
  
  רוני יקרה, שלום,  

   
בהמשך לשיחתנו בנושא, וזאת לצורך הבעת דעה אישית במסגרת פעילותך לאיסוף חומרים לקראת 

 ספרך העתידי שיהווה  
ריך נבוכים" לטיפולים במחלת הסרטן בגישות אלטרנטיביות ובתפיסות השונות מהותית "מד

 מהתפיסה הרפואית הקיימת,  
ברצוני להציג את ניסיוני וחוו"ד האישית במסגרת הטיפול מזה כשישה חודשים בשמן הרפואי של 

 ד"ר רחל, להלן:  
   

 רקע(א)   
= "סרטן מוח העצם") , בדרגת  M.M(כחולה במיאלומה נפוצה "זוחלת"  2014הובחנתי במהלך 

 פעילות נמוכה יחסית.  
טיפול מונע תרופתי,  מיידיתרופאה מומחית מהמובילות בתחום בישראל המליצה לי "בחום" לקבל 

 שלדעתה יעצור את התפרצות הנגע,  
לקבל שום  לאפניתי וקבלתי "דעה נוספת" מרופא מומחה מהמובילים בישראל, אשר המליץ לי 

 טיפול תרופתי, לאור מצבי הבריאותי,  
 חודשים. 6עד  4אלא להיכנס ל"רוטינה" של מעקב רפואי בתדירות של כל כ   

 והן את ביה"ח, אני נכלל כאמור במסגרת מעקב רפואי בלבד!.  ואכן מאז החלפתי הן את הרופאה,  
   

 תוצאות הטיפול ב"שמן הרפואי"(ב)   
למידע בנושא "השמן הרפואי, הגעתי מקריאת כתבות בתקשורת האלקטרונית לבחינת טיפולים 

 בהפגת כאבים בחלקים רבים בעצמות, בפרקים,  
בשרירים ובגידים (ובכללם: בברכיים, במפרקי הידיים והרגליים, ברצועת המותן ועוד שמהם 

 .  סבלתי ...  
השתכנעתי, הן מרצינות התפיסה והגישה אשר במהלכן   לאחר שיחות מעמיקות עם ד"ר רחל,

 הרפואית הפעילה, והן מהתוצאות הטיפוליות,   
הזמנתי ואני משתמש בקביעות מזה כחצי שנה בשמן הרפואי, כאשר ברצוני לציין שברמה הכוללת 

 רמת הכאבים ירדה פלאים, וכל פעם שאני חווה   
 "כאב חדש" הטיפול עוזר לי בהפגת הכאב לאחר מספר ימים .  

   
, אין ברשותי ממצאים CTמאחר ועד כה לא נדרשתי ולא בצעתי סריקות שלד והדמיות   הבהרה:

 המוכיחים את "עצירת" / "נסיגת" המחלה הבסיסית,  
אך בתחושתיי ובכלל זה ברמות תפקודי היומיומיים אני ממליץ אישית על השימוש ב"שמן 

 ין; הרפואי", מאחר ומאז תחילת הטיפול ועד עתה אני מרגיש מצו  
עוסק בספורט ופעיל מאד בתחומי היצירה העברית המשולבת בנתינתי הצנועה לטובת חלשים 

 (רצ"ב "פרופיל" אישי) .  מאתנו בחברה הישראלית  
   

 אשמח להתעדכן בהמשך "פרויקט הספר" החשוב שהנך מקדמת!.  
   
   
   

  בכבוד רב,
 


