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Sự thật khoa học : Tiếp xúc với tia hồng ngoại xa là chìa khóa để
ngăn ngừa ung thư di căn và tăng cường khả năng miễn dịch.
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Giới thiệu
Sự thật khoa học!
Sử dụng tia hồng ngoại xa
là chìa khóa vàng cho sức khỏe
Ngày nay, ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Nhật Bản
là ung thư, nhồi máu cơ tim và nhồi máu não. Nhồi máu cơ tim
và nhồi máu não đều do xơ vữa động mạch gây ra. Do đó, việc
chống lại bệnh ung thư và các bệnh mạch máu được coi là vấn
đề mang tính quốc gia. Đối với riêng trường hợp bệnh ung thư,
có hơn 330.000 bệnh nhân tử vong hàng năm. Hiện tại, cứ ba
ca tử vong thì có một ca là do ung thư và trong tương lai, cứ hai
người thì có một người bị ung thư. Trong 10 năm tới, dự kiến
sẽ có hơn 500.000 người chết vì ung thư mỗi năm. Mặc dù con
người có thể không chết vì ung thư nhưng vẫn có nguy cơ cao
trong việc trở thành bệnh nhân ung thư. Nếu một trong những
thành viên của gia đình trở thành bệnh nhân ung thư thì cả gia
đình sẽ phải chịu đựng một giai đoạn đau đớn. Vì vậy, con
người cần tìm hiểu ung thư là gì và phải dành hết tâm sức để
phòng tránh. Lối sống đóng vai trò quan trọng trong quá trình
phát sinh ung thư. Ví dụ, nếu hấp thụ nhiều chất xơ thực vật thì
nguy cơ mắc ung thư đại tràng sẽ thấp hơn. Ngoài ra, bệnh ung
thư phổi đang gia tăng mạnh mẽ ở Nhật Bản, nơi có số dân hút
thuốc lá lớn nhất thế giới.
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Mối tương quan giữa sự gia tăng của số dân hút thuốc
và số người tử vong do ung thư.
Mối tương quan giữa hút thuốc lá và một số căn bệnh ung thư đã
được chứng minh qua hàng trăm nghiên cứu dịch tễ học. Ngoài
ra, mối tương quan đó được minh chứng rõ ràng khi chúng ta
xem xét cụ thể về việc tử vong do ung thư phổi và hút thuốc
lá có liên quan với nhau như thế nào. Sự suy giảm của tỷ lệ tử
vong do ung thư phổi ở nam giới hiện nay có thể được giải thích
là do sự suy giảm tương ứng của tỷ lệ nam giới hút thuốc lá.
Nghiên cứu so sánh tỷ lệ tử vong do ung thư giữa người da
trắng và người nhập cư Nhật Bản sống ở California đã cho thấy
rằng người Nhật sống ở Nhật Bản có nguy cơ mắc ung thư dạ
dày cao hơn 6 lần so với người da trắng sống ở California. Tuy
nhiên, khi người Nhật nhập cư vào California, nguy cơ mắc
bệnh ung thư dạ dày của họ giảm 4 lần. Ngoài ra, người Mỹ
gốc Nhật có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn 3 lần.
Mặc dù người Nhật chỉ có 1/4 nguy cơ mắc bệnh ung thư đại
tràng so với người da trắng nhưng nguy cơ này tăng gấp 3 lần
khi họ nhập cư đến California. Ngoài ra, người Mỹ gốc Nhật có
nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao gấp 4 lần. Không chỉ vậy,
nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt tăng gấp 3 lần khi người
Nhật nhập cư vào California. Mặt khác, người Mỹ gốc Nhật có
nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 7 lần.
Khi nhìn vào những kết quả này, chúng ta có thể dễ dàng nhận
thấy rằng môi trường và thói quen ăn uống đóng một vai trò quan
trọng trong việc chẩn đoán ung thư. Theo Viện Ung thư Quốc gia
Hoa Kỳ1, sự khác biệt trong việc hấp thụ thực phẩm đóng vai trò
quyết định về nguy cơ ung thư. Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy
1 NCI (National Cancer Institute): Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, www.cancer.gov
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mối quan hệ tương quan giữa bệnh ung thư và các sản phẩm như
thuốc lá, tia UV và rượu nhưng rất khó để tìm thấy mối tương
quan của chứng với các loại thực phẩm khác. Rõ ràng, việc hạn
chế chất béo và calo sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Và
cũng có một điều rõ ràng rằng những người hấp thụ thịt mỡ và
một lượng lớn calo có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng cao
hơn những người khác. Nói cách khác, “phương Tây hóa chế độ
ăn uống” có mối tương quan chặt chẽ với ung thư vú, ung thư
tuyến tiền liệt và ung thư đại tràng.
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Có ít hơn 3.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm ở Mỹ
kể từ năm 2003
Kể từ những năm 90, số ca tử vong do ung thư ở Mỹ đã không
còn gia tăng nữa. Và kể từ năm 2003, đã có ít hơn 3.000 ca tử
vong vì ung thư mỗi năm. Sự cải thiện về số ca tử vong này có
liên quan đến việc xuất bản của Báo cáo McGovern2 (dài hơn 5.000
chương). Báo cáo này đã khẳng định rằng thói quen ăn uống điển
hình của người Mỹ là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ ung thư cao.
Báo cáo McGovern đã bắt đầu chiến dịch không khói thuốc bằng
cách nói rằng thuốc lá cũng có hại cho cơ thể như uống thuốc.
Viện Ung thư Quốc gia đã bắt đầu kế hoạch thiết kế thực phẩm
nhằm thay đổi thói quen ăn uống của người Mỹ sang bữa ăn gồm
nhiều rau, trái cây và hải sản hơn. Hiện tại, số ca tử vong do ung
thư ở Nhật Bản vẫn đang tăng lên. Do đó, chúng ta cũng cần phải
thực hiện những nỗ lực này để tăng cường sức khỏe.
Theo Viện Ung thư Quốc gia, những nguyên nhân phổ biến nhất
gây tử vong do ung thư ở nam giới vào năm 2005 là ung thư phổi,
ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư biểu mô đại tràng và ung thư
đại tràng. Đối với phụ nữ, đó là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung
thư biểu mô đại tràng, ung thư gan và ung thư vú. Số ca tử vong do
ung thư đại trực tràng tăng nhanh ở nam giới trên 50 tuổi. Tỷ lệ tử
vong do ung thư tuyến tiền liệt cũng tăng mạnh ở độ tuổi trên 60.
Tỷ lệ tử vong do ung thư vú ở phụ nữ độ tuổi 50 cũng tăng đáng
kể. Ngoài ra, ung thư tử cung và ung thư buồng trứng là nguyên
nhân gây tử vong đáng kể cho phụ nữ trong độ tuổi 30 và 40.
2 B
 áo cáo McGovern: Đây là báo cáo do thượng nghị sĩ Robert Kennedy và thượng
nghị sĩ George McGovern đệ trình lên ‘Ủy ban Lựa chọn về Dinh dưỡng và Nhu cầu
của Con người’. Báo cáo này được biết đến nhiều nhất với nội dung “Nhân loại sẽ
chết nếu chế độ ăn hiện tại không được thay đổi”
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Những kết quả này có thể liên quan đến việc hút thuốc ở nam giới
và việc uống thuốc hormone ở nữ giới. Nó cũng có thể liên quan
đến các hormone môi trường ‘cách mạng’, chẳng hạn như dioxin.

