: „Джим, след като свършиш маслото, няма да имаш 

нужда от онколога си.” Тогава той го защити и каза, че е много загрижен лекар. Когато 

бе делото срещу мен, точно този лекар написа клетвена декларация, че Джим никога 

не е имал рак и моите приказки са лъжа. Тогава Джим разбра истината и бе отвратен. 

„Рик, тези хора биха направили всичко за да запазят това лекарство в тайна... - Да, сега 

вече схвана картинката, Джим.“ 

Джим бе пациента ми, който имаше най-ниска поносимост към маслото. Отне 

му 7 месеца да приеме всичките 60 гр, предвидени за лечението. Това е двойно по-

дълъг период от нормалното. Когато ги прие обаче, вече нямаше и следа от 

лъчетерапията. Беше излекуван от рака и изглеждаше чудесно. Нямаше съмнение, че 

се бе случило чудо с него, имайки предвид в какво състояние беше само преди няколко 

месеца. Казах му след края на лечението да остане на поддържаща терапия. Той каза, 

че около дома му има хора, от които ще взема маслото и се съгласи. По-късно разбрах, 

че не го е направил. Отпреди е страдал от проблем в сърцето, блокаж, но заради рака 

отложили сърдечната операция. Сега лекарите подновили желанието си да я направят. 

Помислих си, че най-накрая маслото се е сблъскало с нещо, което не може да оправи и 

му казах да се съгласи с операцията и че в тялото му има толкова много канабиноиди, 

че дори да се опитат да го убият, няма да могат. Казах му това, защото мислех, че той 

пие поддържаща терапия от маслото без прекъсване.  

Два дена след операцията отидох да го навестя в болницата. Той много ми се 

зарадва. Постоях 10-тина минути и влязоха 3-ма лекари. Тази по средата посочи Джим 

и обясни на другите: „Това е Джим Лебланк. Той претърпя сърдечна операция. Имаше 

рак последен стадии, но го излекува с конопено масло.”  

Джим ме погледна предусещайки какво следва. Аз се обърнах към тях и им 

казах: 



- Точно така, конопеното масло излекува рака на Джим. А аз съм човека, който 

го произведе. Сега, кажете ми защо вие отказвате да лекувате хората с това чудесно 

лекарство? 

Изведнъж настъпи мълчание и те се сковаха. Единия от лекарите замрънка нещо 

от рода на: 

- Аз нямам нищо общо. Аз съм анестезиолог. 

- О, вие сте анестезиолог и не знаете, че конопа е най-древния и безопасен 

анестетик, познат на човека? И сигурно не знаете, че боклука който ползвате, в много 

случаи води до мозъчни увреждания? 

Тримата се втурнаха един през друг да излизат от стаята. По лицето на Джим се 

стичаха сълзи: 

- Рик, не бях виждал такова нещо. Лекарите се ужасиха от теб! 

- Трябва само да ги попиташ правилните неща и те няма как да се крият. 

Изписаха Джим. Аз мислех, че той продължава да пие маслото, взимайки го от 

други източници. За моя изненада след няколко месеца той ми се обади и каза, че рака 

му се е върнал. Аз не можех да повярвам: 

- Джим, не мога да повярвам. Нещо тук не се връзва. По колко масло вземаш?  

Едва тогава разбрах, че той изобщо не е вземал. Изпратих му, за да започне пак 

да се лекува. Разбрах, че е позволил да му направят 5 компютърни томографии (КТ), за 

да го обявят за излекуван. Казах му, че е много вероятно те да са причината за 

връщането на рака – радиацията уврежда ДНК и води до мутации на клетките. По 

време на една компютърна томография човек е подложен на радиация като от 200 

рентгена едновременно. А дори един обикновен рентген може доста да навреди и 

неслучайно работещите там носят онези тежки оловни престилки. 

След 3 месеца, Джим отново ми се обади, че вече няма рак. Попитах го по колко 

масло пие, той каза, че още не е свършил 4-тата шест-грамова тубичка. Казах му, като я 

свърши, да си поръча още от хората до дома му, защото аз нямам повече материал. Не 

знаех, че той не го е направил.  

Винаги когато говорех на събирания в Халикас и околността, Джим беше там. 

Радвах се на неговото присъствие. Няколко години преди това се бе записал в АА – 

Alcoholics Anonymous. Макар те да бяха против всякакви наркотици, той не скри от тях, 

че конопа му е помогнал да се откаже от алкохола. Заставаше и казваше това пред 

публика и аз му се възхищавах. Партньорката му Шери, написа прекрасен разказ 

наречен „Jim’s Cancer Journey”. Сложихме го на уебсайта ни, заедно с техния телефонен 

номер, тъй като те имаха голямо желание да говорят с други хора за лечебните 



свойства на маслото. Говореха с хиляди хора и често тези, които идваха при мен, 

казваха, че вече са говорили с тях, което много улесняваше и мен.  

Доколкото знаех, Джим нямаше рак и всичко със здравето му бе наред. Тогава 

през септември 2009 ми се обади отново, за да каже, че пак има рак. Дадох му масло, 

точно преди да замина за Чехия. Знаех, че ще му отнеме време преди да изпие 24-те 

грама, които му дадох и бях спокоен, че има масло, докато се върна. Веднага като се 

върнах, му направих пълния комплект от 10 тубички и му ги изпратих. Бях толкова зает, 

че нямах представа какво се случва с него, когато Шери ми се обади, за да каже, че той 

е починал. Каза, че използвал само 6 грама от всичко, което съм му изпратил. Тя го 

карала да пие маслото според моите инструкции, но той отказвал. Не пиел 

поддържащите дози, не направил пълния курс на лечение и позволил да му направят 

още 4 КТ. Всичко това, според мен се е отразило и го е доближило до края му. 

Отначалото на запознанството ни той е позволил общо 10 КТ и цялата тази радиация и 

нередовното приемане или спиране на маслото са го довели до смъртта. Ако беше пил 

маслото съм сигурен, че щеше да живее още дълги години. Маслото му помогна поне 

да  умре с достойнство, в покой и  мир. Мога само да кажа: „Спи спокойно, приятелю 

мой. Винаги ще ми липсваш.” 

Има хора като Джим, които просто не могат да обърнат гръб на официалната 

медицина, дори да виждат, че тя им вреди. Пример за това е и един мъж, който дойде 

при мен в много тежко положение – с 2 големи тумора в стомаха и един в гърлото. 

След шест седмици ми се обади, че туморите в стомаха са изчезнали напълно, а този в 

гърлото се е смалил до 1/10 от предишния си размер. Каза ми че смята след няколко 

седмици да си направи КТ, за да се види прогреса: 

- Защо ще искаш подобно нещо? 

- Как ще знам, че маслото действа? 

- Нали очите и ръцете ти напипват и виждаш, че туморите ти изчезват или 

намаляват. Защо ще позволиш да те облъчват с толкова много радиация, само за 

да ти кажат това, което и сам разбираш? 

По този начин мислят много хора – трябва да го чуят от хора в бели престилки, 

за да се уверят. Много често рака се връща отново и пациента не разбира защо. В 

повечето случаи, причината са лекарите с техните опасни процедури. Не правете 

подобна грешка. Тя е коствала живота на толкова много хора. За някои може да звучи 

като глупост, но само човек, виждал близък да умира от последиците на химио и 

лъчетерапиите може да ме разбере.  

Пътуването ми до Амстердам за „The Cannabis Cup“ бе спонсорирано от 

„Greenhouse Seeds“. Те позволиха да си взема още някой за компания. Исках Рик 

Дуайър, защото той участва във филма ни Run From The Cure, но той не обичаше 

http://www.greenhouseseeds.nl/


летенето със самолети и помолих Ерик и Деби Донкин. Но тe бяха много заети в 

момента и също не можеха. Тогава се сетих за Скот Кълинс. Той даваше масло на много 

хора, имаше чудесни отзиви и му се обадих да го питам дали иска да дойде. Не се 

двоумя и секунда: „Разбира се, че ще дойда!” Изкара си паспорт и бе готов да летим на 

20 ноември за Амстердам.  

Бях  дал всичкото си произведено масло и нямаше какво повече да раздавам, 

затова в момента нямах важен ангажимент тук, но знаех, че като се върна, ще купя от 

местните фермери и пак ще се захвана.  

Дома ми бе обиран през 2003 и 2008 докато бях на пътуване и после в затвора. 

Не си направих труда да съобщавам за това на полицията, тъй като ги смятах за още по-

големи престъпници и крадци от тези, които са ме обрали, но понеже ми омръзна да 

намирам дома си окраден помолих сина ми да инсталира камери за 

видеонаблюдение, за да можем поне да видим кой го прави, ако се случи пак. 

Паркирах джипа си точно по средата на улицата - малко по-надалеч, ако искат да 

отмъкват неща, да ги поносят.  

Нощта преди да отлетим, участвах в  радиопредаване в Саквил, Ню Брунсуил, с 

Джон и Алън Спенсли, в Mount Allison University. Водещите са много интелигентни, 

разговора ни се получи добре и дори остана време да изчета статията, която бях 

написал за чешкото сп. „Konoptikum“. 

Когато бях в Чехия не бях взел мобилен телефон със себе си, което разстрои 

доста хора.  Мисля, че никой не трябва да ги използва, заради микровълновата 

радиация, която излъчват. Виждам, че днес млади и стари, повсеместно се разхождат с 

тези неща, постоянно говорят,  залепени за главата им. Според мен тези телефони са 

опасност за здравето. Ако хората знаеха колко са опасни, веднага щяха да вземат 

мерки, но телекомуникационните компании все още успешно омаловажават риска. 

Дори полицейските радиостанции са опасни и докарват рак. Но ако полицая откаже да 

ги използва, ще загуби работата си.  

Доколкото знам, според закон на UN, никой не може да бъде подлаган на 

експеримент без неговото информирано съгласие. Полицаите и военните пазят тези, 

които си правят експерименти с нас, дори със самите тях. Ако искате да получите 

вярната информация потърсете в YouTube - Dangers of Microwave Technology на Barry 

Trower.  

Макар, че съм против използването, трябваше самия аз да си купя мобилен 

телефон, за да са доволни и моите пациенти и близки хора. Когато Скот дойде у дома 

да ме вземе и да тръгваме, аз го попитах има ли представа как се работи с такъв 

телефон, защото аз нямах никаква. Той каза, че ще ми покаже и му стана смешно, че аз 

мога да правя лекарство, което лекува всякакви болести, а не мога да оперирам с 

толкова просто за него устройство. Аз бях живял 60 години без мобилен телефон, защо 



ми е такова чудо сега? Е, за да са доволни хората, които разчитат на мен, когато съм 

надалеч.  

 

 

ГЛАВА  17 

CANNABIS CUP В АМСТЕРДАМ 

 

По време на пътуването си, имахме няколко комични случки. Едната беше 

първата среща в живота на Скот с ескалатор и реакцията му. По родните ни места 

такива съоръжения са рядкост и ги срещаме само по летища или ако се отбием до 

съседен голям град. След пътуването до Чехия се мислех за „експерт по Европата”, но 

нямах идея какво да очаквам от Амстердам. Cannabis Cup бе нещо, за което само сме 

чели по списанията и не можехме да повярваме, че наистина сме тук. На летището ни 

посрещна Arjan Roskam, собственик на „Greenhouse Seeds“ и спонсор на пътуването ни. 

 

Когато седнахме в колата му, попитах откъде мога да си намеря конопено масло 

за себе си и въпреки, че бяхме в Амстердам, където канабиса не е забранен разбрах, че 

това е почти невъзможна задача, защото маслото е забранено! 

Ариан ни настани в хубав малък апартамент, точно до един от неговите 

кофишопи. Там щяхме са останем следващите няколко дни. Той се прояви като чудесен 

домакин и ни осигури всичкото позволено от закона количество коноп и хашиш. По-

късно ме заведе до склада на Greenhouse Seed Company. След като ме разведе, ме 

представи на работещите там. Веднага разбрах защо фирмата му е успешна – беше 

изградил чудесен екип от интересни хора, на които работата им харесваше. Той и хора 

от екипа му снимат поредицата Strain Hunters, в която обикалят света в търсене на 

древни или непознати видове марихуана. Често намирали такива, които се смятат за 



изчезнали. Заснемането е било професионално и разбрах, че дори ги излъчвали по 

National Geographic.  

На следващия ден, Ариан и Франко ни качиха на задните седалки на скутери, с 

които  да се разходим из Амстердам. Ариан каза, че това е най-бързият начин за 

придвижване из града и се оказа прав. Промушвахме се из задръстванията и тълпите 

хора с лекота, без инциденти. Аз цял живот съм карал мотори и за мен те са безопасни, 

но не мисля същото за скутерите. Питам се, защо производителите не ги правят с по-

големи колела, така ще са по-безопасни.  

Града много ни хареса. Апартамента, в който ни настаниха бе в кварлата на 

Червените Фенери и ако случайно се загубим, най-лесното щеше да бъде да попитаме 

за него. Това се случи няколко пъти и когато питахме, често получавахме подозрителни 

погледи. По улиците му беше точно както сме чели – с жени по оскъдно облекло на 

витрините. В квартала имаше и заведения, които предлагат секс на живо – нещо, което 

го няма там, откъдето идвам аз. За Скот всичко това бе малко шокиращо, но бързо се 

отърси. Амстердам не е само секс на живо и свободно пушене на трева в заведенията. 

Това е град, в който всеки може да открие по нещо за себе си.  

Cannabis Cup се проведе в The Power Zone. Това място бе претъпкано от хора и 

всевъзможни стоки, направени от марихуана. Не бях виждал подобно нещо. Бяха ни 

титулували „съдии”, без да знаем какво точно ще отсъждаме, само знаехме, че имаме 

свободен достъп до всичкия коноп за пушене. Малко след това ни отведоха в място 

наречено The Temple, където бяха изложени различни видове марихуана и ние 

пушейки трябваше да ги оценим. Това ме затрудни, защото не ставаше въпрос да 

изпушиш цигара и да имаш час, за да я оцениш, а за много по-кратко време да оценя 

различни видове. Не се задържах много в The Temple и не тествах много. Бях дошъл, за 

да участвам в семинар, а не да доказвам колко трева мога да изпуша наведнъж. 

Същия ден пристигнаха и Йиндрих и Милан от Чехия. Много се зарадвах – най-накрая 

виждах познати хора, на които имам доверие. Това ме отпусна и улесни представянето 

ми.  

Преди идването в Амстердам, един от поддръжниците на Марк Емери ме 

помоли да говоря от негово име и в негова защита за проблемите със закона, които 

преживяваше в момента. Аз се съгласих, защото мисля, че никой не трябва да бъде 

вкарван в затвора само защото отглежда марихуана и продава конопени семена. А и 

думите ми щяха да помогнат на Марк, да го представят в добра светлина пред 

обществото.  

В понеделник, 19:00 започнах представянето си. Останах облекчен, когато 

осъзнах, че публиката тук е съгласна с моите твърдения, за които нямах научни 

доказателства. Хората бяха запознати с темата и по мен не хвърчаха обиди и домати.  



След края на речта, ни заведоха в „The Milky Way“, дискотека, в която работеше 

Reggae DJ Yellowman – мой отдавнашен поддръжник, с който исках да се запозная. Бях 

чувал много добри отзиви за него и усилията, които влага в каузата ни. Клуба бе 

претъпкан, музиката силна и не можах да стигна до него. Ушите ми нямаше да 

издържат дълго това мъчение и прекарах повечето време навън.  Сигурен, че пътищата 

ни ще се пресекат отново някой ден. На всички, които страдат заради силната музика, 

инцидентно или постоянно заради работата си, препоръчвам смесване на малко 

конопено масло от цветове с масло от конопени семена. Сложете малко от 

субстанцията на върха клечка за уши си и намажете тъпанчетата. Хора, които са го 

правили правилно, са ми казвали, че шума в ушите изчезва или почти намалява до 

нула. И все пак според мен най-добрия вариант е поглъщането на маслото. То може да 

помогне и на хора, чиито синуси са увредени от злоупотреба с кокаин или други 

наркотици. Направете същото преди да си легнете. Положението бива овладяно много 

бързо.  

За мен най-опасното нещо в Амстердам, бяха велосипедите. Човек не може да 

излезе спокойно на разходка. Те са навсякъде, втурват се от всички страни. Постоянно 

трябваше да съм нащрек и да се оглеждам във всички посоки. Уважавам този начин на 

транспорт, но никъде по света не съм виждал такова масово използване.  

Мелиса Балин също дойде в Амстердам. Запозна ме с родителите си, много 

мили хора. Попитах я какво стана с видеоматериала от Чехия, който обеща да ми 

изпрати. Каза, че не к е останало време, но ще го направи по-нататък. Аз ги исках, за да 

ги кача в Интернет. Имах намерение след Cannabis Cup да се върна в Чехия за още 

няколко семинара и ако този материал бе вече в Интернет, това щеше много да ме 

улесни. Лумир Ханус е национален герой в Чехия и думите му, потвърждаващи моите, 

щяха да са безценна подкрепа.  

На 25-ти ноември, ми се обади сина ми от Канада, за да ми каже, че полицията 

пак е нахлула в дома ми за обиск. Не можех да повярвам на ушите си. Какво ще 

намерят в дома ми, след като мен ме няма там? Майк ми даде телефона на полицията 

в Амхърст. Обадих се. Попаднах на Тим Хънтър, един от участниците в това,  на който 

лично бях дал копие от Run From The Cure още когато го направихме, така че той много 

добре знае, че не съм престъпник. Попитах го защо го правят, какво искат от мен, много 

добре знаят кого трябва да преследват. Protect and Serve… каква шега. Тим каза, че са 

действали след сигнал за мои  „дейности” и полицията би искала да поговори с мен. От 

предишния си опит с тях, знаех какво означава това и попитах дали пак ще ме обвинят 

в нещо. Тим не отговори. Всичко това бе смехотворно. Аз бях толкова открит за това, 

което правя, има го на филм и в Интернет. При това положение мисля, че заповедта е 

дошла отгоре. Но тогава защо не го направиха по време на растежа на марихуаната? На 

няколко пъти обикаляха с хеликоптер отгоре, но нищо повече. Дори техни служители, 

изпращаха познати при мен за лечение. Защо точно сега, когато нямам реколта и 



когато съм в Амстердам? Скрит мотив ли имаха? Не можах да получа ясен отговор, но 

ето така действа Канадската Кралска Полиция и Правителство – слушай и се 

подчинявай, за да си нямаш проблеми. Пийте си лекарствата и слушайте полицията... 

