POTI DO ZDRAVJA

Z uporabo kanabinoidne smole se mu je za~elo stanje drasti~no izbolj{evati

Nad raka s kanabinoidno smolo

Misteriji v `ivo
KONOPLJA ZA ZDRAVLJENJE
– predavanje 5. decembra o pozitivnih u~inkih konoplje in njeni
uporabnosti za zdravljenje; vodita
Kristofer Bogdan Me{ko, avtor
predloga Zakona o konoplji, in Jaka
Bitenc, predsednik Slovenskega
konopljinega socialnega kluba
SKSK. Predstavljena bo zgodovina
uporabe konoplje, razlogi, zakaj je
konoplja neupravi~eno uvr{~ena
med droge, in konkretni primeri,
kako poteka alternativno zdravljenje s konopljo ter kak{ni so u~inki,
ki so se pokazali v treh letih prakti~nega preizku{anja.
Info: 041/677 089, www.misteriji.si

Rana se je za~ela vidno
izbolj{evati in
zmanj{evati – zdaj je
ostala samo {e praska.
nih zrasli novi. Zaradi njih sem vsako
leto hodil na pregled k zdravniku. Medtem so se polipi le {e razbohotili in iz njih
je nastal melanom, rakavo tkivo. A izku{eni kirurg, h kateremu sem hodil na
pregled, ‘al melanoma ni prepoznal,
preprosto ga je spregledal,« se spominja.
Bilo je ‘e leta 2011. In mi poka‘e sliko, na kateri se ‘e na dale~ vidi, v kako
slabem, deformiranem, zatrdelem stanju
je bil prizadeti del telesa. »Ko sem bil
tri mesece pozneje na pregledu v Celju,
me je zdravnik okaral, kje sem bil do
zdaj … Leta in leta sem hodil na preglede in niso ni~ ukrenili. [ele ko sem sam
zamenjal zdravnika in se preselil v Celje,

ker na Primorskem nisem ve~ mogel
biti, saj nisem mogel ve~ voziti avta, se
je nekdo zavzel zame,« pravi.

ONKOLO[KI BOLNIK
V naslednjih treh tednih je ‘e dobil
status onkolo{kega bolnika. Decembra
2011 je imel prvo globinsko sevanje
zaradi raka analnega kanala, ki pa je bilo
neuspe{no. Januarja 2012 so zato sevanje
ponovili. [irjenje raka se je zaustavilo,
stranki u~inki tega mu~nega posega pa
so bili zelo hudi, med drugim je imel
kr~e v telesu, zadnjik mu zaradi tega {e
zdaj ne deluje, trtica ga je {e dolgo ~asa
bolela.
Postal sem kost in ko‘a, se spominja.
Lani septembra je imel le 61 kilogramov.
»Imel sem zelo malo za jesti, hkrati je
{lo vse iz mene ven, ni~ ni ostalo v
telesu. Potem mi je prijatelj predlagal,
naj treniram in si okrepim mi{ice. Rekel
mi je: „Elvis, ti bi moral malo trenirati.”

Emil Mahni~
Spol: mo{ki
Starost: 50 let
Za~etek te‘av: leta 2000, raka
odkrili {ele leta 2011
Zdravstvene te‘ave: rakavi polipi
na zadnjiku
Zdravljenje: polaganje ko{~kov
kanabinoidne smole na
prizadeto obmo~je, krepitev
telesne mo~i
Po~utje danes: V brisu prizadetega tkiva ni ve~ malignih ali
atipi~nih celic. Telesna mo~
okrepljena. Ve~ja mirnost.
Kontakt: Slovenski konopljin
socialni klub, 040/298 783,
jaka@sksk.si

Foto T. Svete
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redstavljamo vam ‘ivljenjsko
zgodbo petdesetletnega Elvisa
Mahni~a iz Celja, ki mu je kanabinoidna smola re{ila ‘ivljenje. Rak na
enem od najbolj ob~utljivih obmo~ij
telesa je danes zanj zgodovina. Posledice obsevanja pa {e ob~uti.
Za razumevanje njegove zgodbe bomo najprej pokukali v ozadje njegovega
‘ivljenja. Po poklicu je gostinec, dve desetletji in pol je delal v gostinstvu. Leta
2002 je izgubil sina v prometni nesre~i.
Ta udarec usode ga je tako ranil, da si je
na vsak na~in ve~krat hotel vzeti ‘ivljenje. »Pravijo, da ~e izgubi{ otroka, izgubi{ upanje. Jaz sem izgubil upanje …«
pravi Elvis. Zna{el se je na psihiatriji. Sledile so terapije, obiski na psihiatriji …
@e pred tem je bil na kirur{kem posegu, da so mu odstranili polipe z zadnjika. »Ko so mi jih odstranili, so v treh ted-
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LAHKO NEKAJ VPRA[AM?
Zdravnika bi vpra{ali vse mogo~e. Pa nam je nerodno in seveda
zdravniki nimajo ~asa. Britanski
zdravnik dr. Christian Jessen je
zbral »nenavadna« vpra{anja in
nanje odgovoril v knjigi Lahko
nekaj vpra{am?. Povzemamo iz
njegove knjige, ki jo lahko kupite
na www.misteriji.si.