10 khuyến nghị
của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới
Vào tháng 11 năm 2007, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới và
Viện Ung thư Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Thực phẩm,
Dinh dưỡng, Tập thể dục và Phòng chống Ung thư” dựa trên
hơn 7.000 nghiên cứu.
1. Mục tiêu béo phì: 21-23 BMI3.
•Khuyến nghị: Duy trì cân nặng tiêu chuẩn.
3 B
 MI (Body Mass Index, chỉ số khối cơ thể): Tiêu chuẩn để đo độ béo phì. Nếu chỉ
số BMI là 20 trở xuống thì được phân loại là thiếu cân, 25 trở xuống là cân nặng
bình thường, 30 trở xuống là thừa cân và 30 trở lên là béo phì.
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2. Khuyến nghị tập thể dục: Ít nhất 30 phút mỗi ngày.
3.	Khuyến nghị kiểm soát cân nặng: Hạn chế ăn thực phẩm
nhiều năng lượng, đồ uống nhiều đường, nước trái cây và đồ
ăn nhanh. Nên uống nước, trà và cà phê không đường.
4.	Mục tiêu hấp thụ rau: Ít nhất 600 g rau và trái cây. Ăn các
loại thức ăn từ ngũ cốc nguyên hạt chưa qua chế biến và đậu
để có thể hấp thụ ít nhất 25 g chất xơ thực vật.
•
Khuyến nghị: 400g rau, trái cây, thực phẩm từ ngũ cốc và
đậu. Hạn chế ăn các thực phẩm từ ngũ cốc đã qua chế biến.
5.	Thực phẩm từ động vật: Hạn chế ăn thịt (thịt bò, thịt lợn,
thịt cừu) và thịt đã qua chế biến (giăm bông, thịt lợn muối
xông khói, thịt hun khói, thịt muối).
Thịt gà và cá được khuyến khích hơn các loại thịt đỏ.
•Mục tiêu: Hấp thụ ít hơn 300 g thịt đỏ mỗi ngày.
•
Khuyến nghị: Hấp thụ ít hơn 500 g thịt đỏ mỗi tuần. Các
sản phẩm chế biến từ sữa không được khuyến khích vì tác
dụng của chúng vẫn còn nhiều tranh cãi.
6.	Rượu: Nam giới uống 2 chén/ngày, nữ giới uống 1 chén/
ngày.
7. Mục tiêu nấu ăn: Hấp thụ ít hơn 5 g muối mỗi ngày.
•
Khuyến nghị: Hạn chế thực phẩm mặn và cay. Hấp thụ ít
hơn 6 g muối mỗi ngày. Hạn chế ăn các loại ngũ cốc và
đậu bị mốc.
8.	Mục tiêu bổ sung: Tiêu thụ tất cả dinh dưỡng cần thiết mà
không cần bất kỳ chế phẩm bổ sung nào.
•
Khuyến nghị: Không nên dựa vào chế phẩm bổ sung để
ngăn ngừa ung thư.
9.	Cho con bú: Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng
đầu. Điều này ngăn ngừa ung thư vú ở phụ nữ và béo phì ở
trẻ sơ sinh.
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10.	Phương pháp điều trị sau ung thư: Sau khi điều trị ung
thư, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia về chế độ
dinh dưỡng, cân nặng và chế độ tập thể dục.
※	Hút thuốc lá là nguyên nhân chính của ung thư phổi, ung thư
miệng và ung thư bàng quang. Hút thuốc lá được khẳng định
là nguyên nhân của nhiều bệnh ung thư khác nhau. Ngoài ra,
các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng thuốc lá và rượu tạo
hiệu ứng đồng vận gây ung thư.

12 khuyến nghị do Viện Ung thư Quốc gia Nhật Bản
công bố để ngăn ngừa ung thư
1. Cân bằng dinh dưỡng (chế độ ăn phải cân bằng).
2.	Thói quen thay đổi món ăn mỗi ngày (không ăn cùng một
món vào tất cả bữa).
3. Hạn chế ăn chất béo.
4.	Uống ít rượu (hạn chế rượu mạnh và không hút thuốc khi
đang uống rượu).
5. Không hút thuốc (kể cả nguy cơ hút thuốc thụ động).
6.	Hấp thụ đủ lượng vitamin và chất xơ thực vật thông qua chế
độ ăn uống.
7. Ăn ít thức ăn nóng và mặn. Chờ thức ăn nguội rồi mới ăn.
8. Không ăn thức ăn bị cháy.
9. Không ăn thức ăn bị mốc (đặc biệt là đậu và ngô).
10. Không nên tắm nắng quá nhiều.
11. Tập thể dục vừa đủ (tránh căng thẳng).
12. Giữ vệ sinh tốt.
So với 10 khuyến nghị của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới,
những khuyến nghị này còn thiếu thực tế. Do đó, 12 khuyến
nghị này có thể không đủ để ngăn ngừa ung thư.
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Mặc dù có 3 lựa chọn điều trị đang được phát triển ...
Hiện nay, bệnh nhân có 3 lựa chọn để điều trị ung thư: phẫu
thuật, xạ trị và hóa trị. Nhờ sự phát triển của phương pháp nội
soi ổ bụng, gánh nặng của bệnh nhân đã được giảm tối đa và họ
có thể được xuất viện trong thời gian ngắn hơn.
Những phát triển mới trong công nghệ bức xạ cho phép khả
năng xác định chính xác việc phát bức xạ trực tiếp vào các tế
bào ung thư. Ngoài ra, liệu pháp tế bào nhắm trúng đích cho
phép có thể thực hiện hóa trị tùy chỉnh sao cho phù hợp với tình
trạng của từng bệnh nhân ung thư khác nhau.
Giờ đây, chúng ta có thể phân tích gen của bệnh nhân để phân
biệt những người nhạy cảm với phương pháp điều trị với những
người không nhạy cảm. Nhờ vậy, chúng ta không còn phải thực
hiện các thao tác không cần thiết nữa.
Các phương pháp điều trị đang được phát triển nhanh chóng
nhưng ngược lại, số lượng bệnh nhân ung thư đang ngày càng
gia tăng. Mặc dù chúng ta điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn
đầu bằng 3 phương pháp trên nhưng tỷ lệ tái phát gần như là
60~70%. Không chỉ vậy, số lượng người tị nạn ung thư - những
người bị bệnh viện bỏ rơi vì không còn phương án điều trị nào
nữa - cũng đang ngày càng tăng.
Kể cả ở bệnh viện lớn, bác sĩ cũng nói: “Chúng tôi không thể
làm gì cho bạn được nữa” khi 3 phương án điều trị này không
còn hiệu quả. Họ kết thúc việc kê đơn thuốc opioid để giảm đau
và khuyên bệnh nhân về nhà để sống những ngày cuối cùng
với gia đình của họ. Thậm chí, một số bác sĩ còn kê những đơn
thuốc chống ung thư mà trên thực thế không còn giúp ích gì cho
bệnh nhân nữa.
Trong những trường hợp này, tác dụng phụ của thuốc chống ung
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thư làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Cuối cùng,
bệnh nhân chết trong đau đớn với nguyên nhân là do thuốc
chống ung thư chứ không phải là do bệnh.