Така успяват да скриват истините от хората. Ако пак ме хвърлеха в затвор, пак нямаше 

да имам достъп до маслото си и знаех колко зле ще ми се отрази. А и при положение, 

че ще ми е за трети път същото обвинение, най-вероятно нямаше да мога да изляза 

под гаранция. Направо не ми се връщаше в Канада. Тогава ми хрумна, че това може да 

е план. Да ме държат вън от Канада! Тръна в задника им, който бях аз ставаше все по-

силен и трябваше да направят нещо. Обаче вече много хора знаят за маслото и как 

сами да си го направят. Какво повече може да направи властта, че да спре излизането 

на истината наяве? Това, което направиха обаче, бе грешка. Сега аз можех да покажа 

на целия свят какво се случва в Канада и колко са ми ядосани властите. Дали хората по 

света няма да се ядосат също, щом разберат цялата история?  

Знаех, че в Канада ме чакат много хора и ще умрат, ако не им помогна, но 

полезен ли щях да съм им ако съм в затвора?  

Реших да поостана в Европа.  

В последния ден от Cannabis Cup  се разчу за нахлуването в дома ми и хората 

изразяваха подкрепа към мен  и отвращение към властите. Докато се разхождах из 

щандовете с различни видове марихуана  видях много интересния за мен вид -  ДНК и 

семена от него. Един от хората зад щанда ме попита: 

- Вие не сте ли Рик Симпсън? 

- Да, аз съм. 

Тогава той ме покани зад щанда. Какви хора! Там бяха собствениците на „DNA 

Seeds“. Знаеха за полицейското нахлуване в дома ми и ме попитаха какви са ми 

плановете. Казах им, че не нямам намерение да се връщам в Канада. Обясних им, че 

по-добре да продължа борбата си оттук и да засадя растения наоколо. Това сигурно 

бяха вълшебните думички, защото на тръгване, те ми подариха най-качествени семена 

от техния вид, струващи $1000. Едвам носех големия чувал. Искам да благодаря на 

„DNA Seeds“ и да им кажа, че семената им бяха засадени и спасиха много животи.  

Срещнах се с много хора, които бяха чували за мен. Някои даже кръстили на мен 

сорт марихуана. Май бях по-познат в някои среди, отколкото съм предполагал. За мен 

бе радостно да усещам подкрепата на толкова много хора от  „the hemp movement“ 

(движението за коноп). Не бях сам. 

Последната вечер, Стив Хагер ми връчи наградата „Freedom Fighter of the Year“ и 

сложи короната на главата ми. След начина, по който ме представи, чувствах че мога 

летя. За мен бе голяма чест да сложа короната връчвана на Джак Херер и Еди Леп. 



 

 

Но на висока цена – Джак е бил вкарван в затвора 32 пъти, а Еди, току що получи 

10-годишна присъда. Изглежда, че много хора свършват в затвора, щом започнат да 

говорят истини.  

Движението Freeman on the Land, също разбрали за полицейското нахлуване в 

дома ми, казаха, че няма да оставят нещата така и ще създадат проблеми на 

правителството за това.  

Скот си бе тръгнал веднага след края на Cannabis Cup и бе огорчен от това, което 

властите са направили. Не ми хареса, че се разделихме преждевременно с него, но 

така се наложи тогава.  

Веднага след Амстердам, отидох с Йиндрих и Милан във Виена, за да участвам в 

популярния там - Cultiva. Много от участниците в Cannabis Cup също бяха и на Cultiva.  

След края на семинара, дадох интервю на Ремо и съпругата му, точно пред 

Pyramid Hotel във Виена. Това интервю много помогна за да разкажа на всички 

истината за канадската кралска полиция и поредното им нахлуване в дома ми.  Дори 

нямаше нужда да убеждавам тези хора в свойствата на маслото, защото те се бяха 

убедили сами – преди година, техен близък семеен приятел бил на смъртно легло 

заради рак. Започнал да пие маслото. Днес е жив и здрав. 

Всичко това започна да ме уморява. В Чехия ми дадоха масло, но в Амстердам и 

Виена не. Преди да напуснем Амстердам, една мила жена ни зареди с кашон 

курабийки с хашиш. Сладкишите с канабис нямаха силата да ме лекуват. Когато си 

тръгвах от Виена за Чехия, вече бях напълно изтощен. Пак започнах да имам шум в 

ушите. За мое щастие, веднага щом пристигнахме в Оломоуч,Йиндрих и Милан ми 

дадоха свежо масло.  



На 9-ти декември, 2009 г. ми се обадиха от полицията в Канада, за да ми кажат, 

че трябва да отида в някое от управленията им. Напсувах служителя и затворих 

телефона.  

След няколко дни участвах в интервю за радио в Халифакс. Водещия разбрал че  

ще ме обвинят и много разпалено говореше за това. Обясних му, че не разбирам защо 

е цялото това говорене... за някакви 30 кг марихуна, които са открили в дома ми? Какви 

30 кг? Изобщо не разбирах! Водещия каза, че разбрал, че освен това открили 

забранени оръжия в дома ми!? 

Ясно бе, че отново искат да ме опандизят, но не знаех с какво обвинение ще е 

този път. Как е възможно организация работеща в защита на канадските хора да е 

толкова заблудена? Май знам отговора. Мои приятели се опитвали да станат полицаи, 

но кандидатурите им били отхвърляни. Не обичат свободомислещи и интелигентни 

хора. Трябваха им подчинени, които сляпо да изпълняват заповеди, срещу добра 

заплата и чувството, че си важен. При такива обстоятелства, понятия като правилно и 

грешно губеха смисъл за тях. Господ да помогне на обикновените канадски хора! 

 

 

ГЛАВА  18 

СМЪРТТА  НА  ИМПЕРАТОРА 

 

При предишната среща със Стив Хагар в Нова Скотия за сп. „High Magazine“, 

говорихме и за написването на книга за моите перипетии със закона и как системата се 

стараеше да ограничи използването на това лекарство. Приех предложението на Стив 

много сериозно, но тогава бях толкова зает с всичко, което ми се случва, че нямаше как 

да се справя. Пациентите, Чехия, Амстердам... Макар да знаех, че ще помогне много за 

разпространяване на посланието, не ми оставаше време дори да помисля за писане.  

Сега, когато бях в Европа и без пациенти за лекуване, реших, че е добра 

възможност да напиша такава книга. Обадих се на Стив, казах му какво мисля да 

напиша и че ще му изпратя грубия вариант възможно най-бързо. Оставаха ми само 2 

семинара – в Бърно (7-ми дек.) и в Прага (10-ти дек.). След тях се заех с черновата. 

Всичките ми документи и записки бяха в Канада и ми беше много трудно да пиша така, 



по спомен. Трудно е да се съсредоточиш, при положение, че не си в комфорта на дома 

си, а живееш с куфари, спиш в странни легла и дори не говориш местния език.  

Майк ми се обади и ми разказа повече за деня на нахлуването на полицаите. 

Този ден, тъкмо отивал да навести дома ми, когато ги видял. Те го помолили да 

премести джипа ми от пътя, за да могат да минат с колите си. Майк казал, че няма 

ключове. Истината е, че знаеше къде са ключовете, но защо трябваше да ги улеснява? 

Поискал да види заповедта за обиск, но не му я дали. Това му повдигнало съмнения.  

След няколко дни му я показали и той разбрал защо му отказали първия път – 

датите не съвпадали. Цветът на описаната за обиск къща не бил цвета на моята къща. 

Според Майк, в опит да му замажат очите, са му показали заповедта за обиск на друга 

къща. Ако това бе истина, аз можех да се върна в Канада, без да се страхувам от 

закона. В истински съд подобна заповед не би била приета и процеса ще бъде 

отменен. Но тъй като познавах похватите на канадските власти бях сигурен, че ще 

направят всичко възможно за да ме заключат зад решетките. Затова за момента реших 

изобщо да не рискувам и да не се връщам в Канада.  

Щом веднъж успея да напиша книгата и истината излезе наяве, всички хора ще 

знаят истината. Ще знаят какво се случва с хиляди хора отглеждащи марихуана. За мен 

е важно общественото мнение, защото то има тежест. Когато всички хора разберат 

колко ефективно е лекарството и колко лесно може да се направи, общественото 

мнение ще е на моя страна. Щеше да мине време докато събера достатъчно хора, 

които да ме защитят, но и това ще стане в близкото бъдеще. Дотогава връщането в 

Канада се отлага.  

Помолих Майк да ми разкаже подробно какво точно е видял по време на обиска 

и знае ли нещо за тези забранени оръжия, които били намерили. Майк каза, че 

последния път, когато идвал на лов, оставил арбалетите си у дома. Но арбалета не е 

забранено оръжие! Дори в Амхърст има магазин, където свободно и без изискване за 

разрешително всеки може да си купи подобен. Според Майк „незаконните оръжия” са 

неговите арбалети и моя законен пистолет. При предишните обиски този мой пистолет 

дори не бе конфискуван. В Канада дори дете може да си купи такъв от магазина, така, 

че те нямат право даже да го изнасят извън къщата ми. Освен това имаше обвинение за 

някакви капани пред дома ми. Майк ми обясни, че той ги бил сложил, след като 

заминах за Амстердам, защото не съм си изхвърлил боклука и той помислил, че може 

да дойдат мечки. Това бе четвъртият обиск на полцията и никога досега не бяха 

откривали „забранени оръжия и капани”. За всеки здравомислещ човек, действията им 

бяха безмислени. Ами как са се озовали 30 кг коноп в къщата ми? Майк каза, че 

изкопали пръст от градината, в която се предполага че е растял конопа. Пръст ли? 

Освен това иззели охранителните ми камери. Да, но пропуснали да вземат камерата 

отвътре, която записала всичко, което направили в дома ми. Изпаднаха в шок, след 

като за нула време това видео бе пуснато в Интернет. Представяте ли си колко глупаво 



са се почувствали, когато след като са взели охранителните камери, за да прикрият 

действията си, разбират, че са пропуснали най-важната камера, която е заснела точно 

какво правят в дома ми и това изтича в Интернет. 

Писането на черновата на книгата бе трудно, но аз вложих усилия и го завърших 

през януари, 2010 г. „Trans High Corporation“, собствениците на списание „High Times“ 

ми бяха дали аванс от 1400 евро за книгата. Планът бе, Стив Хагер да е съавтор, а Trans 

High да я публикуват. Обадих се на Стив, да го помоля шефовете му да ми изпратят 

договора. Той пристигна след няколко седмици и веднага щом го прочетох, отхвърлих 

предложението им. „Trans High“ искаха всички права върху книгата и филма и контрол 

за много години напред. А със Стив бяхме говорили те да ми дадат 50%. Сега ми 

предлагаха 6% и $5000 бонус при подписването. Щяха да имат контрол върху всички 

печалби. Звъннах да Стив и му поисках адреса на „Trans High“, за да им върна 1400-те 

евро аванс. Той ми препоръча да се свържа с тях и да преговарям за по-добри условия. 

Казах, че нямам такива намерения. Ако са искали справедлива сделка, да са ми я 

предложили. Стив също не бе доволен от ситуацията, но за мен този договор бе 

обиден. Бях принуден да остана в Европа, без никакви средства, а тези хора искаха да 

се възползват и да си осигурят големи печалби. Номера им може да минава при други 

писатели, но не и с мен. Сам ще си издам книгата! Разбрахме се да не им връщам 

аванса, а да им напиша няколко статии за списанието „High Times“. Направих го. С 

всички тези трудности ми беше много трудно да се съсредоточа върху книгата, но успях 

и резултата е пред вас.  

Макар че говорих в защита на Марк Емери на Cannabis Cup, Кристиан Лоре ми се 

обади да ми каже, че сега той говорел лоши неща за мен пред всички в Канада, като 

например, че съм страхливец, щом не се прибирам за да се изправя лице в лице с 

обвиненията на полицията, че понеже съм стар човек, властите ще се отнесат 

подобаващо и справедливо и няма защо да ме е старх. Не вярвах на чутото! Точно 

Марк Емери ли проповядва, че канадските власти са справедливи? В Канада не е 

престъпление да се продават конопени семена. Но той продавал на американци и 

американските власти поискаха от канадските екстрадикция, за да го осъдят и да лежи 

в техен затвор. Не трябваше да се съгласят, но го направиха, защото корупцията е по-

важна от справедливостта. Марк знаеше всичко това и сега ми говореше за 

„справедливите канадски власти”?  

Неговото престъпление е дребно – продаване на семена, а как ще подходят с 

мен, активиста за борба за граждански права и здраве? Този, който застава срещу 

фармацевтичните компании? А може би правителството нарочно ще го освободи, за да 

го изправи срещу мен и да ме затрудни още повече, а те да продължават с 

престъпленията си срещу човечеството. Това са си мои мисли, но не виждам друго 

логично обяснение защо Марк ще говори така за мен. Ако това е бил плана на властите, 



не успя! В крайна сметка сега Марк лежи в щатски затвор, а канадските власти така и не 

можаха да дискредитират мен или лекарството ми. 

Марк се прояви като лицемер наричайки ме страхливец. Аз простих това. Но той 

продължи, пускайки клипове в Интернет, наричайки моите поддръжници „поклонници 

на култа на Рик Симпсън”. Не мога да нарека моите помощници поклонници на  култ, а 

мислещи хора, които искат да променят света към по-добро. Приех това като лична 

обида към мен и всичко около мен. И скъпи Марк, моя „култ” се разраства бързо, за 

разлика от твоя. Твърдеше, че искал да напише статия за мен в списанието си, но аз 

съм отказал, затова „явно крия нещо”. Това изобщо не бе така. Написах статията, но 

Марк никога не я публикува. Да, Марк не трябваше да влиза в затвора заради 

продаване на конопени семена, но с начина, по който се държи, явно си го е заслужил.  

След като „High Times“ ми връчиха награда „Freedom Fighter of the Year“, мислех, 

че ще направят масло, ще го изследват и изпробват и ще публикуват резултатите в 

списанието, а това ще сложи край на лъжите на властите. Вместо това те публикуваха 

интервю с Лестър Гринспуун, който очевидно искаше да ме дискредитира. Явно са 

решили, че ще спечелят повече, ако създадат спор и полемика. Разбрах, че за тях по-

важни са големите моментни продажби, а не истината, от която хората имат нужда.  

Винаги съм уважавал Лестър Гринспуун, макар да е лекар в област, която не 

мисля, че дори трябва да съществува – психиатрията. За мен тя се основава на лични 

догадки на лекаря, лекари които пълнят пациентите си с психотропни лекарства, с 

които те стават покорни като овчици. Смятам цялата тази наука за измамна. В 

миналото, Лестър е говорел за маслото и е правел някакви усилия за 

разпространението на информацията. Но сега... Маслото за разлика от опасните 

токсични лекарства е ефективно и няма вредни ефекти и ако Гриинспун си бе направил 

труда да проучи, щеше да го знае. Дори  участвал в Канадско радиопредаване, в което 

казал, че хората които идвали при мен, само си мислели, че имат рак! Въобразявали 

си! Та той никога не се се срещал и с един от тях, не е виждал медицинските им 

картони! Коментарите му оставиха мътилка в главата на хората. Сигурен съм, че 

властите са останали доволни от него.  

Ако пациентите ми са си въобразявали че имат рак, искам да го питам, защо 

преди мен, официалната медицина ги е тровила с химио и лъчетерапия, които ги 

докарват до смъртно легло? Който иска да проучи, ще види, че болестите и 

излекуването им са достъпни и публикувани дори в Интернет. 

След нещата, които Гринспуун изрече, съм сигурен че или е много заблуден и 

дезориентиран или учства в измамни корупционни схеми с властите.  

През феруари, 2010-а, изтече официалното позволеното ми време да остана в 

Европа. Направихме уговорки и ме заведоха на хърватския остров Хвар. За отиването и 

настаняването ми помогна една мила, млада жена, чиято компания бе удоволствие за 



мен – Kristyna Novakova. Тя ми помогна в този преход и ми показа как да използвам 

лаптоп, изпратен ми от Канада. Изведнъж отново бях във връзка с целия свят и бях зает 

с хилядите имейли. Отделих си време и разгледах красивия остров. Благодарение на 

SKYPE можех да говоря свободно и безплатно с хора от цял свят. Свързах се с Batya, 

която ми изпрати една научна информация за епифизната жлеза, която според нея 

непременно трябвало да прочета.  

Самият аз от години се опитвах да разбера как действа маслото? Как постига 

чудесата си?  Но не успявах. Проучването показало, че когато THC влезе в тялото, 

води до изграждане да мастна молекула наречена серамид. Когато серамида 

срещне ракова клетка причинява нейната програмирана клетъчна смърт, без да 

уврежда здравите клетки.  

Звучеше разумно за рака, но как маслото се справяше с другите болести и 

състояния? 

Когато канабиноидите влязат в тялото, те се абсорбират от CB1 и CB2 

рецепторите на нашата ендоканабиноидна система. Всички имаме такава система, тя 

помага за баланса и ни защитава от възпаления и други проблеми на здравето. Често, 

когато сме болни или изложени на здравни опасности като радиация и др., това води 

до проблеми, а естествените канабиноиди на тялото ни, които могат да се справят  са 

изчерпани, е нужно да дадем тласък на ендоканабиноидната си система. Това става с 

маслото от медицински коноп. Когато THC (ТХК) и другите канабиноиди достигнат 

епифизната жлеза, те я декалцират и нивото на мелатонин скача в пъти. Мелатонина 

е най-добрият познат антиоксидант и хора с различни заболявания, често имат много 

ниски нива на мелатонин.  