PREBAVILA
IN ZADNJICA
Nedavno so me mu~ili hudi vetrovi – tako mo~ni, da
sem se pono~i zbudil. U‘ivam zdravo hrano, precej
zelenjave in polnozrnatih ‘ivil. Je lahko to znamenje
resnej{ih te‘av?
Vetrovi so pogost simptom, ki ga je v~asih te‘ko odpraviti. Splo{no pravilo je, da dokler se ne spremeni pogostost opravljanja velike potrebe in nimate bole~in, iz
zadnjice pa se ne izlo~ata sluz ali kri, verjetno nimate resnej{ih te‘av. Pri ve~ini ljudi so mo~nej{i vetrovi obi~ajno
posledica u‘ivanja hrane, ki je ponavadi ne jedo. Bakterije,
ki ‘ivijo v na{em ~revesju, se navadijo na ‘ivila, ki jih
redno u‘ivamo, s hrano, ki je niso navajene, pa imajo ve~
te‘av. Va{i vetrovi so posledica delovanja bakterij na neprebavljeno vsebino ~revesja. Koli~ina in vrsta plinov, ki
se ustvarijo v ~revesju, sta tako neposredno povezani z
uravnote‘enostjo va{e prehrane. Zoprne vonjave zaradi
vetrov lahko ubla‘ite, ~e zau‘ijete manj mesa.
Morda imate bla‘jo obliko sindroma razdra‘ljivega ~revesja, zelo pogostega stanja, ki povzro~a vetrove, ob~utek napihnjenosti, bole~e kr~e v trebuhu in neredno izlo~anje blata. Ve~ nasvetov v zvezi s tem vam bo dal va{
zdravnik.
V~asih lahko pomagajo zdravila proti kr~em, kot so olje
iz poprove mete, mebeverin ali alverin.
Moj mo‘ trpi za analnimi fisurami, ki mu povzro~ajo
grozne bole~ine. Kako naj odpravi to te‘avo?
Fisure so drobne raztrganine tkiva na vhodu v danko.
Lahko se vnamejo in bolijo, ko gremo na blato. Zdravljenje poteka tako, da sku{amo prepre~iti zaprtje, kajti
napenjanje med opravljanjem velike potrebe ter velike,
trde »klobase« povzro~ajo {e ve~ te‘av. Kraj{i ~as smemo
uporabljati tudi odvajalna sredstva – tako omogo~imo
celjenje razpok. Edina druga oblika zdravljenja je uporaba nekaterih vrst sve~k ali mazil, ki pomagajo, da se
mi{ice zadnjice sprostijo, kar olaj{a zdravljenje. Pri
zahtevnej{ih primerih je v~asih potrebna operacija.
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RAKA S KANABINOIDNO SMOLO

„Kaj si ti normalen, jaz sem
onkolo{ki bolnik!” sem mu
odvrnil. „To je samo izgovor,” me je kon~no streznil.«
In je za~el. Po~asi se je stanje popravljajo, vsak dan je
naredil eno skleco ve~. Hkrati mu je prijateljica lansko
jesen podarila kanabinoidno
smolo na foliji. »Te ko{~ke
sem strigel, jih ogrel in zalepil
neposredno na prizadeto ko‘o. Terapija je trajala dva meseca, dokler mi smole ni zmanjkalo … Vsak dan sem si dal gor
nov ko{~ek,« pripoveduje.
Rana se je za~ela vidno izbolj{evati in zmanj{evati. Zdaj
je ostala samo {e praska. Na
kontrolnem pregledu aprila
2013 na Onkolo{kem in{titutu v Ljubljani so mu potrdili,
da v brisu prizadetega tkiva
ni ve~ malignih ali atipi~nih
celic. Kar pomeni, da ni ve~
prisotnih rakavih celic. »To je
zame velikanski uspeh. Pre‘ivel sem. In mi sploh ni pomembno, ali sem se pozdravil zakonito ali ne. Ko sem za~el uporabljati kanabinoidno
smolo, se mi je za~elo stanje
vidno, drasti~no izbolj{evati.
To je bilo klju~no pri mojem
zdravljenju.«
V zadnjem letu se je telesno okrepil, zdaj ima 75 kilogramov in je dosti bolj miren.
»Meni je ta kanabinoidna smola re{ila ‘ivljenje. [e konec
lanskega leta so mi namre~
rekli, da ne bom do~akal novega leta … Pa sem ga. Letos
avgusta sem plezal ‘e po gorah.«

GLUHA U[ESA
Zdaj pa ima drug problem. Ker nima ve~ raka, mu
to, da bi ga pri{el v Celje iskat
re{ilec in ga odpeljal v Lju-

»Meni je ta
kanabinoidna
smola re{ila
‘ivljenje.
[e konec lanskega
leta so mi namre~
rekli, da ne bom
do~akal novega
leta …«
bljano na kontrolni pregled
na Onkolo{ki in{titut, menda
ne pripada ve~, pa ~eprav se
ne more voziti z avtom. ^eprav se predpisanega datuma
konec oktobra 2013 ni mogel
udele‘iti pregleda, ga {e nih~e ni poklical, zakaj ni pri{el.
Prav tako ni nikdar nikogar
s strani medicine zanimalo ali
vsaj za~udilo, kako to, da je
rak nenadoma izginil. Zakaj?
Kako? Bi to lahko pomagalo
tudi drugim? Ni~ od tega.
Medicino zanimajo le bolni,
ne zanima jo, kako je nekdo
ozdravel. »Niti se ne ~udi
noben zdravnik, da sem {e
nekaj let nazaj pojedel do deset tablet na dan, zdaj pa kar
naenkrat ‘e dve leti ‘ivim brez
vseh zdravil! @e ves ~as trdim,
da so zdravila v prekomerni
uporabi strup,« pravi.
Pristavlja {e: »Pohlep po
denarju ne pozna meja. Ogromno zdravnikov je skorumpiranih s strani medicine, tako
da se iz bolezni lahko iztr‘i
~im ve~ denarja. Samo na psihiatriji se obra~a na milijone
denarja in to vsak dan … [e
en primer: le kapsule, ki jih
bolniki uporabljajo med ~asom kemoterapije, stanejo
pribli‘no 1800 evrov, in to
vsak mesec …«
T. S.
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