Sử dụng 3 lựa chọn điều trị cùng với y học thay thế
Tôi không phải là người duy nhất có câu hỏi về những loại vấn
đề này. Liệu có lựa chọn điều trị ung thư nào ngoài 3 lựa chọn
điều trị tiêu chuẩn không?
Ngày càng có nhiều cơ sở y tế thực hiện liệu pháp miễn dịch như
một lựa chọn điều trị ung thư thứ tư. Đây là một liệu pháp tập
trung vào việc cải thiện chức năng của các đại thực bào và Natural
Killer (NK), các tế bào để làm cho chúng chống lại các tế bào ung
thư. Phương pháp trị liệu khác nhau một cách đáng kể từ người
này sang người tiếp theo; chúng bao gồm từ chiết xuất nấm đến
chiết xuất thực vật biển. Một số 'người tị nạn ung thư' đang sử
dụng các sản phẩm bổ sung khác nhau vì họ không biết loại nào
có thể có lợi trong việc chống lại bệnh tật của họ.
Ngoài ra, liệu pháp kích hoạt tế bào lympho giúp tăng cường tế
bào lympho trong ống nghiệm và sau đó tiêm chúng trở lại cơ
thể cũng có một số hứa hẹn. Tuy nhiên, chúng ta cần rất nhiều
thời gian và chi phí để chữa khỏi bệnh ung thư chỉ dựa trên các
phương pháp điều trị này. Do đó, các lựa chọn này có thể không
phải là câu trả lời chắc chắn cho các phương pháp điều trị ung thư.
Có rất nhiều bệnh nhân ung thư điều trị ung thư ở giai đoạn đầu
cố gắng điều trị để chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều bệnh
nhân trong số này bị tái phát và di căn. Các trình độ y học hiện
nay không thể điều trị được cho những bệnh nhân ung thư này.
Các lựa chọn điều trị khác với 3 lựa chọn điều trị theo phương
pháp Tây y được gọi là y học thay thế. Phương pháp điều trị của
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chúng tôi sử dụng những ưu điểm của 3 phương pháp điều trị
này và kết hợp chúng với các phương pháp điều trị bổ sung để
tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Nó cũng được biết đến như
một loại thuốc tổng hợp giúp cải thiện tác dụng của các phương
pháp điều trị ung thư.
Nếu bệnh ung thư đang ở giai đoạn đầu thì phẫu thuật và xạ trị
được sử dụng để điều trị ung thư. Nếu hóa trị có hiệu quả, chúng
ta vừa sử dụng phương pháp này vừa có gắng giảm thiểu tác
dụng phụ của nó. Ngoài ra, chúng ta làm nóng cơ thể để làm suy
yếu các tế bào ung thư. Phương pháp điều trị của chúng tôi cũng
kết hợp các chế phẩm bổ sung hiệu quả giúp chống lại bệnh ung
thư từ nhiều góc độ khác nhau

Nhiệt trị liệu
Mục tiêu của tôi trong điều trị ung thư là sống cộng sinh với
ung thư. Chúng tôi đặt mục tiêu là làm suy yếu ung thư để ngăn
chặn nó lây lan và kéo dài cuộc sống của bệnh nhân. Nếu chúng
ta tiêu diệt sự sống của con người trong quá trình tiêu diệt tế
bào ung thư thì các phương pháp điều trị của chúng ta sẽ không
mang lại mục đích gì.
Hiện nay, chúng ta có một lựa chọn điều trị được gọi là nhiệt
trị liệu tập trung vào thực tế là các tế bào ung thư nhạy cảm
với nhiệt. Phương pháp này sử dụng một thiết bị được gọi là
Thermotron để tăng nhiệt độ cục bộ của một số bộ phận khác
nhau trên cơ thể. Ngoài ra, còn có phương pháp nhiệt trị liệu
giúp làm nóng toàn bộ thân nhiệt của cơ thể. Tắm nóng, trị liệu
bằng tia hồng ngoại xa và điều trị sốt do thuốc là những phương
pháp khác nhau của nhiệt trị liệu.
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nhiệt trị liệu sử dụng
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Thermotron4 cùng với liều lượng nhỏ thuốc chống ung thư là
một phương pháp điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp
điều trị này để lại vết bỏng cấp độ thấp và đau cục bộ. Bệnh
nhân được yêu cầu điều trị ít nhất 2 lần mỗi tuần và điều này
được tính bảo hiểm khi không sử dụng bức xạ.
Trong nhiều năm, chúng tôi đã thực hành và nghiên cứu liệu
pháp tia hồng ngoại xa, liệu pháp ánh sáng, thiết bị phóng ion
âm, liệu pháp sóng tần số thấp, HIFU, liệu pháp vi sóng, liệu
pháp đá nóng, xông hơi, liệu pháp nước có ga và nhiều lựa chọn
điều trị khác.