Мисля, че точно това повишаване на мелатонина и подобрената функция на 

епифизата, са причината за ефективността на лекарството при толкова много болести и 

състояния. То ни лекува и по много други начини, но това е най-важния. Ако епифизата 

не ни е наред, се променя нормалното възприятие за света, което е основата на 

шизофренията. Получил съм отзиви от много хора с ментални проблеми или техни 

близки, които потвърждават, че благодарение на маслото, могат отново да имат 

нормален  живот.  

Аз не съм лекар, нямам гръмки титли пред името си, но знам, че това което 

твърдя за ефективността на маслото идва от личен контакт или отзиви с пациенти. 

Благодаря на Batya за помощта в разплитането на загадката. Браво, скъпа! Твоят 

принос е ценен и винаги ще помним важността ти. 

След няколко седмици на остров Хвар, ме помолиха да отида в столицата на 

Хърватска, Загреб, за да помогна в излекуването на една жена от рак на белите 

дробове. Тя трудно се съгласи да спре с конвенционалната медицина и да откаже 



предстоящата химиотерапия. Нужно беше много убеждаване от моя страна,  но в 

крайна сметка маслото к повлия много добре.  

Когато дойде деня, в който най-накрая отново можех да вляза в границите на 

ЕС, Jiri Vlk дойде с кола да ме вземе и да ме откара отново до Прага. Там се чувствам 

комфортно и сред приятели. Беше чудесно да се върна отново сред позната обстановка 

и хора, на които можех да се доверя и които знаех, че ми помагат и за в бъдеще. 

Още в първия ден от завръщането ми говорих пред Чешкия Парламент. Хората 

ме посрещнаха топло и бяха впечатлени от думите ми, но не предизвикаха интерес у 

тях. Все още не мога да си обясня, как толкова образовани хора, преминават с лекота и 

забравят за въпрос от такава важност?  

След това с Йиндрих и Милан се върнахме в Оломоуч, за да решим какво друго 

да направим, за да привлечем вниманието им. Един от начините бе Интернет.  

Много хора започнаха да се свързват по този начин с мен, за да ме канят да участвам в 

семинари. Разбира се, хората нямаха опит в организирането на подобни събития и 

финансирането винаги бе проблем. През януари, 2012 г., имах получени около 10,000 

долара дарения, от хора опитващи се да ми помогнат да постигна целите си. Това и 

малкото пари, които ми пращаха всеки месец от Канада ми стигаха да преживявам, но 

не и да спестявам за нови семинари.  

Логично е да получа подкрепа от някои голям филантроп, който се опитва да 

измести токсичните лекарства от масова употреба. Макар, че това, което правя е вече 

много известно, не се намери един човек с големи финансови възможности, желаещ 

да ми помогне. Така и не разбрах, защо толкова важна тема не намери финансовата 

подкрепа, която заслужава. Сигурен съм, че фондации от ранга на тази на Бил Гейтс 

знаят за мен и с какво се занимавам, но имат други планове за развитието на света. Бил 

Гейтс открито говори за депопулация на планетата. Кой му дава това право! Господ ли 

му е проговорил и одобрил! Или подобни хора просто са зли... 

През 1940-те, с насилие и лагери на смъртта, Хитлер депопулира големи 

етнически групи, защото ги мисли за по-нисши. Сегашните опити за депопулация далеч 

задминават Хитлеровите. Не знам тези хора как спят, но аз не бих могъл да живея с 

мисълта, че съм отговорен за най-големия геноцид над човечеството. Може би след 

време, тези няколко свръхбогати финансови фамилии и други свръхбогати с извратени 

желания ще се осъзнаят. Ще разберат, че нямат право да се разпореждат с живота на 

6,8 млрд.  Но засега това не се случва.  

Синът ми, Майк, ми изпрати копие на облигацията на Freeman on the Land на 

мое име и Йиндрих се зае, с помощта на адвокати да проверява дали това е валиден 

документ. Адвокатите в Хърватска и Чехия бяха единодушни, че облигацията е реална, 

но нямат идея какво трябва да се направи, за да се активира. Собственици на същите в 



Канада също се опитваха да разберат какво трябва да направят, за да се сдобият с 

финансите. И до ден днешен се опитвам да разбера дали има тежест, но се съмнявам. 

Ако някой се опитва да ви продаде подобни бонове, помислете два пъти. За мен това е 

поредната измамна схема. 

Моят бон е подписан от Тимоти Гайтнър, президент на The Federal Reserve Bank, 

Ню Йорк, по време на издаването му. Сега той е секретар на Хазната на САЩ и според 

много хора, той е човек на Ротшийлд. Ако това е вярно, не мисля че е реалистично 

някой да очаква да получи пари от тези бонове. Все пак, Ротшийлд имат голямо участие 

в най-големите фармацевтични компании.  

На 15-ти април, 2010 г., получих вест, че скъпия ми приятел и ментор Джак Херер 

е починал. Това много ме натъжи. Опитах се да напиша няколко думи за него в 

Интернет, но емоцията бе по-силна и не успях.  

Бях в Европа и не знаех как точно е починал. Знаех само, че със съдебна заповед 

е било забранено на жена му, Джийни, да влиза в болничната му стая и да му дава от 

маслото. Защо са го лишили от маслото, след като всички видяха колко добре му 

действа? И защо някой ще лишава Джак от присъствието на съпругата му? Тя е една от 

най-милите жени, с които може да се говори.  

Това, което сториха на Джак и съпругата му, бе нечовешко. Всички искаме да 

знаем истината! Надявам се хората от движението за коноп да не оставят нещата така. 

Шанса той да е все още сред нас щеше да е реален,  ако му бяха оставили достъпа до 

маслото. Вместо това са го тъпкали с химикали и са го лишили от присъствието на 

съпругата му. Нима ще позволим на виновните за това да се измъкнат безнаказано? 

Няколко дена след смъртта, наблюдавах погребението му пряко по Интернет. 

Стив Хагер пристъпи напред и каза, че Джак е казал, че иска аз да го заместя ако нещо 

се случи с него. В миналото съм казвал на Стив, че не се интересувам от такава 

позиция. Бях много зает на медицинския фронт и знаех, че няма да ми остане време и 

за това. Но след като Стив го каза на всеослушание, май нямаше връщане назад. Сега аз 

бях новия лидер на движението за легализиране на конопа. Уважавам много Джак и за 

мен е дълг да уважа желанията му. Много от активистите не ме познаваха, но скоро 

щяха да разберат защо Джак е избрал мен. Надявах се да работя със същия плам като 

Джак. Възнамерявах да довърша започнатото от Джак. Само времето ще покаже кога.  

 

 

 

 



ГЛАВА  19 

ЛЕКАРСТВО  ИЛИ  БЕЛЯ  НА ГЛАВАТА 

 

Благодарение на семената, които ми дадоха в Амстердам, успях да произведа 

много материал в Чехия. Някои от фермерите там отглеждаха други видове марихуана, 

неподходящи за моята цел, но вече все повече хора отглеждат правилния вид, от който 

се прави най-доброто масло. Йиндрих и Милан много скоро започнаха да раздават 

масло на много болни, които реагираха много добре. Аз бях доволен от резултатите, 

които виждах. 

Минаха повече от 8 месеца от разговора с д-р Ханус, но Мелиса Балин така и не 

ми изпрати видеоматериалите от семинарите и разговорите с него от чешкото турне. 

Обадих к се да я питам защо. Тя каза, че не го е направила, защото Йиндрих и Милан и 

дължали пари. Това бе чиста лъжа. Тък като пристигането и бе организирано много 

набързо, Йиндрих успя само да к помогне да си намери допълнителна работа и доходи 

в Чехия за краткия престой. Но още когато видяхме начина, по който се държи всички 

разбрахме, че няма да се впише в каузата ни. Вина на самата Мелиса бе, че не работи 

по допълнителната работа през 3-седмичния си престой в Чехия, а не Байер и Ромзи. 

Никой от нас не получи никакви пари за чешкото турне. Покриваха се само 

минималните ни разходи и нужди. Ако знаех, че тя очаква да натрупа пари от това 

турне, никога нямаше да я поканя. Аз к бях дал 700 евро от моя джоб, а Йиндрих и 

Милан к осигуряваха всичко нужно. Имайки предвид всички разходи по нея, се оказва, 

че щеше да излезе много по евтино да наемем местен чешки оператор да заснеме 

семинарите, които веднага след това щяха да са на наше разположение. 

Тя постъпи много лошо. Задържа в себе си видеоматериал, който можеше да 

помогне на много чехи да разберат какво може да направи за тях конопеното масло. 

Вместо това, Мелиса реши да си го задържи и да го използва като разменна монета за 

много пари. По телефона к казах по много ясен начин, че повече не искам да имам 

нищо общо с толкова малки и егоистични хора като нея. Нагледал съм се на достатъчно 

такива.  

Хубавото беше, че получавах все повече имейли от непознати хора, 

благодарящи ми за информацията, която им е помогнала да излекуват рака си или 

други болести. Такива новини не слагат пари в джоба ми или храна на масата ми, но 

увеличават мотивацията ми. Това вече не бе нещо случващо се само в Нова Скотия. 

Сега целият свят започна да научава.  



Изникнаха и някои негативи. Много хора по света започнаха да произвеждат 

маслото, за да помагат на нуждаещи се от лечение. Всичко щеше да е наред, ако 

хората бяха честни и им пукаше за пациентите. Бивши дилъри на наркотици, сега 

започнаха да се занимават с това и естествено първата им цел бе печалба. Много 

хора не могат да си отгледат сами растението и да си направят сами маслото и им се 

налага да се обърнат към местните хора, занимаващи се с това. Твърде често, 

дилърите се възползват от наивността и неопитността на хората и дори им продават 

нискокачествено масло. Появиха дори такива, които използват името ми, за да 

продават маслото си, наричайки го маслото на Рик Симпсън или Phoenix Tears oil. 

Казвали на хората, че са в контакт с мен. Тогава хората веднага се доверяват и 

купуват продуктите им. Това им носи печалби, но на мен главоболия. 

Не казвам, че всички мамят. Много от производителите произвеждат 

висококачествено масло и ги е грижа за болните.  

Често получавам имейли от пациенти, че са купили маслото ми от някого, но то 

не е имало желания ефект. Не е имало никакъв ефект. Тогава имам неприятната задача 

да ги информирам, че са били измамени и ограбени. Често хората вземат заеми или 

дават последните си спестявания за маслото. Всичко това ме тревожи, но трябва да 

знаете, че аз нямам нищо общо с подобни доставчици и определено не получавам и 

цент от тях. Направих нужното, за да защитя по законен път името Phoenix Tears. Никой 

не може да го използва, но много хора продължават да го правят. Твърде много и не 

мога да ги спра. Написал съм всичко това на уебсайта ни и предупреждавам хората, ако 

искат масло, да си го произведат сами. Все още няма контрол върху това производство, 

ето защо човек няма как да знае какво купува.  

Често се налага да казвам на хора отдалеч, които ме търсят и искат да ги насоча 

към някого, че не мога да им помогна. За да го направя, трябва да съм се срещнал 

лично с тези доставчици и да знам какво предлагат. Не мога да влизам в САЩ, как мога 

да знам какво масло ви предлагат хора от там? Понякога хората не следват 

инструкциите ми за производство и не мога да гарантирам какво продават.  

Започнаха да се появяват изследователи и производители, твърдящи, че 

произвеждат масло съдържащо вещество наречено CBD. Количеството му е в 

зависимост от вида марихуана. Твърдят, че CBD лекува рак и други болести, но без да 

опиянява човек. Ако аз имам рак, не бих се лекувал с такова масло. За мен 

първоначалното опиянение е нужен и важен фактор за лечението. Вярвам, че ако го 

няма, то е неефективно и няма да помогне на болни със сериозни болести. 

Не казвам, че твърдението не е вярно, но често доставчиците се оповават на 

него, за да продават маслата си. Аз мисля, че масла с високи нива на CBD не трябва да 

се приемат от пациенти с рак. Евентуално могат да го пробват хора с рак на кожата и да 



се мажат с него. Моят тип масло е доказало, че работи и не мисля, че е нужно някой да 

играе хазарт със здравето си.  

Всеки човек е с различна химия на тялото. Би трябвало да имаме достъп до 

различни видове медицински масла от марихуана, да ги пробваме и да избираме това, 

което виждаме, че ни помага. Ако това стане реалност, изобщо няма да имаме нужда 

от лекари. Как биха могли те да знаят кое ще ни действа добре. Трябва пациента да се 

оставя сам да направи избора и да реши от кое масло и по колко да поглъща. Тогава, 

той сам ще контролира лечението и здравето си. 

Аз съм описал свой протокол за следване, но е възможно някой да има по-ниска 

толерантност и да има нужда от по-бавни темпове. Препоръчвам маслото да се 

поглъща. Но от пациента зависи кога и по колко ще стане това. Когато хората разберат 

колко безопасно и ефективно е маслото, съм сигурен, че ще има много по-голям 

интерес. 

Каузата ми е всички да могат спокойно сами да си произвеждат лекарството. 

Така е най-евтино и лесно. Заслужаваме го. Не се учудвам, че фармацевтичните 

компании също искат свое парче пай от печалбата и започнаха да произвеждат 

различни конопени лекарства. Тъй като имат подкрепата на властта няма да им се 

създават проблеми. Ще се продължи със забраната за лично отглеждане и ще ни се 

продава нещо, което е далеч от силния лечителен ефект.  

Появиха се много хора и компании, предлагащи ми сътрудничества, реклама, 

дял от фирмите им, само да се съглася да работя с тях. Винаги отказвам подобни 

оферти, защото те целят само едно – големи пари. Вярно, че съм от малък град в Нова 

Скотия, но никой не може да ме баламосва. Ще използват името ми, за да продават 

продуктите си, но няма как да знам, че качеството ще е добро. Нужни бяха много 

години, за да спечеля доверието на хората и няма да позволя на печалбари да се 

възползват от това и да го унищожат.  

За мен не е проблем, че други произвеждат маслото, стига то да е качествено. 

Тогава хората ще го купуват и без намесата на моето име. Аз съм публикувал 

инструкциите навсякъде, за да може всеки да си произведе сам т.нар. „Rick Simpson 

Oil“, вече известно и само като RSO. За мен, то е дар за човечеството и не бих искал 

никой да си пълни банковите сметки чрез него.  

Живеем в корпоративен свят и е много лесно да се поддадеш на изкушението 

да печелиш от чуждото страдание. Време е да започнем да подхождаме по-

реалистично. Ако искаме да прогресираме, трябва всеки да има право да отглежда 

растението или да може да си купи маслото на ниска цена. Истината в момента е, че 

много хора не могат да си го позволят защото е твърде скъпо. Мисля, че хората ще се 

осъзнаят и ще спрат да спазват абсурдния закон за забрана на отглеждането на 

марихуана. Защото кой ще дава луди пари за нещо, което може да отгледа в 



градината си? Ако властите продължават да си затварят очите, ще трябва да 

превърнат целия свят в голям затвор. Но хората няма вечно да мълчат. 

Ще се радвам да доживея деня, в който да основа своя плантация. Пътувайки по 

света, срещнах и опитах различни видове марихуана. Най-хубавия вид и силни 

растения обаче, съм срещал и отглеждал само в Канада. Не го казвам, за да се 

изкарам най-добрия фермер на марихуана, а защото наистина вида там е много 

потентен. Нужни са само 2 дръпвания от цигара и си заспал. Това е ефекта ако се 

пуши, представете си колко силно е маслото, направено от същия вид. Болните често 

ми споделят за еуфоричен ефект от маслото ми. За мен той е желан признак. 

Комбинацията от успокоение и радост е точният знак, че маслото е силно колкото 

трябва и по това се разбира дали е ефективно.  

Големите компании могат да произведат ефективно и лечебно масло, но за мен, 

малките производители са тези, които произвеждат по-доброто масло. Винаги се 

радвам, когато такива хора ми подаряват семена, за да не си губя времето аз в търсене. 

За нас, които отглеждаме е голям проблем това, че никога не знаем какво ще получим, 

ако направим поръчка за семена от някъде далеч.  

МОЛЯ ВИ, АКО ВИЕ СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ОТГЛЕЖДАНЕ НА СИЛНИ И ДОБРИ 

ВИДОВЕ МАРИХУАНА, ИЗПРАТЕТЕ СЕМЕНА, С КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТОВА, КОЕТО СТЕ 

НАБЛЮДАВАЛИ В РАСТЕНИЕТО, КАКТО И ЕФЕКТА МУ, НА МОЯ СИН, КОЙТО ЩЕ ГИ 

ПРЕДАДЕ НА МЕН: 

MIKE SIMPSON 

344 LITTLE FORKS Rd. GD,  

SPRINGHILL  

NOVA SCOTIA 

CANADA 

BOM1XO 

Не изпращайте некачествени семена като шегичка. Това, което правя е 

сериозно и нямам време за глупости.  

Джак Херер бе първият, който свърза името ми с маслото и започна да го нарича 

пред всички The Rick Simpson Oil. Скоро хората започнаха да го наричат RSO. След като 

името и маслото ми са свързани, всички започнаха да мислят, че в него има нещо 

специално. За лекуване ви трябва най-доброто и RSO се оказа точно това. Всекидневно 

ме затрупват с молби да им изпратя от RSO. Но как мога да го направя, след като по 

света властват закони, забраняващи употребата на това лекарство. А и обстоятелствата, 

в които живея сега го правят невъзможно. Ако властите ме заловят в чужда страна 



докато правя това, най-малкото веднага ще ме депортират. Моята мисия е да кажа на 

хората как сами могат да изпълнят целия процес и  да си помогнат сами. Докато 

законите не ми позволят, не мога да помогна повече от това. Не аз ги измислям. 

Макар, че знам много добре как да направя лекарството, не мога да рискувам да го 

правя, докато съм в чужда страна. Знам, че това ще ми докара само неприятности. 

