Произвеждане на масло от най-високо качество
Открих прост метод, с чиято помощ обикновеният човек може да произвежда найвисококачественото, най-лечебно масло с още по-ефикасни лекарствени ползи, отколкото съм
показвал на обществеността в миналото. Всичко, което всъщност трябва да направите, е да
добавите още няколко стъпки към процеса, който вече ви показахме, но след като произведете
масло по този начин, мисля, че ще се съгласите, че има огромна разлика.
Ако имате висококачествен лекарствен зародиш (пъпка), трябва да можете да произвеждате
масла с много високи канабиноидни нива, само с помощта на добър разтворител и тенджера за
ориз (rice cooker). Маслата, които произвеждам по този начин, обикновено имат нива на
тетрахидроканабинола (THC) от 95% или повече, заедно с различни нива на други канабиноиди и
растителни восъци. Лечебната сила на такива масла, най-накрая дават на растението канабис
коноп медицинското признание, което заслужава, но въпреки това открих, че лечебната сила на
това вещество може да бъде поставена на съвсем друго ниво, без много затруднения.
Всичко, което трябва да направите, е да вземете маслото и да го сложите в нагревател, който
може да улови канабиноидите, докато се изпаряват, и по този начин ще произвеждате повисококачествени и чисти масла. Въпреки че един обикновен изпарител може да изпълни тази
задача, в интерес на истината той не е проектиран за това, тъй като ще отнеме много време, за да
бъде произведено каквото и да е количество от лекарството, и повечето изпарители, които са на
пазара, имат склонността да протичат.
За да се произведе масло в по-голямо количество, човек ще има нужда от много по-голям
изпарител, който е херметически затворен, а също така ще бъде необходимо използването на
много по-голям съд, който е поставен под ъгъл, така че щом канабиноидите започват да се
събират и да текат към най-ниската точка на съда, където има малка дупка, през която ще изтича
високо пречистеното масло. Всеки, който е технически сръчен не би трябвало да има проблем да
сглоби подобен съд, който да изпълни тази задача, но ще отнеме повече време и усилия, за да се
монтира устройството.
Количеството на маслото, което ще се събере след като се изпари, зависи от процента на
канабиноидите спрямо общото тегло на първоначалния продукт. Ако използвате масло, което има
99% канабиноиди, тогава грубо ще получите същото количество след процеса на изпаряване.
Тук е мястото да кажа, че това е чудесен начин да се подобри качеството на маслата с
примеси, и те могат да бъдат използвани като по-мощни и по-ефективни лекарства. Дори от масло
с много по-ниско съдържание на канабиноиди, може да бъде произведено прилично лекарство,
ако канабиноидите са се изпарили и примесите са оставени в купата. Може да не изкарате
толкова, колкото сте сложили, но най-малкото ще имате масло, което е много по-лековито от
първоначалното. Когато става дума за изцеление, чистотата и ефективността на лекарството е
всичко за пациента, така че ако искате да произведете възможно най-лечебното масло, мисля, че
трябва да обърнете сериозно внимание на това, което казвам.
Все още не мога да обясня защо масла, произведени по този начин, са толкова по-активни
лекарствено, дори и от най-добрите масла произведени чрез други методи. Понеже маслата,
които съм изпарил, са декарбоксилирани преди дори да останат в изпарителя, това трябва да
означава, че вече са възможно най-активни като лекарства, така че човек очаква да види малка
разлика в ефикасността, след като маслото се събере от изпарителя. Когато канабиноидите са се
изпарили от тези висококачествени масла, всичко, което е останало в купата на изпарителя са
излишните растителни восъци и други замърсители. Оставяйки тези излишни вещества в купата,
маслото, които ще съберете, ще бъде много по-чисто, но тъй като тези масла имат малко примеси,
преди дори да бъдат поставени в изпарителя, става пределно ясно, защо маслото сега е много поефикасно.
Канабиноидите се изпаряват от маслото между 150 и 205 градуса по Целзий, и тези
температури са много по-високи от онези, които са ни казали, че са необходими, за да се
осъществи декарбоксилиране. Или има нещо, което все още не разбираме за
декарбоксилирането, което предизвиква това невероятно увеличение на ефикасността, или

допълнителната топлина за изпаряване на канабиноидите прави нещо на маслото, с което не сме
били наясно в миналото.