Liệu pháp đá quý nóng cho thấy kết quả đầy hứa hẹn
Trong quá trình này, chúng tôi đã phát hiện ra một thiết bị y tế
được gọi là “Biomat” đã được USFDA5 chứng nhận là thiết bị y
tế (510K6). Thiết bị này kết hợp sức mạnh nhiệt của Thạch anh
tím và Tourmaline để cải thiện sức mạnh trị liệu một cách tự
nhiên. Ngoài ra, nó không đắt tiền và cũng có thể được sử dụng
hàng ngày. Thiết bị này không có tác dụng phụ và bất kỳ ai cũng
có thể cải thiện hệ thần kinh tự chủ của mình 100% và cảm nhận
sự khác biệt bắt đầu từ ngày đầu sử dụng. Có một trường hợp đã
chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú trong vòng 2 đến
3 tháng. Một bệnh nhân chỉ được cho sống vài tháng cuối cùng
4 Thermotron: Thiết bị làm nóng sử dụng vi sóng lớn hơn nhiều so với các bước sóng
hồng ngoại xa.
5 F
 AD (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm): Cơ quan Quản lý Thực phẩm
và Dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ. Cơ quan này quản lý các thiết bị y tế, dược phẩm,
thực phẩm và mỹ phẩm.
6 5 10K: Mã chứng nhận thiết bị y tế của Hoa Kỳ. Nếu không có 510K thì thiết bị y tế
sẽ không thể được bày bán. Biomat đã nhận được 510K đầu tiên với danh nghĩa là
thiết bị y tế làm nóng bằng tia hồng ngoại xa.
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đã sống được hơn một năm.
Nếu chúng ta có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để
chống lại căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tất cả những gì
chúng ta cần làm là kết thúc cuộc chiến với tỷ số hòa. Tuy
nhiên, vì cuộc chiến này sẽ kéo dài trong một thời gian dài
nên chúng ta có thể thua nếu không duy trì thói quen ăn uống
và lối sống tốt.
Nếu chúng ta có thể duy trì chất lượng cuộc sống đồng thời với
cải thiện hệ miễn dịch, chúng ta có thể sẽ có cơ hội chiến thắng
trong cuộc chiến với ung thư. Không phải lúc nào chúng ta cũng
phải nhập viện và nằm trên giường để chống chọi với bệnh ung
thư.
Có những người làm việc tại nhà để chống lại căn bệnh ung thư
của họ.

Nakamachi Garden Clinic, nơi tiếng cười không bao giờ ngớt.
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Ưu tiên hàng đầu là tiếng cười vui vẻ của bệnh nhân
Nói cách khác, chúng tôi đang sử dụng những ưu điểm của y
học hiện đại cùng với y học thay thế. Bất kể đó là thuốc Tây
y, Đông y hay y học thay thế, chúng tôi đều hướng tới việc sử
dụng tất cả chúng để phục vụ lợi ích của bệnh nhân và nhằm tìm
lại tiếng cười khỏe mạnh cho bệnh nhân.
Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu về lựa chọn điều
trị thứ tư của bệnh ung thư - nhiệt trị liệu. Chúng tôi cũng sẽ nói
về nhiều cách tiếp cận mà chúng ta có thể thực hiện để tấn công
ung thư. Nếu có thể đi lại và ăn uống ngon miệng thì bạn vẫn
còn cơ hội chữa lành bệnh và kéo dài tuổi thọ.
Bạn không được bỏ cuộc chỉ vì đã được bác sĩ chẩn đoán mắc
bệnh ung thư giai đoạn cuối. Điều quan trọng là bạn phải tin rằng
bạn có khả năng miễn dịch tự nhiên để có thể “chữa trị” cho chính
cơ thể bạn. Cuộc sống không phải là thứ mà bác sĩ có thể quyết
định và đưa ra phán quyết về nó. Nếu bạn có động lực mạnh mẽ
để chữa khỏi bệnh và trở nên khỏe mạnh hơn, gen của bạn sẽ bắt
đầu chữa bệnh bằng khả năng miễn dịch tự nhiên của bạn.
Chúng tôi mong muốn mở rộng phương pháp điều trị tổng hợp
thông qua liệu pháp đá quý nóng của chúng tôi. Cuộc chiến
chống lại bệnh ung thư không kết thúc với ba lựa chọn điều trị
tiêu chuẩn.
Thật đúng khi nói rằng chúng ta có các lựa chọn và tôi chắc
chắn rằng nhiệt trị liệu sẽ hữu ích cho mọi người. Tôi hy vọng
rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho các bệnh nhân ung thư, gia
đình và các bác sĩ của họ, những người đang chiến đấu để chữa
khỏi căn bệnh quái ác này.
Nobuhiro Yoshimizu
Tháng 9 năm 2008
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Dạng thực của ung thư ác tính
Định nghĩa của ung thư
Trước khi đi sâu vào cuộc chiến với ung thư, điều quan trọng
là chúng ta phải biết ung thư thực sự là gì. Trước khi nói về các
chiến lược khác nhau để chống lại bệnh ung thư, chúng ta hãy
cùng tìm hiểu về ung thư. Những ai đang muốn bắt đầu, vui
lòng bắt đầu đọc từ Chương 1.
Từ “ung thư” là từ nói về toàn bộ phổ của khối u ác tính và cũng
thường được sử dụng để mô tả các khối u ác tính. Sự khác biệt
giữa khối u lành tính và khối u ác tính liên quan đến thực tế là
khối u lành tính chỉ phát triển về kích thước tại một vị trí cụ thể
còn khối u ác tính thì xâm lấn vào các mô lân cận để di căn sang
các cơ quan và mô khác. Vì vậy, các khối u ác tính có xu hướng
đe dọa tính mạng của vật chủ. Từ “ung thư” thường được thay
thế bằng thuật ngữ “khối u ác tính”. Tuy nhiên, từ “ung thư”
được dùng để chỉ sự phát triển của khối u từ các mô biểu mô.
Khối u phát triển từ xương và cơ được gọi là "khối u". Mặc dù
khối u không bắt nguồn từ các tế bào biểu mô nhưng nó vẫn
được điều trị như thể nó là một khối u ác tính. Các khối u lành
tính không xâm lấn hoặc di căn vào mô khác.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí của nó, nó có thể không hoàn
toàn “lành tính”; nếu nó đang phát triển trên thân não, nó có
thể đe dọa tính mạng của vật chủ và do đó, xét cho cùng thì nó
không “lành tính” như vậy một chút nào. Tuy nhiên, ngoại trừ
những loại khối u lành tính đe dọa tính mạng này, chúng tôi sẽ
không thảo luận về “khối u lành tính” trong cuốn sách này.
Thông thường, ung thư được phân loại theo vị trí phát triển
chính của nó như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung
thư đại tràng... Chúng ta phân biệt nó với ung thư di căn bằng
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cách sử dụng các thuật ngữ như “ung thư phổi di căn”, “di căn
phổi đến ung thư dạ dày” hoặc “di căn phổi của ung thư vú”.
Mặc dù không được gọi là “ung thư” nhưng ung thư não như
u nguyên bào thần kinh đệm và u thần kinh đệm cũng như các
bệnh tạo máu như bệnh bạch cầu, ung thư hạch bạch huyết và đa
u tủy xương cũng là một phần của nhóm khối u ác tính.
Chúng tôi phân loại ung thư dựa trên các phân loại mô học như
u tuyến, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư tế bào nhỏ.
Chúng tôi cũng sử dụng các phân loại giải phẫu như ung thư
phổi, ung thư vú và ung thư dạ dày. Ví dụ, ung thư phát triển
trong phổi được gọi là ung thư phổi (u tuyến, ung thư biểu mô tế
bào nhỏ).
Những khác biệt về mô học này dẫn đến kết hợp hóa trị khác
nhau. Mặc dù một số bệnh “ung thư ác tính” không được gọi
là “ung thư”, chẳng hạn như sarcoma và bệnh bạch cầu nhưng
chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ “ung thư” và “khối u ác tính”
để thay thế cho nhau.

