Tumor is verdwenen, maar geen bewijs dat cannabis werkt
Dinsdag, 07 augustus 2018 13:00

We leven in een dusdanig krankzinnige wereld dat ervaringen van mensen in het geheel
geen waarde hebben.
Er kunnen duizend mensen zijn die allemaal cannabis hebben gebruikt en bij wie allemaal de
tumoren zijn verdwenen, bewijs is het niet.

Er is een interessante website waar allemaal ervaringen op staan van mensen die zwaar ziek
zijn, vaak kanker, en die gebruik hebben gemaakt van de cannabisplant.
De website heet Cannabiseenmedicijn.nl en zeker de moeite waard om regelmatig even te
checken voor interessante verhalen waar je misschien zelf ook wat aan hebt.

Als voorbeeld volgt hier een recent verhaal van die website over een dame bij wie eerst
borstkanker en later longkanker werd geconstateerd.

Hallo allemaal, hier mijn verhaal..

In 2010 kreeg ik borstkanker en ben besparend geopereerd, daarna 33 bestralingen en het
advies was chemo en 7 jaar antihormoontherapie. De chemo gaf maar 3% extra
levensverwachting en heb ik geweigerd, waar ik geen spijt van heb gehad. Vond dat ik dan
maar wel antihormoontherapie moest doen en ben begonnen aan de tamoxifen. Tevens kreeg
ik elke 3 mnd een injectie met Lucrin. Ik bleef maar hangen in dat dal..had veel last van
stemmingswisselingen en voelde me steeds verder van mezelf…

Slapen was een drama want door de onnatuurlijke gedwongen overgang had ik zeker 10 x per
nacht een opvlieger…
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Na 1 jaar weer controle en al besloten dat ik zou stoppen met de pillen als alles goed was. Dat
was gelukkig zo en ben ook direct gestopt en langzaam aan voelde ik me steeds wat beter.
Uiteindelijk het leven weer op kunnen pakken.

Helaas in september 2015 opnieuw foute boel…..longkanker.

Veel nare onderzoeken en in de rechter long zat een tumor van 7 cm. Ongelofelijk vond ik het.
Ging dit over mij? Ik kon prima een uur zumba en voelde me goed….dacht echt dat ze een fout
maakten…Maar helaas..het ging over mij.

Heb chemoradiatie gekregen, dat is chemo en bestraling tegelijk. 34 bestralingen en 3 chemo’s
van 3 dagen. Afschuwelijk…Maar geen keus…

De tumor was daarna gehalveerd en het goede nieuws was dat ik toen geopereerd kon worden.
De rechter onderste longkwab is toen verwijderd. Heb nog steeds last van de ribben, dat duurt
erg lang. Het slechte nieuws was dat er uitzaaiing was naar de lymfeklieren achter het
borstbeen. Na de operatie zijn daar helaas nog levende cellen gevonden……

Dat viel erg tegen na al die nare toestanden.Heb longarts gevraagd wat er nog kon. M’n dna is
toen nagekeken en de tumor bleek van het type K-ras en kwam daarom niet in aanmerking voor
chemo pillen. Ik vroeg om immunotherapie maar dat kon ook niet want er was momenteel geen
studie….??!? Ik was ontdaan. Uit het veld geslagen. Op.

Ondertussen hadden we al veel info gezocht over alternatieve dingen en besloten dat we de
Rick Simpson therapie zouden doen.
Erg lastig om goede info te krijgen die ook echt betrouwbaar is. Heb het achteraf verkeerd
gedaan. Heb te weinig cbd genomen.

Omdat we er steeds meer over lazen en hoorden van anderen uiteindelijk nog een 3 maanden
kuur erachteraan gedaan met wel genoeg thc en cbd. Ik neem 15 druppels cbd en 5 druppels
thc. (Opmerking: Met ‘druppels’ thc bedoelt **** de pure thc pasta dus niet de verdunde thc
druppels. Verder bij hormonale borstkanker is het advies 3 keer zoveel CBD als THC).
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Daarna overgegaan op onderhousdosering omdat ik sinds dat ik de olie gebruik me pas weer
steeds beter ben gaan voelen…

Slapen is weer oké en weer eetlust.. (10 kilo erbij in 1 jaar!!) Blijer….levenslust….weer kunnen
genieten…. En dat is goud waard……
Voor mij was het de redding…Ennnn….in januari scan gehad….en alles was goed!! Schoon
dus.