Макар в момента да съм в позиция да не мога да дам лекарството пряко на хора, 

мисля, че труда ми пак е важен и затова е по-добре да остана свободен.  

Не е ли време хората да се заемат със здравните си права, с добруването си? 

Трябва всички да отидат при лекарите и политиците си и да поискат нещо да се 

направи. Толкова ли се страхувате от хората, чиито заплати идват от вашия джоб? Защо 

позволявате сегашния кошмар да продължава? Мислите, че нямате власт над 

управниците си и техните действия? Помислете отново, кой за кого работи! Тези 

държавни служители полагат клетва, че ще работят за благото на обществото си. Но не 

го правят и е време ние да го изискаме.  

Работата с хора не е лесна, независимо от коя страна на закона си. Винаги ще се 

намерят всезнайковци и опоненти. През годините съм получавал оплаквания от 

производители на маслото, заради поведението на някои от пациентите им. Трудно се 

работи с хора, които не желаят да се самообразоват и развиват. Точно затова в 

миналото аз съм имал случаи, в които съм отказвал маслото на хора, които не искат да 

се откажат от химио и лъчетерапията. Как мога да помогна на хора с такова 

саморазрушително поведение. Излизал съм извън нерви в опити да им обясня какво 

всъщност им причинява официалната медицина. Мога да дам маслото на такива хора, 

те ще имат по-добър, но не висок шанс за оцеляване след подобни процедури. Все 

едно да дам маслото на някой, който смята да се самоубие. Всеки има ум и може да 

реши. Ако иска разумно лечение, аз съм насреща. Ако откажат да слушат съветите ми, 

ще позволят на медицината да постигне своето. Това може да звучи грубо, но маслото 

е толкова ценно – не трябва да се пилее. Мисля, че всеки на моето място би 

разсъждавал  така.  

За разлика от хората, животните не могат да разсъждават и имат извинение. Да 

се работи с животни, често дори е по-приятно. Стопаните им ми пишат, че са 

излекували рак на кучето си (най-често) за няколко дена – състояние, обявено за 

нелечимо от лекарите. Някои хора си мислят, че домашните любимци са маловажни, 

но за някои загубата на същество, към което си се привързал и заобичал може да има 

опустошителен ефект. Често, смъртта натъжава цялото семейство. Трябва ли да 

повтарям, че вече знаем за лекарството, с което можем да лекуваме малките си верни 

приятели без болка и ефективно? Ветеринарните лекари може да се възпротивят 

заради парите, които ще загубят. Но трябва ли да оставяме алчността им да надделява? 

Масовата практика е лекарите да тъпчат болните домашни любимци  със същите 

отрови като болните хора.  



През 2010-та и 2011-та започна да излиза все повече информация в Интернет. 

Хора, като Shona Banda, Dennis Hill, David Triplett и много други, започнаха да си пускат 

клипчета, ярко описващи какво е направило маслото за тях. Други пък, 

разпространяваха информацията под заглавия като Vitamin Cannabis, Cancer Gate и др. 

Много харесвам Captain Cannabis.  

През 2011-та, Интернет буквално експлоадира от информация за маслото. 

Това ми подсказа, че най-накрая сме успели! За нула време целия свят ще разбере за 

медицинския начин на употреба на канабиса и това ще бъде все по-търсено 

лекарство. 

През годините не съм водил тази битка сам. За мен статиите и труда на 

изследователи като Raphael Mechoulam, Lumir Hanus, Robert Melamede и др. са 

безценни. С Робърт сме водили дълги разговори, той е качил много полезни клипове в 

YouTube. Той говори много добре, но компанията, в която работи – Cannabis Science, 

има по корпоративен подход към дистрибуцията на лекарството. Това е техен избор, аз 

нямам общо с тях. За мен е важно всеки да има правото сам да може да произведе 

лекарството. Ето защо, изглежда с тях имаме различни цели. Никога няма да се замеся 

някъде, където мирише на корпоративни печалби, тъй като точно затова човечеството 

е на този хал в момента. Ако някой ден намеря хора или група, с които реша да работя, 

това ще бъде изписано на уебсайта ни и всички  ще знаят. Но в момента няма такава 

ситуация. 

Имах и други сподвижници. Не е нужно човек да е учен, за да е ценен за каузата. 

Janet Sweeney основа Phoenix Tears Foundation, с настоящ адрес Колорадо. 

Фондацията е още прохождаща, но съм сигурен, че за в бъдеще, ще получава все 

повече подкрепа. Джанет помага на много болни и е отличен посланик на каузата. 

Макар да не съм директно свързан с фондацията, с Джанет комуникираме много често 

и тя прави и невъзможното, за да помага с каквото може. Джанет е едно бижу и съм 

доволен, че човек с нейната етика оглавява The Phoenix Tears Foundation.  

Списъка с помощниците ми е почти безкраен. Интернет, всякакви интервюта и 

статии отвориха очите на много хора. В САЩ, Paula Gloria, водеща на  „Down the Rabbit 

Hole“, помогна много за информирането на хората. Max Igan, David Icke, James Martinez, 

Vinnie Eastwood и много други привлякоха вниманието по темата в уебсайтовете и 

предаванията си. За мен те са много смели хора. След всичката информация, която 

имат, хората могат да направят своя информиран избор за здравето си. Със сигурност 

работата им е спасила не един човешки живот.   

Ако използвате разума си, ще започнете да разбирате, че това, което ни 

предлага официалната медицина не може да се нарече лекарство. Всяко 10 годишно 

дете ще ви каже, че радиацията, химикалите и отровите не са добри за хората. Но ако 

попитате лекаря си, той ще ви каже, че това са нужни за излекуването терапии. Щом 



като едно дете се оказва по-умно от лекар, значи медицината ни има нужда от 

поправка. Тяхната основна цел е да облекчават болката и лекуват болестите и сигурно 

ще осъзнаят грешката си, виждайки, че не успяват. С малко помощ от нашия приятел -  

конопа и публични протести, това статукво трябва да се промени.  

От десетилетия, в медицинските лаборатории,, лекарите инжектират 

канабиноиди в тумори на животни. Резултатите им показват, че това е много ефективен 

метод за лечение на рак. Защо отказват да го прилагат върху хора? Мисля, че нямат 

основателно оправдание. Болните от рак имат нужда от спасение и лекарите са длъжни 

да го дадат. Нима лекарите или аз и вие имаме нужда от одобрението на властите или 

FDA, за да спасим човешки живот? НЕ! 

Идиотско е твърдението, че лекарите просто следват статуквото, властващо от 

години. От опит знам, че е нужна сила, за да се изправиш срещу течението, но не е 

невъзможно. Приоритет на всеки лекар е живота и здравето на пациента му. Има 

лекари, които предписват лечение с конопено масло, но е нужно повече – нужно е да 

се обединят и да се забрани прилагането на токсични субстанции за лечение на рак. 

Поведенето им може да се обясни със страх, алчност и невежество.  

От доста време съветвам всички да прочетат  „The Emperor Wears No Clothes” на 

Jack Herer. През 2011 г., излезе 12-тото издание, в което се предполагаше, че ще има 

информация за мен и маслото ми. Още като видях книгата, разбрах по по-малкия к 

обем от 11-тото издание, че нещо не е наред. Ако Джак бе жив, нямаше да позволи 

никакви съкращения и промени. Книгата съдържа статии, които той никога не би се 

съгласил да влязат вътре, а материала, който му изпратих аз специално за да го включи 

изобщо липсваше. Не ме разстрои тази липса, а неуважението на издателя към Джак. 

Добре, че все още се намират предишни издания, които хората могат да прочетат. Ако 

имам възможност в бъдеще ще поискам правата върху книгата, за да преиздада 

оригиналния му ръкопис. Бих включил и частта за мен.  

След като се занимавах с раздаване на маслото на много хора, разбрах че 50% от 

тях нямат капацитета да разберат за какво им говоря. За другата половина бе лесно 

като 2+2. Всъщност  на мен ми е жал за първите 50%, защото те сами се поставят в лоша 

ситуация, като не следват инструкциите ми за прием.  

Има хора, които позволяват на други да вземат решение за тяхното здраве. 

Позволяват да им прилагат опасни и токсични терапии. Как може да очакват да са 

здрави след това? Дори аз като инженер знам, че химикалите и неподходящото ниво 

на pH могат да увредят всяка повърхност.  Виждате с очите си какво се случва с рибите, 

чиято вода е замърсена и съдържа рH извън рамките на допустимото. В почвата важат 

същите закони – замърсената почва убива растенията. Човешкото тяло не е по-

различно. За съжаление, цялата ни заобикаляща среда става все по-замърсена и 

опасна, но има и скрити опасности, за които трябва да мислим – хапчетата, храната с 



консерванти, пестициди, растежни хормони и антибиотици. С времето всичко това 

води до болести и е нужен прием на коноп, за да се детоксикираме. Знаейки от опит 

какво може маслото, съм съгласен с думите на Джак: „Не знам дали конопа ще спаси 

света, но знам, че е единственото нещо, което може!” 

Живеейки в Европа, за две години видях, че правителствата направиха твърде 

малко. Оставят ме с впечатлението, че знаят колко силно лекарство е това и че там е 

бъдещето, но сега не искат промяна на статуквото. За съжаление намерението им е да 

продължават да контролират използването му със закони и да оставят производството 

в ръцете на фармацевтични компании. За мен това е схема, с която да продължават да 

ни държат роби. Фармацевтичните компании са собственост на същите онези фамилии, 

които преди няколко десетилетия подчиниха властите чрез корупция и следват личния 

си финансов (и не само) интерес. Днешните политици са кукли на конци в ръцете на 

свръхбогатите, които водят парада. Трябва да сме идиоти да позволим 

фармацевтичните компании, които са ни причинили толкова проблеми в миналото, да 

произвеждат конопено масло сега.  

Хората мислят организациите с гръмки имена за върховната власт, на която са 

длъжни да се подчиняват – UN (ООН), Council on Foreign Relations, FDA и др. Помислете 

кой ги създаде и управлява? Хора, които мислят доброто на човечеството? Не!  Хора, 

които искат да трупат пари. Тъжното е, че с помощта на правителствата, ние ставаме 

жертви на техните политики и лъжи и за нас няма спасение, освен ако не сложим край 

на манипулациите им.  

Големите корпорации, контролирани от богатия елит, обират най-умните на 

планетата, за да използват знанията и уменията им, за да ни държат под контрола си и 

да постигнат най-голямата си цел – световна доминация. Тази игра върви от доста 

време и не се прави нищо, за да се спре. Трябва ни Организация, която да защитава 

нашите интереси и да не е корумпирана. По света има много хора с нужните умения и 

етика, които могат да помогнат да направим света едно по-добро място за живеене. 

Ако искате това за децата си, време е да запретнете ръкави и да се захванете за работа. 

Ние можем  да имаме контрол върху посоката, в която ще вървим и не можем повече 

да позволяваме волята ни да бъде пренебрегвана. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА  20 

ГОСПОДАРИ  НА  СОБСТВЕНОТО  НИ  БЪДЕЩЕ 

 

За човек от Северна Америка, прекарах доста време в Европа и мога да го 

нарека истинско приключение. За да разберете Стария Свят е нужно да прекарате 

време на Стария Континент. Аз нямах финансите за да му се насладя като повечето 

американски туристи. Въпреки това, намирам времето, прекарано в европейските 

страни за много образоващо. Не е приятно да трябва да се местиш от страна в страна 

на всеки 12 седмици, още по-неприятно бе, че не знаех дали на новото място ще ми 

дадат лекарството ми. Но където и да бях, навсякъде срещнах нови приятели, 

благодарение на които оцелявах в онези непознати земи.  

Северна Америка може да научи много от Европа, където са запазени 

традициите и дребното производство.  

Откакто напуснах Канада, съм помогнал на много малко хора с масло тук в 

Европа. В много от европейските страни ми бе трудно да намеря правилния материал, 

от който да го правя. Невъзможно бе да помогна на многото, които ми пишеха на 

имейл, но правех каквото можех. Разбирам отчаянието, когато близък човек е тежко 

болен. Но в крайна сметка излекуването не е пряко свързано с моето присъствие. То 

зависи от това дали болния поглъща достатъчно и бързо нужното количество. 

На половината от въпросите в имейлите имаше отговори на уебсайта ни. Много 

по-лесно за нас щеше да е ако тези, които ни пишат първо изчетат всичката написана 

информация. Имаше хора, които предлагаха сътрудничество и кооператив за 

производство в техните страни. Това може да е реално, само ако имаме подкрепата на 

правителствата им. В противен случай ще преживея същия кошмар като в Канада.  

Приятелите и поддръжниците ми от Канада постоянно ми пишеха, че много 

искат да се върна  и продължа работата си там. Не разбираха защо не го правя. Не 

разбираха, че Канадското Правителство прави всичко възможно за да пречи на хора 

като мен и да продължава да подчинява и заблуждава масите. Кой нормален човек ще 

предпочита да живее в такава държава, при положение, че е открил по-добър живот 

някъде другаде? 

Все още не съм открил страна в която да сбъдна голямата си мечта за конопена 

плантация. Продължавам да я търся и зная, че рано или късно това ще се случи.  

Често политиците ни говорят за идването на Новия Световен Ред. Но знаете ли 

кой стои зад него, кой го ръководи? Това са хора, на върха в обществото ни, с 



неограничени богатство и власт, като Ротшийлд, Рокфелер, Варбург, Карнеги и много 

други, които влагат пари в злите си схеми. Те предпочитат да остават в сянка и да не 

привличат внимание.  Те се опитват да наложат Нов Световен Ред и са същите 

фамилии, които ни донесоха страданията. Някои от тях са с благородни титли, като 

например кралица Беатрикс на Холандия. Почти всички, които твърдят, че имат т.нар. 

синя кръв, са замесени в тази лудост. Трябва ли да продължаваме да се съгласяваме с 

плановете им, които ни водят към унищожение? Трябва ни Нов Световен Ред, но друг. 

В момента всекидневно по света умират деца от глад. А правителствата водят Война 

срещу Тероризма и Война срещу Наркотиците. Всъщност те са най-големите дилъри на 

наркотици. Иначе защо нашите войници охраняват маковите полета на Афганистан, 

откъдето идват 80% от световните доставки на хероин? Не вкарваше ли години наред 

ЦРУ огромни карго самолети с кокаин от Централна и Южна Америка? Идиотско е 

правителствата да се преструват, че нямат нищо общо с търговията на наркотици. Има 

толкова доказателства за обратното.  

Ако се направи разследване ще се разбере, че войната срещу тероризма 

прикрива престъпления и нарушения на правата на обикновените американски 

граждани и гражданите на други държави. Ако вашата страна има големи залежи на 

петрол или друга суровина, от която се интересуват големите концерни, но 

правителството ви не се съгласи да се подчинява на американските  заповеди, САЩ и 

съюзниците им знаят много добре как да действат. Точно както Дейвид Айк описва в 

лекциите си – първо се създава предполагаема терористична атака, като тази от 

11.09.2001 г. След това „трябва” да се поведе война срещу тероризма, използват се 

медиите за пропаганда и сплашване на хората, че непременно трябва да се защитим.  

Дава се малко време на хората да осмислят колко страшно нещо ги е сполетяло и им се 

казва, че ще им бъдат отнети почти всички права, за да може правителството да ги 

защити от бъдещи атаки. След това, властите са оправдани, че нападат страните, 

„виновни” за тероризма, докато те всъщност нямат нищо общо. Изведнъж лидерите на 

тези страни биват провъзгласени за терористи, разполагащи с оръжия за масово 

унищожение или други подобни лъжи. За да ни „защитят” от нова опасност, те нападат 

тези страни с истински оръжия за масово унищожение. Всичко се маскира и оправдава 

с думите, че така ще има свобода за нас. Позволява се използване на оръжия с обеднен 

уран, което дори според UN е престъпление срещу човечеството. Това е Американския 

стил да се даде свобода и мир на Американците. 

В нападнатите страни много бъдещи майки са били изложени на опасни токсини 

и уран, което води до раждането на увредени и деформирани бебета. Не е учудващо, 

че вече  много страни изпитват неприязън към САЩ. Бедните нападнати страни, като 

например Ирак, сега са едни пущинаци, пълни с радиоактивни химикали и там е 

опасно за живеене. Много от войниците, изпратени там сега също страдат от болести и 

увреждания, заради излагането им на тези ужасни субстанции. Преди да влязат в 



битката, на всички са им бити васкини със съмнително съдържание, които според 

много, са им донесли голяма част от здравословните проблеми.  

Трябва само да се прочете съдържанието на ваксините, за да осъзнае всеки от 

нас, че не иска подобни неща в тялото си. Индивиди като Бил Гейтс правят всичко 

възможно ние и нашите деца да сме ваксинирани. Тъй като г-н Гейтс сам е споделял за 

плановете си за депопулаця, намирам плана му за всеобща ваксинация за силно 

подозрителен. Аз не виждам смисъл някой да си слага онези отрови в тялото, с цел 

защита от грип например. Ако искате защита от грип, най-доброто нещо е да приемате 

конопено масло. Това е ефективно и със сигурност безопасно.  

Не разбирам как хората, произвеждащи ваксини и оръжия за масово 

унищожение, спят спокойно и не ги ли мъчи съвестта? Доколкото всички виждаме, 

нямат подобни проблеми. Те са едни изроди без съвест. И докато в миналото са 

успявали да се прикрият, сега, в ерата на информационните технологии всичко излиза 

наяве и хората научават истината.  