Cơ chế
Ngoại trừ các tế bào thần kinh, hơn 60 nghìn tỷ tế bào trong cơ
thể chúng ta đang trải qua quá trình nhân đôi và tự chết theo
chương trình (apoptosis) vào mỗi ngày. Ở trạng thái bình thường,
cơ thể chúng ta được thiết kế để kiểm soát sự phát triển của các
tế bào để chúng chỉ phát triển khi cơ thể cần chúng phát triển.
Nếu tế bào chết do kết quả của quá trình lão hóa, các tế bào mới
sẽ phát triển để thay thế các tế bào cũ. P53 là một gen ức chế
khối u nổi tiếng giúp ngăn chặn tế bào phát triển quá mức.
Tuy nhiên, nếu các gen quy định sự phát triển của tế bào và
quá trình tế bào tự chết theo chương trình được thay đổi thành
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một gen không có chức năng thì một số tế bào nhất định trong
cơ thể sẽ phát triển mà không bị kiểm soát và các tế bào cũ sẽ
không đi vào quá trình tự chết theo chương trình.
Những tế bào này sẽ phát triển và lớn lên để trở thành cái mà
chúng ta gọi là khối u. Trong số đó, một số có thể là khối u ác
tính và đe dọa tính mạng của vật chủ.
Có một số gen được phát hiện là đóng vai trò quan trọng trong
sự phát triển của các khối u. Nếu gen P53 đột biến, các tế bào
sẽ không trải qua quá trình tự chết theo chương trình một cách
đúng đắn mà đi vào chu kỳ tăng trưởng không kiểm soát.
Thông thường, sự phát triển của khối u là do đột biến tự phát
và không phải là do khiếm khuyết di truyền (ngoại trừ một số
bệnh khối u di truyền).
Hơn nữa, một số bệnh ung thư có nguyên nhân là do virus
và nhiễm trùng do vi khuẩn. Ung thư cổ tử cung được
biết là do virus u nhú ở người, loại I61 và I8 gây ra. Virus
Epstein Barr được biết là nguyên nhân gây u lympho Burkitt,
Virus T Lympho ở người gây ra bệnh bạch cầu Tế bào T và
Helicobacter Pylori gây ung thư dạ dày.
Có nhiều cơ chế mà các vi sinh vật này sử dụng để gây ra sự phát
triển của khối u. Virus u nhú ở người và Virus Epstein Barr ức
chế chức năng của P53 để gây ra sự phát triển khối u trong cơ
thể. Virus viêm gan và vi khuẩn Helicobacter Pylori gây ra tình
trạng viêm liên tục trong cơ thể và làm tăng nguy cơ ung thư.
Tuy nhiên, nhiễm trùng từ những vi sinh vật này chỉ là một bước
trong các cơ chế phát triển đa dạng của ung thư. Nếu chỉ nhiễm
virus thôi thì có thể không mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, có những
gen được gọi là “gen sinh ung thư” kích thích sự phát triển của
các khối u trong cơ thể. Do đó, việc kích hoạt các gen ức chế các
khối u này trong quá trình điều trị ung thư là vô cùng quan trọng.
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Sự biệt hóa của ung thư
Khoảng 60 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta được phát
triển từ một phôi duy nhất. Phôi duy nhất này sẽ biệt hóa thành
các tế bào gốc đa dạng rồi phát triển thành các tế bào khác
nhau trong cơ thể. Quá trình này được gọi là “biệt hóa”. Do đó,
số lượng lớn “tế bào không biệt hóa” sẽ có xu hướng tích cực
phân chia thành các tế bào con và khiến các tế bào phát triển
tích cực.
Kết quả là, càng nhiều “tế bào không biệt hóa” trong mô khối
u sẽ có nghĩa là khối u càng “ác tính”. Nó có xu hướng di căn
nhanh hơn, kháng lại điều trị và dẫn đến tiên lượng xấu. Tuy
nhiên, giữa các loại biệt hóa và không biệt hóa còn có một loại
trung gian.

Các giai đoạn ung thư
Các giai đoạn ung thư được xác định bởi kích thước, mức độ di
căn hạch bạch huyết và di căn xa. Sự kết hợp của ba yếu tố này
được gọi là giai đoạn TNM (khối u, hạch, di căn).
Nhìn vào bảng bên dưới, chúng ta có thể thấy kích thước và
mức độ xâm lấn sẽ quyết định khối u là T0 hay T4. N0~N4
được chỉ định cho di căn hạch bạch huyết. Để đánh giá di căn
xa, giai đoạn M0 (không di căn) và M1 (di căn) được sử dụng.
T0 là giai đoạn có một khối u nhưng khối u quá nhỏ nên không
thể xâm lấn vào các cơ quan lân cận của nó. Trong trường hợp
ung thư, giai đoạn T0 là ung thư chỉ phát triển trên các tế bào
biểu mô. Những khối u này có thể được phẫu thuật cắt bỏ bằng
nội soi.
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Khối u nguyên phát
(T: khối u)
Di căn hạch bạch
huyết
(N: hạch bạch huyết)
Di căn xa
(M: di căn)