Update 23 weken later: Update !

Afgelopen vrijdag wederom uitslag gekregen van ct scan en de longarts kon melden dat de
beelden van de scan er hetzelfde uitzagen als een half jaar eerder! Dat is dus GOED nieuws!!!

Blijf dus op dezelfde wijze doorgaan met de onderhoudsdosering van zowel thc als cbd. Voel
me erg goed zeker wanneer ik vergelijk met anderen die ook kampen met blijvende schade van
zowel chemo bijwerkingen alsmede schade van de vele bestralingen…..
Het gaat langzaam maar heb mn leven nu weer aardig ‘normaal ‘ en in balans….

Ik hoop dat mijn blijdschap jullie wat moed en hoop kan geven!!!!! Liefs

Ze heeft theoretisch 2 x een RSO kuur gedaan en gebruikt nu nog een onderhoudsdosering van
0,25 ml pure thc rectaal en 15 druppels Cbd van 10% ’s morgens de cbd en voor het naar bed
gaan de thc.

Met 5 druppels thc bedoelt **** de pure thc pasta dus niet de verdunde thc druppels.
Ze slikt 3 x zoveel cbd als thc omdat de borstkanker hormonaal was.
Als mensen die dit verhaal lezen hier meer over willen weten kan ik (Annelies) je verbinden met
Maureen Hanlon die deze vrouw aan dit mooie resultaat geholpen heeft.

Dit soort verhalen vind je nooit terug in de mainstream media en nog veel minder bij de
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reguliere medische wetenschap. Ervaringsverhalen zijn geen officiële “onderzoeken” en dus
tellen ze niet mee en dus kan de overheid de vergoeding voor wietolie laten stopzetten omdat
“er geen bewijs” is dat het zou werken.

Alleen wanneer er een door de farmaceutische industrie betaald onderzoek wordt uitgevoerd,
waarbij de onderzoekers altijd in het voordeel van het gepatenteerde product oordelen,
waardoor er miljarden kunnen worden verdiend, is er sprake van “bewijs” dat iets werkt en
worden er door de zorgverzekering absurde bedragen betaald aan vergoedingen voor
“medicijnen”.

Zolang er nog een enigszins vrij internet bestaat kunnen mensen hun verhalen publiceren en
elkaar helpen met het uitwisselen van ervaringen , waardoor je een ziekte zoals kanker bij de
kern kan aanpakken en de natuur, onder andere via de cannabisplant, laten meehelpen om de
werkelijke oorzaak van alle ellende op te ruimen.

Iets dat je dan wel zelf zult moeten doen is een stuk eigen verantwoording te nemen door je
levensstijl aan te passen en bijvoorbeeld met een grote boog om bewerkt voedsel heen te
lopen.

Voor mensen die wietolie met THC nodig hebben is het vaak een kwestie dat ze hiermee
worden geholpen door vrienden of bekenden, omdat dit nog alleen op doktersrecept
verkrijgbaar is en dan nog vaak met hele grote moeite.

CBD is uiteraard wel vrij te verkrijgen en wanneer je die wilt, dan is het goed om de raw versie
te nemen. De CBD waar alle cannabinoïden nog in zitten, behalve THC.

Mensen die problemen hebben met het verkrijgen van wietolie met THC kunnen contact
opnemen met Stichting Heel de Wereld. Mensen die CBD willen, kunnen gebruikmaken van
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het aanbod van Orjana deze week voor Niburulezers voor de
Orjana 30 ml raw CBD olie
met 10 procent korting. Voer bij het afrekenen code "raw1030" in. Deze aanbieding is geldig tot
en met zondag 12 augustus 2018 middernacht.
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