Според проучвания, ваксините причиняват много вреди. Смятам всеки, който се 

съгласява да ги приема за изключително заблуден човек. Междувременно 

непрекъснато се водят войни и се атакуват чужди нации. Очевидно бомбардирането 

им, докато се докарат до състояние като в Каменната Ера, не е от полза нито за тях нито 

за нас. Повтаря ни се, че това е нужно, за да се защитим. Когато войниците атакуват, се 

казва, че нанасят т.нар. изпреварващи удари. А не открита инвазия. В такъв случай не 

трябва да смятаме Хитлер за причина за ВСВ, защото той е правил същото, навлизайки 

в съседните страни. Истината е, че лидерите на САЩ, Канада, Англия и др. големи 

страни, водят тези войни, за да се докопат до природните ресурси и залежи на 

нападнатата страна. В допълнение, това ще им позволи да установят там военни бази, 

чрез които да поддържат контрол. Това ли е свободата и демокрацията? Ако така ги 

наричаме, според мен историята трябва да се пренапише, защото се оказва, че и 

Хитлер не е виновен за престъпленията си. Аз мисля, че по правилната дума тук е 

престъпления срещу по-бедните нации.  

Средностатистическия Американец не разбира защо целия свят презира нацията 

му, заради намесата в тези страни. Не разбират и истината за 11-ти септември в Ню 

Йорк и 7-ми юли в Лондон и че те нямаше как да се случат, ако не бяха подпомогнати 

от властите.  

Каква е мотивацията на хората зад целия този план? Парите! Жаждата им за повече 

пари и власт, ни докарват беди и нещастия десетилетия наред. Ще ви дам два типични 

примера – Големия разлив на петрол в Мексиканския Залив и трагедията в атомната 

централа Фукушима в Япония. Какво направиха властите, за да информират хората за 

опасността и защо медиите я омаловажават? И двете катастрофи имаха опустошителен 

ефект върху планетата ни и ефекта им ще продължи години напред. Знае се, че конопа 

http://www.youtube.com/watch?v=wjfQ-PMF0Wg


детоксицира земята, върху която е посаден и трябва да се посади в тези силно 

замърсени територии.  

Срамно е, че големите концерни не произвеждат ел. енергия по безопасен 

начин. Конопа може да помогне и тук – от един акър коноп могат да се направят от 2 до 

7 хиляди литра гориво за колите и домовете ни. Ако се използва коноп за създаване на 

гориво от биомаса, ще има нищожно замърсяване на въздуха. 

Растението коноп приема CO2 и отделя чист въздух, а ако се изгаря като гориво, 

CO2  отново отива в атмосферата. Това означава, че ако прилагаме този метод, няма да 

ни се налага да търсим петрол от изкопаеми горива, както сега. Използването на 

гориво от коноп не отделя във въздуха сяра, която е причина за киселинните дъждове. 

Те могат да останат в миналото. Конопа може да спре ужасните климатични промени. 

Етанола може да се произвежда за 50 цента до $1 за галон, защо тогава 

плащаме 4 долара за галон бензин за колите си? Ако можем да караме колите си с 

етанол, защо да не можем да правим от него и енергия за домовете ни? А коноп се 

отглежда толкова лесно и навсякъде и не само е лекарство и енергия, но и храна – 

семената на конопа са чудесен енергиен източник.  

Вместо да се използва този природен енергиен източник, големите петролни 

компании правят дупки в океана и строят ядрени централи в земетръсни зони. Това 

саморазрушително поведение е рептилско и много от властимащите го демонстрират. 

Не показват състрадание към живота, разкаяние или угризения на съвестта заради 

вредите, които причиниха. Те имат помощници и сътрудници навсякъде. С тяхна 

помощ ни държат под контрол. Постъпват като типични психопати. Няма кой друг да 

сложи край на плана им освен нас. 

Най-разумното е, да имаме икономика, основаваща се на конопа. Тогава бихме 

имали храна, лекарства, енергия, дрехи и всичко, което можете да си представите на 

много ниска цена. От конопа могат да се произведат над 50,000 продукта. Това, което 

се прави от петрола, може да се прави и от конопа на много по-ниска цена и щадящо 

природата. 

http://www.youtube.com/watch?v=wjfQ-PMF0Wg


 

Човешкия вид е показал, че реагира бавно на заплахи, дори такива 

застрашаващи живота. Но щом все още има Коноп – има и Надежда.  

Конопа може да се справи дори с вредата от радиацията от Фукушима. 

Правилно приготвено масло от коноп може да поправи вредите от излагането на 

радиацията. Ето ви още една причина, защо е за наше добро, всички ние да приемаме 

маслото. Знае се, че при ядрен взрив ще оцелеят само хлебарките и цветните 

бръмбари. Според проучване те имат много завишени нива на мелатонин в телата си, 

което е обяснение за издръжливостта им. Тъй като приема на конопено масло 

увеличава производството на мелатонин от епифизата ни, логично е да го приемаме, за 

да се предпазим и от радиация. Трябва ли да продължаваме да плащаме свръхскъпи 

здравни осигуровки, при положение, че те не са ни от полза? 

Разбрахме, че свръхбогатите нямат съвест, но трябва да имат страх поне от 

милионите хора, които работят за тях. Те също имат семейства и когато осъзнаят, че 

работят за едни престъпници, ще потърсят отмъщение. Не казвам, че всички ще 

проявят насилие, но несъмнено ще има и такива. В момента, някои от хората с власт не 

си изпълняват поръченията и помагат на обикновените хора, защото са осъзнали 

истината. Това ще се случва все по-често и ако аз бях един от супербогаташите, щях да 

знам, че не остана време за повече театри и щях да оправя нещата, да призная 

грешката си пред хората, за да избегна лошите последствия.  

Ако искаме да избегнем самоунищожението си, трябва да започнем да мислим 

на едно по-високо ниво. А хората с власт, които не са с нас, ще разберат, че така само 

влошават ситуацията си. Ако искаме  да превърнем Земята ни отново в рай, трябва да 

ни е грижа за всяка форма на живот по нея, независимо дали сме богати или бедни. 

Няма време за губене. Навсякъде трябва да се засади коноп, за да избегнем криза с 

храна, лекарства, енегрия и др.  



Нашите приятели пчелите изчезват. Това се дължи на човешката дейност, най-

вече на използването на микровълновите  технологии. Ако това се случи, ще е 

катастрофа. Няма да има кой да опрашва растенията и те да дават плодове и семена. За 

щастие конопа не се нуждае от пчели за опрашване. За това стига само лек вятър. 

Много бих искал да се срещна с някои от богатите. Да им задам някои въпроси. 

Срещата на Билдерберг е идеален случай. Бих искал да ми отговорят с какво са 

допринесли за света? Какво са дали със сремежа към богатство за себе си и 

инвеститорите си. Разбират ли каква вреда са нанесли на Планетата ни и живота на 

нея? Какво оправдание имат за поведението си? 

Най-големите умове в света съветват мега-богатите. Те разполагат и с 

неограничени богатства. Какво повече трябва за да се види правия път. За богатите, 

парите са като наркотик, към който са развили нелечима зависимост. Но всяка 

зависимост може да се победи, щом на хоризонта се появи конопеното масло.  

Наскоро разбрах, че Дъг Шатфорд, кралският прокурор, който заплашваше 

съдебните заседатели по време на моя процес, е бил заловен, докато правел същото в 

друг процес. Ставало дума за човек, който като мен се занимавал с отглеждане и 

производство на коноп и масло от него. Г-н Шатфорд изглежда се чувства длъжен да 

накланя везните на правосъдието в своя полза. След разкрието, делото било 

прекратено. Не съм запознат със закона, но не би ли трябвало да го арестуват и осъдят? 

Ако вие или аз направехме подобно нещо, със сигурност щяхме да лежим в затвора 

дълго време. Също така мисля, че всички дела, водени от Шатфорд трябва да се 

поставят под въпрос. Щом е бил хванат два пъти, помислете колко пъти не е бил 

хванат.  

Наскоро приятелката ми Лия ми каза, че властите в Канада обявили, че конопа 

бил виновен за голяма част от пътните инциденти. Май са забравили за проучването на 

Университета в Торонто от 1999 г., което показало, че се преиграва с обвиненията 

срещу конопа и връзката му с пътните инциденти. Проучването бе публикувано в 

списание „Health Effects of Cannabis“, Toronto`s Center for Addiction & Mental Health. 

Обвинения като тези, идващи от уважаваните власти, са неверни и целят заблуда на 

населението, че конопа е опасен. 

Нека помислим рационално. Казва ни се, че психоактивния ефект е опасен. Но 

най-силния психоактивен ефект на Земята има кофеина. Всички го консумират под 

формата на кафе и други освежителни напитки. А ако се изпият няколко чаши от най-

силните видове, може да се умре. По тази логика, властите трябва да забранят и 

кафето... ах,  тази пропаганда.  

Истина е, че хората пушещи марихуана за първи път наистина карат малко 

странно, но това се променя когато свикнат с употребата. Такива хора могат да се 

засекат лесно по магистралата по това, че карат по-бавно и внимателно от останалите. 



Според мен, хората за които пушенето на трева е новост, трябва да изчакат докато 

свикнат с ефекта к. Същото важи и за хората, приемащи конопеното масло като 

лекарство. Днешните магистрали са много опасни и алкохола, наркотиците и 

различните хапчета спомагат допълнително за това.  

Преди години, лекари изписаха на баща ми Tylenol 3 и за известно време, той се 

пристрасти към него. Преди да започне да пие лекарството, баща ми винаги е бил 

отличен шофьор. След започване на прием на Tylenol 3, той сякаш живееше в друг свят 

и шофьорските му умения рязко се влошиха. Няма закон, забраняващ това лекарство и 

татко си караше колата, заедно с с него, дори на видно място. По това време не знаех 

за конопа като лекарство и дори мен ме беше страх да се возя до него, когато той 

шофираше. Помислете колко хора също правят това. Най-вероятно и те са болни, но 

карат по магистралите. Ако искаме безопасни пътища, е време властите ни да обърнат 

внимание на истинската опасност - която не е конопа. 

През август, 2011-та, отново ми изтече законно позволеното време за престой в 

Европа. С Йиндрих ни поканиха в Коста Рика, с обещание за свободно отглеждане и 

прием на коноп. За съжаление това се оказа невярна информация, но поне прекарахме 

няколко дни там с Dale Scott. Дейл е пенсионер в Коста Рика и сега живее в Central 

Valley с прекрасната си жена Илиана. Престоят ни при тях ни хареса и се надяваме 

някой ден отново да се върнем.  Прекарахме при тях 2 седмици и след това се 

възползвахме от друга покана – от Tomas Harner, живеещ в Хондурас от 24 години. 

Радвам се, че го направихме, защото попаднахме в една красота и покой, които ми 

позволиха да довърша книгата. Томас e известен в Интернет като Patucawarrior.  Той 

вярва в стария, натурален начин на фермерство и производство. Вярва и в конопа, 

който  векове наред е бил най-силната реколта и храна за добитъка. Томас отглежда 

свине и също би искал легализиране на отглеждането на марихуана. Храненето на 

добитъка е важно перо в разходите на фермери по целия свят и ако това стане, за тях 

ще бъде голямо облекчение. Да не говорим за лекарството, което може да се направи 

от конопа, за да се лекуват болните животни.  

Хондурас има репутация на опасно място, но не и окръг Olancho, където бях аз. 

Там живота е спокоен, хората са приятелски настроени и живеят селски живот, какъвто 

живеех и аз в Канада. Те все още са запазили връзката със земята си и топлите 

отношение помежду си. Климата там и в съседните страни е чудесен за отглеждане на 

коноп. Ако те успеят да се освободят от чуждите сили, нещата за тях ще вървят към по-

добро.  

Сега сме 2012-та и не мога да разбера как все още не се е направило нищо по 

този въпрос, за който има вече толкова много информация навсякъде.  Нима 

правителствата и господарите им – финансовия елит мислят, че ще могат да 

продължават по същия начин още дълго време? Нашите предци са се борили и умрели 

за свобода и никога не биха позволили подобни неща. Защо ние го позволяваме?  



Прочитайки книгата, някои хора ще ме помислят за заблуден. Повече от всичко 

ми се иска да е така, но кой може да обори казаното по-горе? Света ни е на прага на 

големи нещастия, ако не променим нещо. В бъдеще е възможно да изчезнат много 

растителни и животински видове, заради алчността на свъръхбогатите и стремежа им 

към печалби. Процеса на промяна трябва да започне с позволението на всеки 

свободно да отглежда коноп. Виждам конопеното масло като избавление за 

човечеството.  

Ако J.P. Morgan и The Rothschilds не бяха попречили на Никола Тесла, още преди 

повече от 100 години, днес  щяхме да имаме безплатна и лесно достъпна енергия. 

Самата мисъл, че сме се оставили да бъдем манипулирани по този начин е неприятна. 

Можем да имаме света, за който мечтаем. 

По-рано в книгата, споменах Джак Лейтън, лидер на демократическата партия в 

Канада. Той почина от рак на простатата на 61 г. През 2003 аз се свързах с него, за да му 

кажа какво може да направи конопеното масло за болните от рак и други болести. 8 

години по-късно той почина от болест, за която му бях казал, че има лечение. През 

годините съм давал масло на много хора, болни от рак на простатата. Доколкото съм 

информиран всички, които са го приемали според инструкциите ми са оцелели. А хора 

като г-н Лейтън, сякаш страдат от умствен блокаж, който не им позволява да погледнат 

нещата от друг ъгъл. Това може да коства живот. Умствената им слепота коства живота 

на милиони болни хора. Но как да ги обвиним, след като виждаме, че и управляващите 

ни се разболяват и страдат? 

За всички, които искат да прочетат достоверна информация, че в медицинските 

среди  отдавна се знае за чудото на конопа, търсете в интернет - Lynnice Wedewer – тя е 

лекар и нарича себе си Professional Cancer Survivor,  тъй като от 1970-те до сега много 

пъти се е сблъсквала с рака. Когато прочетете информацията  относно това, което я е 

запазило жива, ще разберете, че властите и учените са нясно с ползите от конопа от 

много дълго време.  

Много хора се смятат за твърде умни и интелигентни и макар истината да е 

навсякъде около тях, им е прекалено трудно да признаят, че са били измамени. Ако 

всички бяхме толкова умни, щеше ли днешния свят да е такъв? 

В Канада и САЩ живеем с илюзията, че сме свободни и в демокрация. Но това, 

което сме преживели и все още го живеем е далеч от свободата и демокрацията. 

Единствената справедливост може да се открие в старите закони, които вече не се 

прилагат. А що се отнася до демокрацията, нашите бащи-основатели са я считали за 

най-лошата форма на управление. Америка е основана като конституционална 

република. Не демократична. При конституционната република, гражданите имат 

много повече права от демократичната. В YouTube има видео на Aaron Russo, който 

много добре обяснява разликата. Клипчето се казва “Aaron Russo explains America is not 

http://www.youtube.com/watch?v=RewUP-Fdhqk


a democracy”. Това е част от интервю на Alex Jones, наречено Reflections and Warnings. 

Ще разберете как ни мамят, че живеем в демокрация. Ако Америка наистина следваше 

конституцията си, сега действително щеше да бъде най-великата страна в света. Но 

тези, подкрепящи Новия Световен Ред са я манипулирали и този велик документ бива 

пренебрегнат. И се получава, че в момента САЩ е една полицейска държава, а 

гражданите имат единствено, правото да изпълняват заповеди. 

Има една стара поговорка „Ако искаш свобода, трябва да се бориш за нея всеки 

ден”. Днес най-голямата опасност идва не от терористите, а от нашето собствено 

правителство. Оказва се, че постоянно трябва да воюваме с тях за свободата си. Най-

стабилната основа за нов и по-добър свят са истината и знанието и Света може да се 

превърне в Утопията, за която винаги сме мечтали.  

Моето виждане за Бъдещето е всички да работим заедно за общото благо. Няма 

значение кой каква религия изповядва. Трябва да се отърсим от злобата. Тогава ще 

можем да свършим нещо разумно. Нима искаме когато децата ни пораснат да участват 

в безсмислени войни.  

Някои хора мислят, че с книгата си, съм се опитал да отмъстя и омаскаря хората 

и институциите, с които съм имал проблеми. Това изобщо не е вярно. Всичко казано в 

тази книга е истина и може да се провери в градските архиви. Искам хората да знаят 

истината. Искам да знаят имената и професиите, които причиняват страдания. Не 

мисля, че те се различават от колегите си в други части на света.  

Последните 2 години аз прекарах извън Канада. Но не се крия, а и няма 

издадена международна заповед за арестуването ми. Обявил съм на всеослушание 

къде се намирам. Постоянно участвам в интервюта и семинари. Всеки може да ме 

проследи. Канадското правителство досега можеше многократно да ме екстрадира. 

Това не се случва. Дори не съм имал проблеми с полицията във всичките страни, в 

които съм бил. Забранено ми е единствено влизане в САЩ. Всичко това ми говори, че 

властите в Канада не знаят как да постъпят с моя случай. Дори да ме върнат, ще 

посмеят ли да ми повдигнат обвинения с всичката обществена подкрепа в моя полза? 

От книгата ми, света ще разбере за корупцията в политиката и всички етажи на 

властта в Канада. Ако спечеля някакви пари от книгата, бих искал да се върна там, 

защото не съм виждал майка си от 2009-а г. Тя е на 80 г. и в не добро здраве. Майка ми 

се тревожи от всичко случващо се покрай мен и мисли, че ако се върна, ще бъда 

арестуван. Ако това се случи, ще бъде много срамен спектакъл от страна на властите. 

Не знам дали ще се върна, но това няма да се случи докато близките ми не получат 

уверение, че няма да бъда закачан. Но в момента сина ми разказва, че властите са се 

озлобили още повече и не е добра идея да се връщам . Скоростта, с която 

информацията в тази книга се разпространява по света е невероятна и всичко ще стане 

обществено достояние. Ако бях на тяхно място дори нямаше да губя време с 

http://www.youtube.com/watch?v=RewUP-Fdhqk


извинения, а веднага щях да поправя законите и да позволя отглеждането на 

марихуана.  