T0

Không thấy khối u

T1 ~ T4

Các giai đoạn khác nhau dựa trên kích thước và mức độ xâm lấn của khối u

N0

Không có di căn hạch bạch huyết

N1 ~ N4

Các giai đoạn khác nhau dựa trên các tình trạng di căn hạch bạch huyết
đa dạng

M0

Không di căn xa

M1

Di căn xa

Thông thường, kích thước của khối u quyết định mức độ nguy
hiểm của nó. Các khối u lớn có thể gây ra các khuyết tật khác
nhau do chèn ép các cơ quan và dây thần kinh lân cận ngay cả
khi chưa di căn. Ung thư phổi chèn ép lên các dây thần kinh
dưới xương đòn và gây ra đau thần kinh được gọi là khối u
đỉnh phổi. Ngoài ra, ung thư trực tràng có thể xâm lấn vào bàng
quang và gây ra triệu chứng đi tiểu ra máu.
Di căn hạch bạch huyết là trạng thái mà các tế bào ung thư
bị giữ lại trong hạch bạch huyết và phát triển về kích thước.
Thông thường, các hoạt động của tế bào lympho tại hạch bạch
huyết sẽ tiêu diệt mọi vật thể ngoại lai xâm nhập.
Do đó, ung thư di căn vào các hạch bạch huyết có khả năng
vượt qua cơ chế miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Nếu nó di căn
xa hơn vào hạch bạch huyết từ nguồn gốc chính của nó, điều
này có nghĩa là ung thư mạnh hơn nhiều so với những ung thư
chỉ di căn vào các hạch bạch huyết lân cận. Khi ung thư di
căn vào các cơ quan khác, tiên lượng thường xấu bất kể vị trí
nguyên phát là đâu.
Có những nguồn gốc di căn chung cho một số bệnh ung thư
nhất định. Ví dụ, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung
thư tuyến giáp có xu hướng di căn vào xương, còn ung thư đại
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tràng có xu hướng di căn vào gan và phổi.
Hệ thống phân giai đoạn ung thư được thực hiện dựa trên hệ
thống phân giai đoạn TNM để xem xét sự tiến triển của ung
thư. Vì hệ thống này được phân loại dựa trên biểu hiện lâm
sàng nên nó cũng có thể được đặt tên là “phân loại tiến triển
lâm sàng”. Tùy thuộc vào giai đoạn, một số bệnh ung thư có
thể được điều trị bằng phẫu thuật, trong khi một số bệnh thậm
chí không được chỉ định phẫu thuật.
Hệ thống phân loại giai đoạn ung thư cũng có thể được phân
loại vào các cơ quan khác nhau như trong hệ thống TNM. Sau
đây là hệ thống phân loại giai đoạn của ung thư cổ tử cung.
0

Khi ung thư cư trú trong biểu mô

Ia
		

la1: Tế bào ung thư xâm nhập vào màng đáy nhưng trong khoảng cách 3mm và
kích thước 7mm

I
		

la2: Độ sâu xâm lấn trong vòng 3~5mm và kích thước trong vòng 7mm

Ib

lb1: Khối u được bao bọc kỹ trong cổ tử cung và kích thước trong vòng 4cm

		

lb2: Khi kích thước lớn hơn 4cm

IIa
		
II

Mặc dù khối u xâm lấn vào âm đạo nhưng nó không xâm lấn vào dưới 1/3 của thành
âm đạo. Nó vẫn không xâm lấn vào khoang tử cung.

III
IV

IIb

Tương tự như trên, nhưng xâm lấn vào khoang tử cung

IIIa

Xâm lấn vào dưới 1/3 thành âm đạo nhưng không xâm lấn vào thành chậu

IIIb

Xâm lấn vào khoang chậu và có các triệu chứng thận ứ nước rõ ràng

IVa

Xâm lấn vào bàng quang hoặc trực tràng

IVb

Xâm lấn vào khoang chậu

Dịch tễ học ung thư
Kể từ năm 2003, có ít hơn 3.000 ca tử vong do ung thư ở Mỹ
hàng năm. Sự cải thiện này liên quan đến các yếu tố khác nhau
như chẩn đoán sớm, cải thiện thói quen ăn uống và áp dụng các
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phương pháp điều trị tổng hợp. Tuy nhiên, ở những nhóm dân
số ít giàu có hơn như người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc
Phi, số ca tử vong do ung thư vẫn đang gia tăng.
Mặc dù tử vong do ung thư vẫn đang tăng ở Nhật Bản nhưng tỷ
lệ tử vong do ung thư ở nhóm dân số trẻ đã giảm xuống. Ví dụ,
tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam giới trong độ tuổi 50 đã đạt đến
trạng thái cân bằng và tỷ lệ tử vong do ung thư ở nữ giới đang
giảm thực sự. Chúng ta có thể giảm số ca tử vong do ung thư
dựa trên chẩn đoán sớm, cải thiện thói quen ăn uống và điều trị
sớm.

Sự thật về điều trị ung thư
Để giảm tỷ lệ tử vong do ung thư, việc cải thiện lối sống, chẩn
đoán sớm và điều trị sớm là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên,
chúng ta nên làm gì nếu chúng ta thực sự mắc bệnh ung thư?
Không ai có thể ngăn cản mình khỏi hoang mang khi được bác
sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư. Nếu đó là ung thư giai
đoạn đầu thì hoàn toàn có thể được chữa khỏi chỉ bằng một
ca phẫu thuật nội soi đơn giản. Tuy nhiên, vấn đề thường bắt
đầu khi ung thư đã di căn vào các hạch bạch huyết và có bất
thường. Nếu ung thư liên tục tái phát cho dù bệnh nhân đã được
phẫu thuật và điều trị bằng hóa trị thì có thể có một vấn đề quan
trọng đang tồn tại.
Ở giai đoạn này, có thể không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh
ung thư. Nếu chúng ta điều trị ung thư bằng hóa trị để “chữa
khỏi” ung thư, chúng ta sẽ giết chết nhiều tế bào miễn dịch hơn
trong cơ thể và làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Điều này thậm chí có thể dẫn đến cái chết sớm hơn dự kiến.
Ngoài ra, khi hóa trị không có kết quả, bệnh viện sẽ nói rằng họ
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đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì khác được. Họ sẽ
từ bỏ bệnh nhân và yêu cầu bệnh nhân dành những ngày cuối
cùng cùng với gia đình của họ. Đó chính là cách ‘những người
tị nạn ung thư’ được tạo ra.
Tuy nhiên, liệu thực sự không còn lựa chọn điều trị nào ở giai
đoạn ung thư này sao?
Các bác sĩ thực hiện các phương pháp điều trị tổng hợp và bổ
sung sẽ nói rằng đây là thời điểm để bắt đầu một cuộc chiến
thực sự. Họ là những người sẽ giúp đỡ các bệnh nhân được
chẩn đoán “ung thư giai đoạn cuối”. Có rất nhiều lựa chọn điều
trị thay thế mà ngay cả bác sĩ cũng gặp khó khăn trong việc đưa
ra quyết định. Trong lúc tuyệt vọng, nhiều bệnh nhân đã thử
nhiều cách khác nhau để chữa bệnh.
Mặc dù có một số chế phẩm bổ sung cực kỳ hiệu quả đối với
một số bệnh nhân nhưng chỉ có một số ít có tác dụng tích cực
liên tục đối với tất cả bệnh nhân ung thư.
Trong nhiều trường hợp, ung thư đã được chữa khỏi bằng các
chế phẩm bổ sung đa dạng như “Agarist” hoặc “Fucoidan”.
Tuy nhiên, không có dữ liệu khoa học nào cho biết rằng đã có
bao nhiêu bệnh nhân được chữa khỏi và ung thư của họ đang
ở giai đoạn nào. Một số bệnh nhân có thể cảm thấy rằng một
số chế phẩm bổ sung này có hiệu quả. Điều quan trọng là cần
xác định chế phẩm bổ sung nào thực sự hiệu quả dựa trên các
nghiên cứu khoa học. Chúng ta phải xác minh các chứng cứ
khoa học như chất chỉ điểm khối u, tình trạng cơ thể và hình
ảnh chụp X quang để biết chế phẩm bổ sung nào được chứng
minh bởi các kết quả khoa học.
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Chương 1