Говоря за този нов процес през последните няколко седмици, когато давам интервюта и сега
има някои хора, които са започнали да произвеждат масла по този начин, и ми казват, че са
шокирани от разликата в ефикасността. От опит знам, че дори най-ефикасните масла,
произвеждани чрез дестилация или тенджера за ориз, не могат да се сравняват с маслата, които
се събират, след като канабиноидите са се изпарили. На вид могат да изглеждат същите, но мисля,
че маслата след процес на изпаряване са много по-силни и наистина това трябва да ги направи
още по-подходящи за лечение на хора с тежки заболявания.
Някои хора просто поставят растителния материал в изпарителя, след което събират
канабиноидите в маслена форма от съда на изпарителя, след като растителният материал е
нагрят. Чрез използването на растителната суровина, човек може да произведе прилично масло,
но изследването е показало, че тези масла не са толкова ефикасни, колкото произведените в
тенджера за ориз, и поради тази причина инструктирам хората да произвеждат масло,
използвайки методите ми. Ако поставите висококачествено масло в изпарителя, полученото
масло, което е произведено, след като канабиноидите са се изпарили, ще бъде много по-силно,
отколкото най-доброто масло, което може да бъде изпарено от висококачествен зародиш (пъпка).
Можете да постигнете страхотни резултати, чрез изпаряване на възможно най-доброто масло, и
ще получите лекарство, което според мен, е несравнимо.
Без значение дали ще се хареса на правителствата, в близко бъдеще много хора ще
произвеждат собствени лекарства, и тъй като тези масла са толкова ефективни при голям брой
медицински проблеми, очаквам да видя тази проста народна медицина да се произвежда
навсякъде, от тези, които не разполагат с пари, за да си играят игрички с фармацевтичните
компании. Сигурен съм, че в бъдеще, фармацевтичните компании ще се опитат да кажат, че те са
единствените, квалифицирани да произвеждат това лекарство, но всички знаем, че каквото и да
са готови да предоставят тези престъпници, то ще е на по-висока цена; и тъй като почти всеки
може да произвежда това вещество, не виждам дори нужда фармацевтичните компании да
играят роля. След като направим обикновено изследване, ще можем да слеем различни
природни канабиноиди и да произвеждаме масла, специално разработени за лечение на
различни заболявания, но въпреки че тези нови масла ще имат невероятни лечебни способности,
маслата, които самите ние можем да произвеждаме, винаги ще намерят място в шкафовете ни за
лекарства. Никога не съм се опитал да патентовам някой от методите, които съм открил, тъй като
смятам, че това знание трябва да бъде на разположение на всеки, който реши да го използва, и
никой няма право да държи нещо в замяна, че може да спаси нечий живот, и всъщност мисля, че
бихме живели в много по-добър свят, ако въобще нямаше патенти.
Въпреки че тези, които искат да забранят използването на това лекарство, като
фармацевтичните компании, са доказали в миналото, че са повече от щастливи да ни тровят и
убиват с боклуците, който осигуряват, аз съм сигурен, че ще се опитат да ни кажат, че те са
единствените, които могат да произвеждат правилно това лекарство. С помощта на новия метод,
който току-що описах, всеки може да произвежда лекарства, които са също толкова чисти, колкото
всичко, което може да осигури фармацевтичната компания. Освен това, мисля, че лекарствата,
които самите ние можем да произвеждаме, ще бъдат много по-ефективни от онези, което ще
предлага фармацевтична компания, защото за разлика от тях ние не го правим заради парите, а
единствената ни цел, е просто да се излекуваме.
В момента няма разумна причина, поради която да не можем да произвеждаме наши
собствени лекарства, и когато нашите подкупни и платени правителства се опитват да ни
попречат, това ще е просто още един пример защо трябва да се отървем от тяхната корупция, и
веднъж за винаги да освободим човечеството от лапите им. До сега трябва да е станало повече от
очевидно, че фармацевтичните компании и правителствата не се грижат за здравето и
благополучието ни, така че нека да проявим здрав разум и да дадем шанс на майката природа, за
да видим какво може да направи, за да се подобри цялостното ни здраве, и веднъж щом го
направим съм сигурен, че вече няма да приемаме онова, което се е случвало в миналото.
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