Дори това да се случи, аз не бих останал дълго в Канада. Бих я посетил за кратко, 

но тъй като все още ми горчи, заради всичко преживяно там, ще поема по своя път. А и 

Канада няма нужния климат за отглеждане. В момента в Израел върви мащабен проект 

за отглеждане на коноп за използването му с медицински цели. Индустриални 

фермери имат разрешение да отглеждат по 1000 растения всеки. Мисля, че ще съм по-

полезен в някоя такава страна. Според канадското правителство аз съм престъпник и 

имам криминално досие. Щом като са ми сложили етикет престъпник за това, че 

спасявам животи и премахвам страдания, ще си го нося с гордост. Не бих поискал да 

ми изтрият досието, за да се видят истинските престъпници – тези, които ми го 

създадоха. А и то няма да ми е проблем, след като чуждите правителства разберат 

защо го имам. В момента търся страна, която да нарека свой дом. След като книгата ми 

стане факт, мисля, че не една и две страни ще пожелаят да стана техен гражданин. 

Надявам се и канадските граждани да се обединят и защитят правата си, след като 

прочетат книгата ми.  

Скоро след като започнах да раздавам маслото на болни хора, попаднах на 

документ, описващ през какви етапи се преминава, за да се спечели вниманието на 

масите и властите – отхвърляне, осмиване и най-накрая – приемане. Преминах през 

всичките. Сега съм в третия етап. Само канадските власти все още си заравят главата в 

пясъка, заради което рано или късно ще трябва да си платят.  

На 13 Май, 2012-а, точно когато се приготвях да изпращам книгата за издаване, 

в Amherst Daily News се появи следната статия: 

„ОБВИНЕНИЯТА  СРЕЩУ  СИМПСЪН – ОТТЕГЛЕНИ“ 

AMHERST – „Всичките обвинения срещу живущия на Athol Road Р. Симпсън са 

оттеглени.“ 

Rickey Logan Simpson, 62 г., има обвинения за отглеждане на марихуана, 

притежание на марихуана с цел търговия; притежание на смола от канабис при 

обиск на дома му на Athol Road през Ноември 2009 г.Тогава са открити и иззети още: 

съоръжения за отглеждане на марихуана, растения, семена, спринцовки за пълнене 

на маслото, 3 арбалета и стрели, 2 пистолета със заглушител, видео материали, 

книги и документи. 

По това време Симпсън е в Амстердам, Холандия и приема The Freedom Fighter 

of the Year Аward на  ежегодните  Cannabis Cup Awards. Смята се, че оттогава той е 

в Европа.  



Кралския адвокат Дъг Шатфорд казва, че миналата седмица съдът е одобрил 

молба за премахване на обвиненията срещу Симпсън. От 2009-а, той е изгнанник в 

Европа и самията Шатфорд признава, че никой не знае къде точно.  

Според прокурора, в момента  срещу Симпсън няма никакви обвинения.  

През Декември, чрез имейл той обяснява, че не може да се върне в Канада, 

защото веднага ще бъде хвърлен в затвор без достъп до лекарството си и  това за 

него е като самоубийство. Симпсън твърди, че отглеждал марихуана, извилчал 

масло и го раздавал безплатно на болни. Казва, че никога не е крил действията си 

от полицията. При осъждането си през 2007-а, той казва на съдията, че няма да 

спре. 

Оттеглянето на обвиненията ще позволи прибирането му у дома.  

Първоначално не знаех какво да мисля за това и как да реагирам. Започнаха да 

ми се обаждат приятели, че сега мога свободно да се върна у дома. Няколко дена се 

радвах, но бързо слязох на земята, като си спомних всичко преживяно с корумпираната 

власт в Канада. Тя не бе променила закона за отглеждане и притежание на марихуана, 

така че дори и да се върна с какво ще съм полезен на хората? Ако се върна само ще им 

дам възможност за още обиски и нови театри и обвинения. А и точно прокурора, който 

манипулира съдебното решение срещу мен, сега отхвърляше обвиненията? В статията 

Шатфорд казва, че никой не знае къде съм. Нека ви науча как да разберете къде съм, г-

н Шатфорд – отидете на www.phoenixtears.ca, както правят милиони хора по света и ще 

разберете къде съм, в кой град правя семинари. Това ще реши голямата ви загадка. Ако 

прочетете иззетите незаконно книги и документи, както и получени писма от болни, 

казващи как им е повлияло маслото, ще научите истината.  

Синът ми каза, че след обиска от дома ми липсвали и онези финансови 

облигации. Дали полицията не е разбрала, че наистина имат тежест, аз мога да се 

възползвам от тях и искат да ме лишат от достъп до толкова пари? Съгласен съм да не 

ми връщат само изровената пръст. Всичко останало ми е ценно като информация. 

Арбалетите са на сина ми, а пистолета ми доколкото знам дори е счупен.  

Мисля, че всеки, изгубил близък заради болест, която конопеното масло може 

да помогне, трябва да заведе дело срещу отговорните за отказа на достъп до него. 

Човешкия живот е безценен, но иск за едни 100 млн лв. примерно, би трябвало да 

стресне всяка институция и власт.  

Нямам идея как ще постъпи властта оттук нататък. Тъй като никой в нея не 

мисли разумно, не бих могъл да гадая. Трябва да се вземат драстични мерки, ако 

продължават да убиват избирателите си с непредприемане на нищо. Дано осъзнаят, че 

с отричане и съпротива на истината, няма да спечелят нищо. Надявам се обаче, 

насилието и от двете страни да се избегне.  

http://www.phoenixtears.ca/


Много благодаря на всички мои поддръжници и за усилията на всички, които се 

занимават с това. Благодаря ви за подкрепата. Без нея нямаше да можем да привлечем 

общественото внимание. Без значение колко малка е ролята на всеки от вас, тя е от 

голямо значение. На прага сме на нов ден за човечеството и с ваша помощ той ще 

дойде. Написах тази книга за да покажа на всички какъв е света, в който живеем и за 

чудото на конопеното масло. 

Не винаги можем да избираме пътя и съдбата си. Понякога някой друг решава. 

Това се случи и при мен. Аз съм обикновен човек, който бе поставен в необикновени 

обстоятелства. Но поне аз имах доблестта да постъпя правилно. Не искам от никой да 

върши чудеса, а просто да използва разума и съвестта си.  

Всички ние заслужаваме дълъг живот, добро здраве и щастие. Ако сме 

обединени, сега можем лесно да ги постигнем. Твърде много ли е да искаме и от 

хората с много власт и пари да работят за същото? 

Тялото на всяко живо същество може да понесе токсини само до пределена 

степен. Ако те станат твърде много, следват болести и смърт. Наблюдаваме бързото 

изчезване на форми на живот от нашата планета. В същото време самите ние сме 

нехайни към опасността за нас. Защо не осъзнаваме, че не сме Супермени, чиито 

съществуване да е заплашено само от Криптонит. Ако не вземем мерки и човешкия вид 

ще стане изчезващ. Цял живот чуваме  измами и лъжи от жадните за още власт и пари 

индивиди, които нямат съвест. Трябва да им покажем, че не сме като тях и да спрем с 

използването на оръжия един срещу друг. Ако по случайност успеем да постигнем 

това, без да се стига до насилие, един ден ще има истинско Братство между хората.  

 

Rick Simpson, June 2012 

 

P.S. Наскоро Tommy Chong обяви по CNN, че има рак на простатата и смята да се лекува 

с RSO. Нямаше да се тревожа, ако приемаше конопено масло, произведено според 

моите инструкции. Но от това, което научих разбирам, че той използва масло добито не 

от цвета, а от цялото растение. Такава есенция бих ползвал за лекуване на кожни 

проблеми или рак на кожата. Но за рак вътре в тялото, бих ползвал само най-чиста 

смола. Както съм разказал в книгата моето масло е доказало ефективността си, но друг 

маниер на производство може да доведе до слаби по медицински показатели масла. 

От това, което ми казаха разбирам, че Томи има рак на простатата 1 стадий, значи 

живота му не е в директна опасност и дори по-слаби конопени масла могат да го 

излекуват. Вече са информирали Томи за разликата в маслата и са му дали мои 

контакти. Желая му успех в лечението! 

https://www.facebook.com/pages/Rick-Simpson/298774923502987


 

ЕПИЛОГ 

от Jindřich Bayer 

 

КАК СЕ СРЕЩНАХ С ОСНОВАТЕЛЯ НА THE AGE OF 

REASON 

 

За първи път опитах и редовно започнах да пуша марихуана на 20-я си рожден 

ден, в края на август, 1992 г. Това стана, след като няколко години приятелите ми 

Jan Pospisil и Milos Dolinsky ми говориха по темата. Бидейки дете на образовани 

учители си имах едно наум, сещайки се за хипитата, пушещи коноп и говорещи за 

световна конспирация. Харесвах начина им на живот, дрехи и музика, макар да ги 

знаех само от книги и филми. Бях отгледан в края на комунистическата ера и е 

разбираемо, че предпочитах бира пред друсане. И все пак, мислех че има и друг начин 

на живот от този в малкото градче Vidnava в северна Моравия, където израснах. 

По време на комунизма баща ми преподаваше по предметите: граждански 

права, музика, Английски и Чешка история. След the Velvet Revolution в края на 80-те, 

стана директор на училището. Винаги са ме учили да смятам истина само това, 

което се основава на доказателства, всичко друго да смятам за глупости и 

конспирации. В това има резон, но както видяхме и в тази книга, не винаги може да 

се разчита на това. 

Истинския ми допир с темата за наркотиците бе през 1994-а, след като се 

върнах от едногодишен обмен на студенти между Университета Palacky в Olomouc 

и Mount Mercy College в  Cedar Rapids, Iowa, USA. Започнах да превеждам за 

новосформираната организация за борба с наркотиците в Чешкото Правителство 

и спомогнах да се развие чешка терминология по отношение симптоми и търсене 

на наркотици при наркомани и борба с тях. Беше ми странно да превеждам за 

правителството, при положение, че моята цел бе да видя легализирането на 

марихуната отново. Не вярвах в стратегиите им за борба със злоупотребата с 

наркотици и наркоманите. Смятах работната си позиция за нещо, което ще ми 



помогне да се доближа до управниците и да им кажа за какво всъщност става 

въпрос при марихуаната.  

През 2001-а, преведох книгата „Marijuana Myths, Marijuana Facts” от Lynn 

Zimmer и John P. Morgan на чешки. Тя представя научните разработки относно 

марихуаната и разкрива истината за  много от митовете за това растение. За 

мен най-интересното бе как са се провеждали медицинските  опити и какво се е 

правело, за да се държат масите далеч от употребата. Например, как учените 

„откриват”, че пушенето на марихуана е вредно: залепят тръби за носа и устата 

на маймуни и вкарват по тях марихуана за пушене. Горките животни, които нямат 

никакъв друг избор освен само да вдишват и след няколко подобни повторения 

наистина изпадат в умствен блокаж и мозъчно увреждане. Извода е, че „пушенето 

на марихуана е вредно за мозъка” – Грешка – истината е че за мозъчното увреждане 

вина има лишаването от кислород! След като книгата излезе на пазара, мислех, че 

ще се разшуми по темата, вместо това повечето хора дори не си направиха труда 

да я прочетат. 

През 2005 г., Milan Romsy имаше нужда от работа. Беше ми омръзнало да му 

давам пари назаем, затова му дадох една кутия с конопени листа и му казах да 

прави мехлеми и мазила от коноп. Ето ти работа! С инвестиране и know-how от 

моя страна, той основа компания за козметика от коноп. Развиваше я добре 3 

години. Видях, че в това има потенциал, защото хората постигаха много добри 

резултати с нашата козметика.  Беше ни писнало от превод на тъпи текстове за 

превенция на наркомании и реших да сложа край на преводаческата си кариера. 

На 20-ти май, 2008-а,  на пазара се появи общата ни фирма Bayer & Romsy. 

Търсех подходящо представяне на фимата на уебсайта ни и попаднах на интервю с 

Lumir Hanus. Той е известен и често цитиран чешки биохимик и учен в областта на  

конопа. В момента работи с Raphael Mechoulam в Hebrew University в Йерусалим, 

Израел. Попитах го дали е съгласен да сложим линк към интервюто му на нашия 

сайт и той се съгласи. Разменихме си и няколко имейли, в които описах какви чудеса 

сме видели при клиентите използващи продуктите ни. Той се радваше на такива 

новини и знаеше точно за какво говоря, защото самият той е правил козметика от 

коноп, докато все още е живеел в Чехия. Във вълнението си му изпратих имейл в 

който написах, че сигурно съвсем скоро ще открият, че конопа може да лекува и рак, 

СПИН и всякакви други болести. Той каза, че в момента се правят опити за лекуване 

на рак с коноп и резултатите са доста обещаващи. Веднага звъннах на Tomas 

Zabransky  и го попитах какво знае по въпроса. Той е лекар и оглавява 

изследователската програма на Center for Addictology на Charles University в Прага. 

Мислех, че ще ми спести време с готови открития. Отговора му бе неясен, само 

смотолеви, че наистина се правят такива опити и резултатите са много добри. Но 

добави, че няма опити върху хора и затова не трябва да се ентусиазирам много. А 



твърдението му, че следователно властите едва ли някога ще легализират конопа 

за медицински цели ме депресира за известно време. По онова време всичко 

показваше, че той е прав в думите си.  

И все пак ги приех като предизвикателство и исках сам да разуча повече. 

Настроих Google на 50 страници резултат, видях да се споменава Рик Симпсън на 8-

та. А когато за първи път гледах Run From The Cure се чувствах сякаш съм спечелил 

Олимпийските Игри по всички дисциплини за един ден. Смятах, че сега вече 

властите няма как да продължават да отричат и ще трябва да легализират това 

лекарство. 

Моята майка почина през 1998 г. заради ефекта на химиотерапията, която к 

предписаха за лечение на рак на белия к дроб. По онова време имах информация от 

книгата на Jack Herer “The Emperor Wears No Clothes” и знаех, че канабиса може да 

има положителен ефекти върху състоянието на майка ми. Но не знаех по какъв 

начин да к го дам, не бях чувал за никакви изследвания и опити с хора. Опитах се да я 

помоля да яде коноп и да не позволява бруталните медицински терапии, но тя реши 

да се довери на тях. Лекарите к дадоха 4 курса химиотерапия, макар още след 

първия да бе ясно, че няма да ги издържи. Убедиха я  да мине втория курс, защото 

щели да и влеят нова, многообещаваща химиотерапия и имали нужда от данни 

върху пациенти за нея. А майка ми вече бе станала 27 кг. 

Дори лекаря к призна, че химиотерапията не действа при дребноклетъчен 

рак на белия дроб. 2-5% оцелели след петата година и лекарите наричат тази 

отрова „лечение”? Видях с очите си какво причинява на горките болни. Скъпи лекари, 

без значение как го наричате, нима очаквате да вкарвате отрова и да получите 

здраве? 

Когато лекарите казаха на майка ми, че не могат да направят нищо повече 

за нея и я изпратиха да умре у дома, аз бях човека, който к слагаше морфин. Беше 

странно. И двамата хапехме устни, свивахме рамене и се гледахме в очите. 

Смъртта к бе травматичен момент за цялото ни семейство. Дълги години след 

това не намирах смисъл в живота. След всичко, което майка ми преживя се опитвах 

да забравя думата рак. Трудно успявах, защото все се намираше някой приятел да 

отвори темата. Раната ми бе отворена и нищо не можеше да я излекува. Нищо 

освен конопеното масло.  

След 10 години се появи този канадец, твърдейки същите неща, които 

предположих  преди толкова време. Очевидно това бе началото на нещо голямо, но 

не съм предполагал колко голямо. На следващия ден казах на Милан и информирахме 

всички чешки активисти и хора от правителството. Доколкото знам, Милан е 

първия, който произведе конопено масло според инструкциите на Рик Симпсън в 

Чехия. Само че първия път не използва вентилатор и стана инцидент. Докато 



чакал  петролевия етер, решил да пробва дали изпаренията се запалват от 

щракване на запалка. Изведнъж избухнал 2-метров пламък. За щастие имахме 

конопено масло от семена с което той си намаза лицето и на следващата сутрин 

само веждите му изглеждаха странно. Ето затова в началото на филма Run From 

The Cure с чешки субтитри има предупреждение - никой да не си играе със запалка, 

докато прави маслото.  

За да разбера колкото мога повече по въпроса направих интервю с Рик и го 

поканих да участва в турне в Чехия. Исках да му дам малко почивка от Канада и да 

се наслади на красивата Чешка природа. Усещах, че има нужда точно от това. 

Мислех, че с хора като Рик, Джак Херер и Лумир Ханус и информацията им, хората в 

Чехия веднага ще си отворят очите за медицинската полза от конопа. Не знаех, че 

за хората с власт, по-важни са егото и заплатите им, а не болните хора. Тогава не 

знаех, че с Рик ще прекараме повече от 2 години заедно, в опити за официалното 

признаване  на това лекарство.  

Трудно ми е да опиша преживяното с него и как то ме промени. Както казах, 

родителите ми са учители и ми бе трудно да вляза в час с теориите за световна 

конспирация, за които той говореше. Бях учил Английска и Американска история, но 

сега трябваше да преосмисля всичко. Благодарен съм, че го направих. По-добре е да 

се живее с отворени очи, вместо сляпо да се следва течението. Рик ме научи на 

доста истини. Всеки може да провери фактите, казани от него за маслото, ще види 

че са истина и ще разбере защо достъпа до него е ограничен.  

Алчни хора има открай време. А богатите винаги искат още и още. Пет 

години изучавах трагедията от 11/09/2001-а с Кулите Близнаци. Затвърдих си 

мнението, което имах още докато гледах контролираното събаряне с взрив на 

Кулите Близнаци в Чехия. Европейските ТВ канали дори не си направиха труда да 

излъчат 6,5-секундното клипче с падането на 190-метровата сграда №7, която не 

бе структурно пострадала от самолетите. Самият аз съм бил в Кулите Близнаци 

през 1993-а, когато бях в Ню Йорк. Не съм и предполагал, че тези масивни 

стоманени пилони и тонове бетон ще пострадат толкова много от сблъсък на 

самолет в тях и от възпламеняването на керосина. 

Когато за първи път слушах Рик да смесва политика, големи пари и медицина, 

признавам, помислих го за луд. А когато спомена и ваксини и депопулация, виждах 

как, ако го каже на някой лекар, ще му бъде посочена вратата и край на историята. 