Các trường hợp lâm sàng
của bệnh ung thư
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Ung thư vú 4 cm
(Bệnh nhân T.H., 49 tuổi, nữ)

Nội dung khám bệnh của bác sĩ
Bệnh nhân được phẫu thuật ung thư vú khi 20, 30 và 41 tuổi.
Mặc dù không có bằng chứng chứng minh ung thư ác tính được
tìm thấy trong các cuộc phẫu thuật đó nhưng bệnh nhân được
chẩn đoán mắc bệnh ung thư ác tính vào tháng 9 năm 2007 sau
khi nhập viện vì đau ở ngực phải.
Bệnh viện đề nghị phẫu thuật nhưng cô ấy đã đến Garden
Clinic của chúng tôi để nghe đánh giá thứ hai.
Khi chúng tôi tư vấn một bác sĩ chuyên khoa ung thư vú để bàn
bạc về kế hoạch điều trị, bệnh nhân đã được quyết định phẫu
thuật để loại bỏ khối ung thư có đường kính 4,0 cm nằm ở bên
dưới núm vú bên phải.
Để giảm kích thước của ung thư trước khi phẫu thuật, liệu pháp
hóa trị tân bổ trợ được thực hiện (Taxol 60 mg) cùng với liệu
pháp đá quý nóng. Ban đầu, bệnh nhân có biến chứng rụng tóc
nhẹ nhưng sau đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
buồn nôn ngày càng trầm trọng hơn. Bệnh nhân cũng được điều
trị bằng liệu pháp đá quý nóng 3 lần/ngày cùng với các chất
bổ sung cơ thể sợi nấm7. Khi chụp nhũ ảnh và siêu âm trên vú
trước khi phẫu thuật, khối u đã không được tìm thấy trên các
phương thức hình ảnh đó. Cuối cùng, ca phẫu thuật theo lịch
trình đã bị hủy bỏ và bệnh viện chúng tôi quyết định sẽ theo dõi
bệnh nhân từ thời điểm đó trở đi.
Một năm sau chẩn đoán cuối cùng, vẫn không có khối u nào
được tìm thấy trên ngực của bệnh nhân.
7 Mycelium: Chất bổ sung được chiết xuất từ nấm
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Đây là trường hợp rõ ràng giúp chứng minh hiệu quả của nhiệt
trị liệu và các enzym được sử dụng cùng với hóa trị liệu.
※ Thuốc chống ung thư, tấm nệm đá quý nóng, chất bổ sung
cơ thể sợi nấm

Ung thư vú 3 cm, xâm lấn màng phổi
(Bệnh nhân K.M., 46 tuổi, nữ)

Nội dung khám bệnh của bác sĩ
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 12
năm 2007 sau khi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe về cơn
đau ở ngực trái. Bệnh nhân đã đến các bệnh viện khác để xác
nhận chẩn đoán của mình nhưng tất cả các câu trả lời của ‘bác
sĩ’ đều giống nhau.
Một khối u 3 cm × 3 cm được tìm thấy và khối u này được bao
quanh bởi hai khối u nhỏ có kích thước 13 mm × 10 mm và
l3 mm × 11 mm. Bệnh nhân đã trải qua 4 lần hóa trị tân bổ trợ
trước khi được phẫu thuật (Epirubicin 80 mg, Endoxan 800 mg).
Kể từ tháng 12, bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp đá
quý nóng 2 lần/tuần. Vào tháng 2, bệnh nhân quyết định mua
Biomat và được điều trị 2 lần/ngày. Vào tháng 5, bác sĩ phẫu
thuật đã kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và thông báo rằng
khối u đã thu nhỏ đáng kể. Đây là một trong những kết quả của
liệu pháp hóa trị tân bổ trợ tốt nhất trong lịch sử ung thư vú.
Hóa trị bổ trợ được thực hiện sau khi phẫu thuật và có ít tác
dụng phụ xuất hiện từ thuốc chống ung thư. Hiện tại, bệnh nhân
đang chờ được phẫu thuật tái tạo ngực.
Khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tại các bệnh
viện đại học, bệnh nhân đã hỏi bác sĩ của mình về phương pháp
nhiệt trị liệu.
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Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng bệnh viện của họ không thực
hiện phương pháp nhiệt trị liệu vì “nhiệt làm lan rộng ung thư
vì lưu thông máu được cải thiện”. Do đó, bệnh viện đã coi
trường hợp này là trường hợp phi thường vì hóa trị tâm bổ trợ
đã đem lại hiệu quả cực kỳ cao.
Tại Garden Clinic, liệu pháp đá quý nóng được thực hiện cùng
với việc sử dụng liều lượng lớn vitamin (60 g, 500 cc bolus) và
tiêm thuốc nhau thai.
※ Thuốc chống ung thư, Biomat đá quý nóng, thuốc tiêm nhau
thai, vitamin C và các loại khác

Ung thư đường mật, ung thư đại tràng sigma
(Bệnh nhân T.S., 70 tuổi, nữ)