Лекарите може и да преглътнат хапа, че конопеното масло лекува рак, но не и че 

лекува всичко. Най-вероятно ще ни изпратят директно в психиатрия. 

По това време бях с 50 кг наднормено тегло, пушех тютюн като комин, пиех 

бира, ракия, с удоволствие ядях свинска сланина, а в допълнение ще кажа, че в 

семейството ми имахме болни от рак, инфаркти и инсулти. Нямах изгледи за 



здраве и дълголетие. Освен това осем години страдах от синдром на карпалния 

тунел в двете ми ръце. Болеше много и не можех да правя много от нещата, които 

правех преди. Това състояние ме осакати – не можех да вдигам нищо, да държа 

книга или свиря на китара. 

Не повярвах, когато прочетох, че хората отслабвали като пиели маслото. 

Не мислех, че мога да изгубя шкембето и килограмите си без диета и спорт. Казах 

на Рик:  

- Виж, ето аз съм типичен пример на човек с наднормено тегло и сега ще 

видиш, че няма да ми помогне! 

- Ти само почни да пиеш маслото и то ще се погрижи за чешките ти 

свръхкилограми, карпални тунели и т.п. здравословни проблеми.  

През годините бях опитвал какво ли не, за да облекча болката в ръцете си и 

нямаше как да му повярвам на минутата. Не че не му вярвах. Просто това, което 

казваше не можеше да се проумее. Всички лекари ми повтаряха, че не може да се 

направи нищо, а Рик ми казва, че всичко ще се оправи за нула време... Да бе... Как 

може маслото да помага за всичко? Сигурно Рик преувеличава. 

Но, постепенно проблемите с карпалния тунел и килограмите изчезнаха. Без 

капка пот или промяна в диетата постепенно за около една година слязох  от 120 

кг на  75 кг. Сякаш маслото даде посока на тялото ми какво и по колко да яде. Спрях 

да искам бързи закуски и друга нездравословна храна. Вече предпочитам да 

гладувам, вместо да ям такива неща. Дори и да започна, спирам, защото вкуса им 

не ми харесва. Не са естествени храни и не ги искам в тялото си.  

Първият ни пациент с рак, прекарал 3 седмици по улиците на Прага в търсене 

на съвет и помощ от къде да намери маслото или материал за да си го направи сам. 

Дилърите се шашкали от възрастен човек на 60 г. с рак на простатата, търесщ 

половин кг марихуана и му отказавали. За негов късмет, момче работещо в най-

стария чешки магазин за коноп ми се обади и ме попита дали мога да помогна. 

Попита дали можем да направим маслото, защото възрастния човек не се чувствал 

подготвен за да си го направи сам. Какво да правим? Направихме го и започнаха 

параноята и безсънните нощи. Ще подейства ли? Ще го спаси ли? Ами ако го убие? 

Ами ако полицията го погне? С кого ще сподели той? Дали някой от приятелите му 

няма да ни предаде? Дали телефона ни не се подслушва? Колко ли години бихме 

лежали в затвора? Защо суровината за направата на маслото струва толкова 

много? Защо всичко това не е законно? 

След 3 месеца получихме имейл от пациента, че вече няма рак. Имаше 

желание да говори пред пресата. Даде интервю пред най-големия чешки вестник, 

което никога не бе публикувано. Лекарите гледали медицинския му картон и 



казвали, че си прави шега и това не доказва нищо. Пациента им е без рак, но те 

отказват да признаят, че е заради маслото. 

Преди да науча за маслото, имах опит със сладки с канабис. За една сватба 

направих над 200 такива сладкиша. Казахме на всички гости да изядат 1 или 2 но не 

повече, бяха силни. Появи се едно гладно момиче, което докато спра беше изяло 16. 

Тогава не знаех какъв ефект  има и дали ще к навреди и с облекчение забелязах, че к 

няма нищо, само дето настроението и беше приподвигано известно време.  

Постепенно разбрах, че конопа не е като другите наркотици или 

медикаменти предписвани от лекарите с цел лечение. Тук няма привикване и няма 

рискове. Не можех да си представя как някой ще погълне 1 грам от това силно 

концентрирано масло и няма да има странични ефекти като поне замайване. Но 

видях, че точно това се случва, стига да се спазват инструкциите на Рик Симсън.  

С Милан бяхме готови за приключения и си направихме експеримент – 

отидохме в „Metro Bar“ в гр. Olomouc и дадохме по малко на всеки да опита. На 

високите и едри хора дадохме повече. Онази вечер бара не продаде много алкохол. 

Хората си тръгваха набързо, а и не е добра идея маслото да се смесва с алкохол. 

Като чу за това, Рик си запуши ушите, невярвайки на глупостта ни и ни се накараха 

хубаво, че не спазваме инструкциите му.  

 

 

ПРОТОКОЛА НА РИК СИМПСЪН 

 

Всеки начинаещ трябва да започне с много малко количество – не по-голямо от 

половин зрънце ориз. Маслото е безвредно, но в началото е по-добре да се започне с 

по-малки дози и постепенно, когато прага на поносимост се увеличи, увеличавайте 

количеството. Най-доброто усещане за начинаещ е ако не почувствате никакъв или 

слаб ефект. Всеки човек е различен и не се знае на кого как ще подейства, затова, 

действайте постепенно и по малко. Увеличавайте дозата на всеки 4 дена, докато 

стигнете до 1 грам на 24 часа. Най-добре се достига до това количество, като се приема 

по 1/3 от грама на всеки 8 часа, след като веднъж, пациента е свикнал с приема. Ако ви 

е трудно, намалете темпото. Но за най-добри резултати, трябва да се приеме 

възможно най-бързо. 



Това са инструкциите за прием на Рик Симпсън. Те важат за пациенти, които 

нямат проблем с приема и лесно изграждат толеранс. Ако протокола се следва, след 3 

седмици пациентите достигат до 1/3 от грама на всеки 8 часа. Но при повечето това 

става за 4-5 седмици. След това се стига до 1 грам всеки ден, при което биват 

излекувани или състоянието им е под контрол. Рик предпочита да дава маслото в 

спринцовки (без игли), през които да може да излизат такива малки количества. Казва, 

че така пациента може по-лесно да измерва дозите си, а и маслото не се замърсява.  

Най-лесно можете да си представите количеството за прием  като го сравните с 

оризово зърно. За тези, които започват за първи път количеството е колкото половин 

оризово зърно, 3 мм или ¼ от 1 капка. За някои, дори това е много и за тях 

количеството е още по-малко. Такива супермалки дози трябва да се приемат 3 пъти на 

ден – рано сутрин, в ранния следобед и час, преди пациента да си легне. Количеството 

се изстисква от спринцовката, малко е, но е силно и трябва да се внимава с употребата. 

След 4 дни, дозите се удвояват. След още 4 отново се удвояват, докато се достигне до 

количество, равно на ~ 16 оризови зърна за един прием. Това е равно на 8-9 капки за 

една доза, което грубо е 1/3 от 1 грам. Един милиметър обозначение на спринцовката 

е малко повече от 1 грам масло и пациента може да използва този ориентир. При 

такава доза пациентите продължават приема по същия начин, докато постигнат 

желания здравословен ефект. Има пациенти, които не могат да изградят толкова бърз 

толеранс, но Рик ги съветва да приемат маслото, колкото се може по-бързо, за да 

започнат да усещат облекчаващото му действие. Разбира се, има хора които нямат 

проблем с дори по-бързото увеличаване на дозите от инструкциите . Рик ги приветства, 

щом като се чувстват добре, всичко това ще ги доведе до по-бързото им излекуване. 

Според Рик всеки трябва сам да намери своята зона на комфорт с маслото. Но не бива 

да се играят игрички с тази субстанция, ако не се взима правилно, няма да може да 

излекува болестта. 

Лекарството е изключително безопасно и ние не използваме мерилки за дозите. Но за 

хора, желаещи точни грамове – започнете с 0,01 г - 3 пъти дневно, за 4 дена. След това, 

ако можете, удвоете на 0,02 г за още 4 дни. После 0,04 г - за 4 дена,  0,08 г - 4 дена,  0,16 

г и най-накрая – по 0,33 г – 3 пъти дневно. Това би била идеалната програма за 

дозиране, за тези, които могат да увеличават дозите бързо. 



 

Най-голямата капка на картинката е 0,33 гр; най-малката – 0,01 гр 

 

Ако маслото ви е направено от цветове (глави) на висококачествена Indica, то ще 

има силен седативен ефект. Такъв ефект има истинското масло на Рик Симпсън. Това не 

трябва да ви тревожи. Ще заспите и ще се събудите. Някои се чувстват сковани, но час 

след събуждането това и замаяността изчезват.  

Ако е направено от сорт Sativa, очаквайте проблеми заради дълъг ефект на 

превъзбуждане. Никой не иска тежко болен от рак пациент да пие масло с такъв ефект 

и в крайна сметка да не се възползва от медицинския ефект на добра Indica. Тук, целта 

не е да ви стане хубаво и весело, а и не на всеки болен му е до това. 



 

Целта е пациента да може да приема маслото 3 пъти на ден. Приема може да 

става и като се капне на върха на пръстта и после се остърже по зъбите. Изпийте чаша 

вода или чай и преглъщането ще е лесно. Вкусът на някои сортове марихуана може и 

да не се окаже приятен за пациента, но това не е голям проблем. Можете да поставите 

капката между 2 хапки хляб, да я дадете на пациента и да му дадете да пие вода. 

Същото може да се направи с банани или други плодове. Целта е маслото да влезе в 

тялото възможно най-бързо. 

Всеки човек реагира различно, защото всеки е с различна толерантност. Уверете 

се, че на пациента му е комфортно с текущото количество. Колкото по-бързо започне 

приема, толкова се увеличават шансовете за излекуване и оцеляване. Макар маслото 

да е безвредно, пациента няма да хареса усещането което идва, ако се приеме твърде 

много наведнъж, така че увеличавайте бавно и се уверявайте, че пациента се чувства 

добре. Но ако аз имах тежка и животозастрашаваща болест, щях да приема колкото 

мога повече за кратко време.  

За възстановяване на здравето и/или превенция на болести, стандартната доза 

е 60 грама за 3 месеца по схемата. 

За тези, които са минали курс химио или лъчетерапия препоръчваме 120-180 

грама масло по схемата при първа възможност. Обикновено 60 г са достатъчни за 

излекуване от рак, но ако сте били увредени и от медицинската система е нужно 

повече масло, за да се възстановите и да предотвратите повторна поява на рак. След 

като разберете, че вече не сте болни, може да намалите дозата до 1-2 грама на месец 

или колкото решите. Но от наша гледна точка,  колкото повече – толкова по-добре. Не 

пропускайте тези поддържащи дози. Те са важни за поддържане на здравето - 1 г на 

месец или по една капка всеки ден след работа не е много, но според Рик, това е 



достатъчно за да ви държи здрави. Той препоръчва заедно с маслото да се изпозлват и 

други природни методи, като семена от ябълка или житняк/пшенични стръкове, 

конопени семена (съдържат олио, което е много хранително и добро за тялото). Рик 

препоръчва вдигане на телесното pH възможно най-бързо с пиене на сок от диня, 

лимон и др. Това е от особена важност и дава по-големи шансове. Болните трябва да 

ядат повече сурови плодове и зеленчуци, по-малко месо (особено преработеното, 

което съдържа токсини). Рик силно препоръчва използването на сокоизтисквачка, за 

прием на големи дози Vitamin C, което би било от голяма полза.  

Това е протокола на Рик Симпсън. Това е вероятно най-голямото откритие на 

нашето време. Ползата, която ни показа той е огромна. За какво са ни всичките машини 

и нови лекарства в медицината, след като ставаме все по-болни? Ако искате да видите 

резултати – пробвайте метода за лечение на Рик Симпсън. 

Веднъж предложих на Рик да си маже оплешивялото теме с маслото, да видим 

дали ще му порасне коса. Той каза, че вече знае, че маслото може да предизвика 

растеж и вече го е оповестявал, но за него не е важно да има коса и не иска да хаби 

маслото за нещо толкова маловажно. Все пак го убедих. Мазахме темето една 

седмица, след което присъствието на нови косми беше повече от очевидно. 

Аз бях първия, който направи супозитории (свещички) от конопено масло, а Рик 

бе първия, който ги тества. Това е ефикасен начин за лечение на много състояния като 

мигрена, болест на Крон, хемороиди, високо кръвно, ангина пекторис, хронична 

обструктивна болест, псориазис, безсъние, рак и др. Все пак ние считаме 

супозиториите за нещо допълнително към стандартния протокол. Супозиториите не 

могат да заместят приема през устата, особено при рак на устата и гърлото. И все пак те 

са добър вариант за начало, а и така може да се преценява приема и да се избегне 

поглъщане на по-голяма доза.  Повечето хора не знаят, че ако човек страда от 

стомашни или анални проблеми, съвременната медицина е много брутална и 

болезнена. Какво лечение бихте предпочели, ако имахте рак на дебелото черво – 

супозитории с конопено масло 3 пъти дневно и да се наслаждавате на живота или да 

ви режат по 30 см от червото на всеки 6 месеца? 

20 минути след като си сложи супозитория, Рик беше изумен какъв добър ефект 

е оказало на белите му дробовете и дишането и как всеки с астма или проблеми с 

дишането би трябвало да го пробва. 

Рик симпсън би искал всеки да има достъп до маслото когато му потрябва, на 

ниска цена или безплатно. С помощта на местни активисти и приятели в родния ми 

град Vidnava, отгледахме хиляди хектари индустриален коноп. Знам колко малко се 

изисква и струва да се отглежда марихуана в големи количества. Ако идеите на Рик за 

свободно отглеждане се осъществят, той ще може да продава маслото много евтино. 

Точно както винаги е казвал – едно добро лекарство на базата на дарения, а за хора в 



много тежко финансово състояние – без пари. За безбройните болни хора, плана на 

Рик за свободно отглеждане ще бъде сбъдната мечта. 

Дали съм виждал с очите си чудесата, които маслото върши? Разбира се! Убедих 

се с очите си, че всичко, което Рик казва за маслото е истина. Независимо от какво сте 

болен, просто трябва да приемате висококачествено масло, произведено от главите на 

силно успокоителен сорт марихуана, според инструкциите и да наблюдавате магията. 

Ако не подейства, значи не сте спазили тези правила. Без значение начина – вътрешен 

прием, мазане, изпарения или супозитории – винаги може да се помогне на пациента 

да се излекува или поне да живее един добър живот, без болка. 

Дали имаме медицински проучвания в подкрепа на думите ни? Разбира се, че 

не. Имайки предвид нулевата официална и държавна (или каквато и да е) финансова 

подкрепа, няма начин да си позволим провеждането на подобни проучвания. Пък и би 

било странно преводач и инженер да учат медиците на нещо, което те би трябвало да 

са разбрали още преди десетилетия. 

Не всеки който сме лекували и съветвали през годините е все още жив. Някои 

започнаха лечението твърде късно, други бяха вече твърде увредени от медицината. 

Нека го кажем разумно – не можем да гарантираме чудеса на 100%. Не можем да 

отговаряме за здравето и поведението на човек, който не следва инструкциите ни. 

Винаги съм правел всичко възможно за всеки пациент и съм страдал всеки път, щом 

разбера, че е починал. За мен, все едно е починал член на моето семейство. Много се 

разочаровам, когато загубим някого заради неправилен или твърде закъснял прием. 

Преди години създадох 4 козметични компании в Чехия. Хората много харесваха 

продуктите ни. Продали сме или сме подарили над 2 милиона продукта, които 

помогнаха на пациенти с безброй здравословни или козметични проблеми. Бяха 

опитвали всичко друго на пазара, вкл. медицинска козметика, но без ефект. Помогнали 

сме при хиляди проблеми като диабетни язви, екзема, херпес, обриви, зъбобол, болки 

в гърба, ставите и мускулите. Жените обожаваха как продуктите влияят на кожата им и 

я правят по-млада, както и облекчението от ПМС.  

Заради новото Европейско Законодателство, трябваше да спрем с това 

производство. Отне 6 години на властите, но след като бяхме докладвани през 2011 г. и 

разбраха, че конопеното масло не е включено в списъка на козметичните съставки, ни 

закриха. Може да смятате обратното, но в Чехия ни е забранено дори да пипаме 

цветовете на индустриалния коноп, а правенето на масла от канабис е забранено от 

ООН почти навсякъде на Планетата. 

Жал ми е за всички хора, които лекувахме, а сега не можем. Това бяха цели 

семейства, дори болнични отделения. В едно кожно отделение ми казаха, че 

предписват мазилата ни за всички състояния, при които се налага предписване на 

кортикостероидни кремове. Хубавото е само, че вече няма да плащаме данъци на 



онези, които ни забраняваха да правим това, което можем най-добре. Ако някой си 

мисли, че ще платя и цент данък заради конопа, се лъже. Дори ДДС-то тук е прекалено 

високо, имайки предвид как държавата се отнася с нас и с пациентите.  

Надявам се многото излекувани хора да ни помогнат да вкараме това лекарство 

в масова употреба. Аз имам нужда от това, Ти имаш нужда от това, Той, Тя... Всички 

Ние имаме нужда. Всеки дом трябва да има маслото на Рик Симпсън. В най-скоро 

време, всички ще го искат и то в неограничено количество, тъй като ползите му за 

нашето здраве са безспорни. Тогава забраните трябва да паднат . 

Критикуват ни, че казваме  че маслото може да лекува всичко. Как да наричаме 

нещо, което се справя успешно при толкова много болести? Някои бъркат термина 

„лекува всичко” с „ дава вечен живот”. Не, това не е еликсир на безсмъртието, маслото 

ни дава здраве и по-дълъг живот. Рик казва, че ако някога открием хапче за 

безсмъртие, то определено, конопа ще е основната съставка. Не мислете, че ако пиете 

маслото, няма да се заразите, ако се излагате на вирус. Винаги може да се заразите от 

грип например, но ще се справите много лесно и бързо. По време на пандемия, това 

масло ще увеличи шансовете ви за оцеляване. 

 

 

Благодаря ти, Рик. 

Мисията изпълнена. 

Сега императора наистина не носи дрехи и властта е с главата надолу. Благодарение на 

теб и Джак Херер, настъпи Ерата на Разума. Сега имаме план, който ще ни помогне в 

просъществуването ни. Какво следва? 

Jindřich Bayer, 20-ти май, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОИЗВОДСТВО НА КОНОПЕНО МАСЛО  

ПО МЕТОДА НА РИК СИМПСЪН (RSO) 

 

 

 

Обикновено, използвам 450-500 г цветове от висококачествени, високоактивни 

(бел.ред. С препоръчително съдържание на ТХК над 15%) конопени растения от 

подразред indica или indica-доминантни sativa хибриди.  

От около 30 г цветове, в зависимост сорта и от съдържанието на смола в растението, 

могат да се направят 3-4 грама висококачествено масло. Няма как да знаете колко 

масло ще имате, докато не обработите материала. От 500 г цветове може да излезе 

средно 60 г висококачествено масло. От някои видове реално може и повече. 



 

Цветове от хибридния сорт „Jack Herer“ – indica dominant 

 

Много хора мислят, че маслото трябва да се получи кехлибарено жълто и прозрачно. 

Понякога, моите масла се получават такива, но не винаги. Цвета и текстурата зависят 

предимно от вида растение, метода и разтворителя, който използвате. Нека не ви 

притеснява, ако вашето масло стане по-тъмно, това не значи, че е по-малко лечебно. 

Най-силните ми масла са били с тъмен цвят.  

Лесно можете да направите маслото сами, следвайки иструкциите. Но преди това се 

уверете, че имате всичко нужно – разтворител, дървена пръчка, два достатъчно големи 

съда (пластмасови кофи), няколко други по-малки съда с фуния и филтри за кафе,  уред 

за готвене на ориз, вентилатор, мерителна чашка (мензура) от неръждаема стомана, 

котлонче за подгряване на кафе (може да използвате и фурна или друг уред за 

затопляне, който да не не надвишава 110-130 °C) и спринцовки.  
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Процеса, който ще опиша, включва „изпиране“ на сухия стартов материал 2 пъти, в 

подходящ разтворител като чист бензин или 99%-ов изопропилов алкохол, което ще 

отдели наличната смола от цветовете на растението. 

 

бензина, който Рик е използвал в Хърватия 

Бензинът се е доказал като идеален разтворител за производство на маслото, а и е 

лесен за намиране и значително по-евтин от останалите. Предлага се под различни 

форми и с различни имена, но разтворителя, който аз ползвам, в Канада се нарича light 

naphtha, а на много места в Европа е известен и като бензин. За да сте сигурни в 

избора си, най-добре би било да се консултирате с петролните компании или 

магазините за бои и лакове, които предлагат различните видове гориво и разредители. 

Бензина се използва често за индустриални и битови нужди и за да ви дам идея за 

какво говоря – това е същата субстанция, която се използва за Coleman лампи и печки, 

но без добавките против ръжда, които присъстват в горивото Coleman и са 

канцерогенни, така че не ви го препоръчвам. Някъде може да се намери и бензин с 

медицинско качество, на малко по-висока цена, но аз лично не открих съществена 

разлика между чистия и „медицинския“ бензин (бел.ред. В България, „медицински 

бензин“ е синоним на претролев етер, пентан. Наличен е и т.нар. екстракционен 

бензин, който вероятно има предвид автора). 



Може да използвате и бутан, но не го препоръчвам, лесно и силно избухлив е и е 

нужна скъпа екипировка, за да се намали подобна опасност. А и бутана не 

декарбоксилира крайния продукт и маслото би се получило слабо, освен ако не 

отделите допълнително време да го декарбоксилирате. 

 

Аз самият имам опит с петролев етер, бензин и 99% Isopropyl Alcohol. Фаворит ми е  

етера. Много е ефективен, но е скъп. Лесно запалим е и е опасно да се работи с него. 

Изопропиловият алкохол, не се справя толкова добре и извлича повече хлорофил от 

стартовия материал, затова маслата, които са правени с него са по-тъмни. Разтворителя 

трябва да е 100% чист, а 100% чист спирт е скъп и трудно се намира. Бензина е евтин и 

се намира лесно. След етера той ми е любимия избор. Всички тези разтворители, 

включително и алкохола, са отровни по природа, но ако следвате инструкциите, 

остатъците от разтворителя в крайния продукт не са проблем. Когато готовото масло 

изстине на стайна температура, то става гъсто и тъмно като грес и е най-

противоотровното нещо, което можете да намерите. Дори да има останки от 

разтворителя, маслото ще  неутрализира всеки вреден или отровен ефект от тях.         

Всъщност, просто отмиваме медицинската смола от цветовете на растението. След 

това филтрираме сместа, изпаряваме разтворителя и получаваме смола в най-

медицинския к вид. 

За най-добри резултати, началния материал трябва да бъде възможно най-сух. Уверете 

се, че мястото, където ще работите е добре проветрено, няма искри, открит пламък или 

нажежени повърхности. Поставете стартовия материал в достатъчно дълбок съд, за да 

не се разлива разтворителя при плакненето. 



                                    

Залейте цветовете с разтворителя и го мачкайте с дървената пръчка (летва). След като 

го намачкате, добавяйте от разтворителя, докато материала потъне напълно. 

Разбъркайте го хубаво с пръчката за около 3 мин. 



 

Бавно прелейте получената смес в друг чист съд, като запазите стартовия материал в 

оригиналния съд за втората промивка.  

Добавете наново свеж разтворител към останалия материал, така че да го потопите и 

бъркайте за още 3 мин с летвата. Излейте внимателно получената смес при тази, от 

първата промивка. Не си струва да правите 3-та цедка, тъй като полученото масло ще 

бъде оскъдно и с минимална медицинска стойност. Първото изплакване разтваря 

около 70-80% от смолата, а второто – останалата полезна смола. Ако материала, с 

който разполагате не е достатъчно качествен – препоръчвам да направите само една 

промивка, като най-добре ще е да приемете маслото вътрешно и да се ориентирате 

към отглеждане на по-потентен сорт. Конопени масла, направени само от „първа 

цедка“ са най-лечебни, а ако ганджата е наистина яка – втората цедка също ще бъде от 

полза. Най-важно е качеството, не количеството. Колкото по-добър е стартовия 

материал, толкова по-добро лекарство ще имате.  

В съдове за вода с тесни отвори и фунии, в които са поставени филтри за кафе, излейте 

микса от масло и разтворител. Оставете го да се прецеди добре, за да избегнем 

нежелания растителен материал. Колкото повече съдове използвате, толкова по-бързо 

ще филтрирате сместа. 



 

 



 

 

Щом филтрирането приключи, сме готови за изварянето. Ако нямате нищо подходящо, 

препоръчвам ви да се снабдите с по-големичък уред за готвене на ориз, който може да 

работи с отворен капак и да има 2 степени – високо и ниско нагряване. Уверете се, че е 

добре проветрено (най-добре да сте на открито) и поставете вентилатор, който да 

отвява опасните изпарения в неутрална посока. Тъй като уредите за приготвяне на ориз 

не трябва да го загарят, в тях има сензори, които се задействат, ако температурата 

стане прекалено висока и веднага я намалят или автоматично превключват на по-

ниската степен на загряване.    

 



Ако температурата, на която изпаряваме разтворителя надвиши 148 °C – 

канабиноидите (в т.ч. ТХК) ще започнат да се изпаряват заедно с него, а ние разбира се, 

не искаме това да става. Ако уреда за ориз работи нормално, би трябвало да спре да 

нагрява веднъж, щом достигне температура от около 110 °C, което надвишава 

температурата, при която започва процеса на декарбоксилация и в същото време е 

достатъчно под точката на изпаряване на ТХК. Затова силно препоръчвам на тези, които 

правят маслото за пръв път, да използват такъв уред за готвене на ориз, като това ще 

изключи всяка възможност да навредят на крайния резултат. Плюс това, полученото 

олио ще бъде вече декарбоксилирано, което е много важно за постигане на пълния му 

медицински потенциал. 

Не препоръчвам маслото да се прави в уреди от типа crock-pot и т.п. Когато го правих 

за първи път, използвах уред за бавно готвене Crock-Pot и тъй като не знаех колко 

топлина произвежда, маслото прегря и бе съсипано. За това, най-разумно за начинаещ 

е да ползва уред, за готвене на ориз и да следва внимателно инструкциите, така ще си 

спести много мъки. 

 

Да не се използва Crock-Pot! 

Ако произвеждате голямо количество масло, може да използвате уред за дестилиране. 

Така ще можете да употребите отново вече използвания разтворител. Това е по-добър 

вариант от котлона за ориз, но дестилаторите, които са направени така, че да изпарят 

разтворителя безопасно са скъпи устройства и човек трябва да знае как се работи с тях. 

Ако имах такъв на разположение, несъмнено бих го използвал, но в някои страни 

притежанието му е незаконно. Разучете процеса на дестилация, в случай, че имате 

сериозни намерения. 

Докато пълните уреда и изпарявате разтворителя, винаги трябва да сте сигурни, че 

наоколо няма опасност от искри, огън или други, запалими или нагорещени до червено 
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елементи, защото изпаренията му са лесно запалими и токсични. Аз съм минал 

процеса хиляди пъти и никога не съм имал инциденти, но за ваша безопасност, 

следвайте инструкциите и нека мястото да е добре вентилирано. Избягвайте и да 

вдишвате изпаренията от разтворителя, докато маслото ври, тъй като могат да 

предизвикат неприятни ефекти.  

 

Включете вентилатора и се убедете, че е способен да издуха изпаренията. Напълнете 

уреда за ориз до ¾ от обема му. Така микса може да ври без да се разлее навън.  

Пуснете уреда на по-високата степен на нагряване и започнете да изпарявате 

разтворителя. Никога не го правете без пуснат вентилатор, защото изпаренията може 

да се сгъстят и да се възпламенят, ако влезат в контакт със загряващия елемент. Докато 

нивото на сместа в уреда спада, продължавайте внимателно да допълвате от 

останалата смес, докато свърши съвсем. Когато накрая нивото на микса започне да 

намалява, изчакайте да спадне до 5 см и добавете към него 10-12 капки вода. Това 

малко количество вода ще позволи на останалия разтворител да се отдели по-лесно от 

маслото. Когато в уреда за готвене остане много малко количество, аз обикновено 

правя така – вземам ръкавици, вдигам го и започвам да въртя съдържанието му. Това 

ускорява малко процеса. Вентилатора продължава да бъде включен. Не след дълго, 

уреда се изключва автоматично и преминава в режим затопляне (на по-ниската 

температура). Когато разтворителя се изпари почти докрай, ще започнете да чувате 

пращят звук и ще забележите мъничките балончета, които са се появили в маслото. 



Също така, ще забележите тънка струйка дим, изпаряваща се от маслото – не се 

притеснявайте – това е главно резултата от изпарението на капките вода, които сте 

добавили. След като уреда превключи автоматично на ниска температура (режим 

затопляне), обикновено го оставям да изстине за да може отново да се включи на 

висока температура. Като превключи на ниска температура за втори път – изваждам 

вътрешния съд и изсипвам съдържанието му в  мерителна чаша (мензура) от 

неръждаема стомана. 

 

По стените на уреда може да останат малки количества масло, които могат да се 

окажат трудни за отстраняване. Затова, добра идея е да се обере с хляб, докато е още 

топло. Можете спокойно да си изядете няколко хапки от намазания хляб като 

лекарство, но имайте предвид, че ефекта му обикновено настъпва до час. Тъй като 

ефекта му ще бъде същия като този, от недообработеното масло. Може да ви приспи 

за няколко часа. Друг вариант да не отиде зян остатъка е съда да се изплакне с алкохол 

– така ще си направите тинктура от коноп. Тя ефективно лекува кожни проблеми и 

може да ви спести много пари. Понеже аз обичам да смесвам масла от различни 

растения, понякога оставям остатъците въттре до следващото варене. Смесвайки масла 

от различни сортове, получавате комбинация от лечебни свойства, каквито предлага 

всяко едно поотделно. Забелязал съм, че такава комбинация лекува всичко. Същото 

важи и ако използвате глави от различни сортове марихуана като стартов материал. 



Ако ли пък не, масло, направено от един вид коноп, особено ако качеството му е 

добро, обикновено, би задоволило напълно нуждите ви.  

Поставете металната мензура върху устройство за умерено загряване като котлон за 

загряване на кафе или такъв, който не надвишава 110 °C – това ще изпари остатъците от 

водата. Често това става много бързо. Някои видове марихуана обаче, произвеждат  

повече натурални терпени от други. Те биха били причината вашето масло да 

забълбука и отнема малко повече време докато това спре. Когато бълбукането спре 

напълно или почти не се забелязва активност от балончета, трябва да махнете чашата 

от котлона и да оставите маслото да поизстине.  

 

Друг начин да довършите маслото е да го сложите във фурна, нагласена на 110 °C (max 

130 °C), за около 1 час. И двата метода ще декарбоксилират завършеното масло и 

какъвто и да било остатък от разтворителя няма да бъде от значение. 

Докато е още топло, напълнете спринцовките и ги оставете да изстинат. Скоро маслото 

ще стане гъсто като грес. Понякога, смолата стана толкова гъста, че е трудно да се 

изстиска от спринцовката. Ако това стане, просто сложете спринцовката в топла вода за 

известно време. Ако случайно изстискате прекалено много масло, просто издърпайте 

буталото на спринцовката, за да върнете излишното обратно в нея.  



 

Обикновено, 450-500 г сух материал изискват 8-9 литра разтворител, за двете 

промивки. Ако началния ви материал е повече или по-малко, просто си направете 

сметката. Цялото приготвяне, отначало докрай отнема 4-5 часа. След това имате 

лекарство, готово за употреба. Има много дълъг срок на годност, особено ако се 

съхранява на тъмно и хладно място. Тогава запазва лечебната си сила с години. 



 

В началото, този процес може ви обезкуражи, но всъщност, съвсем не е сложен. 

Просто, следвайте внимателно инструкциите и когато го направите няколко пъти, ще ви 

се струва просто като да си направите кафе. След като сте се сдобили със свое 

собствено лекарство, вече няма да има нужда да разчитате на лекари в повечето 

случаи. Вие ще сте вашия собствен лекар. 

Видео: Как безопасно да приготвим сами лечебното масло на Рик Симпсън (RSO) 

 

Има ли други начини за правене на маслото? 

Има много други начини за правене на маслото. Аз не претендирам моя да е най-

добър, но точно той е доказал ефективността си при хиляди болни. Метода може да е 

груб и недодялан, но това е начина да получим лекарството в най-чистата си форма. 

Искам хората да имат лесен и евтин начин да си го правят сами. 

До първото нахлуване на полицията в дома ми, през 2005-а, използвах дестилатор, 

което спестяваше значително количество от разтворителя. Този метод е по-безопасен и 

щадящ околната среда, тъй като разтворителя не се изхвърля, но след като полицията 

конфискува уреда ми за дестилиране, се принудих да използвам уреди за приготвяне 

на ориз за тази цел.  

http://www.youtube.com/watch?v=KZXGH6mYr3Y


 

Какви други форми на извличане могат да се използват? 

Има и други методи, но аз не твърдя, че съм специалист по тях. Проблема с научните 

методи, като извличане посредством благородни газове е т.н. е в това, че повечето 

хора нямат нужната екипировка, средства и познания. Ето затова показвам на всички 

възможно най-простия начин, с идеята всеки да може сам да си го направи.  

Съществува и т.нар. метод на екстракция със студена вода. Опитах го няколко пъти, но 

резултата не беше добър. Но някои хора казват, че маслото им направено по този 

начин е силно. Това също е една безопасна опция, но тъй като се работи със студена 

вода, помнете, че маслото трябва да бъде декарбоксилирано преди да се даде на 

пациента.  

 

Какво е декарбоксилация? 

Декарбоксилация имаме, когато чрез затопляне, молекулите на маслото се завъртят на 

позиция делта 9. По този начин се увеличават лечебните им свойства. Температурата, 

при която това се случва е спорна. Много от сведенията, на които съм попадал, не се 

съгласуваха. По моя метод, маслото се загрява да температура, над необходимата за 

процеса на декарбоксилация. Карбоксилната група отпада, което позволява на 

молекулите да се съединят с CB1 и CB2 рецепторите на ендоканабиноидната ни 

система и да преминат мозъчната бариера.  

 

Има ли начин маслото да се направи по-силно? 

Има няколко начина да се увеличи силата на маслото, но те изискват специални уреди 

и знания, които съм прилагал в миналото. За съжаление законите в момента отново не 

ми позволяват да го правя. 

 

Мога ли да направя нещо, ако маслото което съм купил или произвел не 

е достатъчно силно? 

Такъв проблем няма да има, ако стартовия материал е качествен.  

Ако имате сериозна болест ви е нужно най-доброто масло. Аз бих намерил най-

качествените цветове и бих си го направил по правилния начин. Ако живота ви виси на 

косъм, няма време за експерименти с нискокачествено масло.  



 

Повече информация за това лекарство може да се намери в книгата  “Rick Simpson – 

The Real Medicine”, която ще се издаде малко след тази книга, на: 

www.PhoenixTears.ca 

Не пропускайте да прочетете и най-новата книга на фондацията: 

“Nature’s Answer For Cancer” 

Едно видео, което си струва да изгледате: 

Медицинските ползи от конопеното масло 

И накрая една много полезна Фейсбук група 
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http://www.phoenixtears.ca/
http://phoenixtears.ca/natures-answer-for-cancer-2/
http://www.youtube.com/watch?v=njFItoZEx_I
https://www.facebook.com/pages/There-is-a-cure-for-Cancer-but-it-is-not-FDA-approved-Phoenix-Tears-work/395190597537