Nội dung khám bệnh của bác sĩ
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đường mật ở cả
hai thùy gan sau khi đến bệnh viện vào tháng 11 năm 2007 do
có những cơn đau bụng trên. Trong quá trình nội soi đại tràng,
bệnh nhân cũng được chẩn đoán là có một khối u sigma l5mm
biệt hóa cao và không tìm thấy khối u nào khác trong các xét
nghiệm sau đó.
Bệnh nhân đã âm tính với viêm gan B/C và không có cải thiện
sau khi điều trị bằng Gemcitabine. Vì ung thư đường mật giai
đoạn cuối thường có tiên lượng xấu và không thể phẫu thuật nên
bác sĩ đã nói bệnh nhân chỉ còn có thể sống khoảng một tháng.
Sau đó, bệnh nhân đã tìm đến Garden Clinic của chúng tôi để
nghe đánh giá thứ hai.Vì có thể ăn được qua đường miệng nên
bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp nhiệt trị liệu kết hợp
với vitamin C liều cao, black yeast. củ mài và Fucoidan.
Vì nhà xa nên bệnh nhân ở lại bệnh viện trong một thời gian
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để học cách tự tiến hành nhiệt trị liệu sau khi về nhà. Vì
Gemcitabine không cho thấy bất kỳ cải thiện nào nên TS-l8 đã
được kê đơn dưới dạng chất chống ung thư. Vì liều lượng hóa
trị chỉ bằng 1/2 đến 1/3 liều lượng bình thường nên đã không
có tác dụng phụ. Khi đến phòng bệnh viện chúng tôi để tái
khám, vùng bụng cứng của bệnh nhân bắt đầu mềm hơn và chất
chỉ điểm khối u cũng đã được cải thiện.
Khi bệnh nhân nói với bác sĩ của mình, người đã nói rằng không
còn lựa chọn điều trị nào nữa, bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi
biết tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện như thế nào.
“Kể từ lần thăm khám cuối cùng, khối u của bạn đã thu nhỏ
xuống còn 30%. Khi bạn được chẩn đoán lần đầu tiên, tôi gần
như đã không thể điều trị cho bạn. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm
và chắc hẳn bạn đã được hưởng lợi từ phương pháp nhiệt trị liệu”.
“Tôi đã được điều trị bằng nhiệt trị liệu và vitamin C.”
“Tôi nghĩ rằng tác dụng của TS-l là yếu tố quan trọng trong
việc cải thiện tình trạng của bạn. Vì bạn dường như không bị
tác dụng phụ nào nghiêm trọng, bạn có thể sống lâu nếu tiếp
tục dùng thuốc.”
Bác sĩ đó thậm chí còn không biết rằng liều lượng TS-l của cô
ấy là 1/2 đến 1/3 liều lượng bình thường. Vì bác sĩ nói rằng ông
ấy sẽ không tiếp tục khám cho bệnh nhân nếu bệnh nhân không
dùng thuốc chống ung thư nên bệnh nhân giữ bí mật về sự việc
này với các bác sĩ của mình.
Bây giờ, bệnh nhân đang ở trong một tình thế khó khăn vì bác
sĩ yêu cầu bệnh nhân uống Gemcitabine, loại thuốc đã không
mang lại hiệu quả trong lần sử dụng đầu tiên.
8 T
 S-1: Là một loại thuốc điều trị ung thư có chứa S-1 được uống qua đường miệng (tên
thương mại TS-1, thuốc uống). Thuốc này đã được chứng minh là vượt trội hơn FP
vì nó đã cải thiện đáng kể các khó chịu của liệu pháp điều trị ung thư FP.
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※ Thuốc chống ung thư, tấm nệm đá quý nóng, liều lượng lớn
vitamin C, black yeast, củ mài, Fucoidan

Nhận xét của bác sĩ
Khi bệnh nhân từ chối sử dụng Gemcitabine vì nó không hiệu
quả và có tác dụng phụ, bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên đến
trung tâm chăm sóc người già nếu không muốn dùng thuốc.
Ngày (2008)
CEA
CA19-9

23/04
949,2
215

07/05
534,3
231,3

21/05
786,4
132

17/06
442,2
108,5

25/06
564,3
92

16/07
532,4
93

06/08
685,2
136,7

13/08
752,1
126

Chất chỉ điểm khối u của bệnh nhân T.S. được cải thiện

Tôi đã nói với bệnh nhân về một bệnh viện khác để điều trị
trong tương lai. Những bác sĩ chuyên khoa ung thư chỉ muốn
sử dụng các chất chống ung thư để đánh bại bệnh ung thư chính
là những người tạo ra ‘những người tị nạn ung thư’.
Hiện tại, bệnh nhân này khỏe mạnh và có chất lượng cuộc sống
đang được duy trì tốt. Giờ đây, bệnh nhân không còn phải thay
đổi kế hoạch điều trị của mình nữa.

Ung thư thực quản và hẹp khí quản
(Bệnh nhân U.Y., 65 tuổi, nam)

Nhận xét của bệnh nhân
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản khi đến bệnh
viện vào tháng 5 năm 2008 vì đã cảm thấy mệt mỏi nhiều. Bác
sĩ nói với tôi rằng tôi đã mắc bệnh ung thư giai đoạn 4a9 và
không thể phẫu thuật. Do đó, tôi được điều trị hai đợt hóa trị
và xạ trị trong hai tháng. Ngày 5 tháng 8, tôi được nghe nói về
9 Di căn 4a: Có di căn xa
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Garden Clinic. Sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định nhập viện
ngày 14 tháng 8. Tại đây, tôi được điều trị bằng tấm nệm đá
quý nóng , liệu pháp đá nóng Hormesis, tiêm vitamin C và
Germanium.
Tôi quyết định mua tấm nệm đá quý nóng và được điều trị 2
lần/ngày ở nhiệt độ 70°C vào ban ngày và nhiệt độ bình thường
vào ban đêm. Tôi cũng uống 3 loại chế phẩm bổ sung.

Khi tôi đến bệnh viện để thăm khám lại vào tháng 8, bác sĩ nói
rằng bệnh ung thư của tôi đã được cải thiện đáng kể.
Bác sĩ đã quyết định sinh thiết thực quản của tôi. Sau đó tôi
được bác sĩ thông báo rằng bệnh ung thư của tôi đã hoàn toàn
biến mất. Tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Bây giờ, tôi rất khỏe
mạnh. Tôi không thể tin những gì đã xảy ra với tôi.
Mặc dù bệnh ung thư của tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn
nhưng tôi vẫn đang được điều trị bằng liệu pháp đá nóng để
ngăn ngừa bệnh tái phát.
※ Liệu pháp đá quý nóng, liệu pháp đá nóng Hormesis, chiết
xuất enzym nấm, vitamin C, Germanium, Papura-ru.
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Ung thư tuyến tiền liệt
(Bệnh nhân M.K., 66 tuổi, nam)

Nhận xét của bệnh nhân
Khi tôi đang tắm nước nóng vào tháng 10 năm 2001, tôi nghe
thấy tiếng răng rắc cùng với một cơn đau dữ dội ở hông. Sau
khi đến khám ở bệnh viện, bác sĩ đã thông báo rằng tôi bị gãy
xương.
Tôi đã được nhập viện ngay lập tức nhưng các triệu chứng của
tôi không cải thiện. Rồi sau đó, tôi được bác sĩ cho xuất viện.
Vào tháng 5 năm sau, tôi đến một bệnh viện lớn để khám sức
khỏe toàn thân. Đó là khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư
tuyến tiền liệt. Chất chỉ điểm khối u của tôi là 12715,0 và điều
đó có nghĩa là tôi không thể được phẫu thuật. Sau đó, tôi đã
được điều trị bằng liệu pháp nội tiết.
Sau đó, tôi tìm đến Garden Clinic và bắt đầu được điều trị tại
đây bằng nhiệt trị liệu. Kể từ khi tôi ngừng uống thuốc nội tiết,
chỉ số khối u của tôi từ 0,15 tăng lên 41 vào tháng 9 năm 2007.
Khi tôi được điều trị bằng nhiệt trị liệu, liệu pháp đá quý nóng,
south mist, tiêm thuốc nhau thai và liệu pháp nội tiết, chất chỉ
điểm khối u đã bắt đầu giảm nhanh chóng. Khi tôi đo chất chỉ
điểm khối u vào tháng 5 năm 2008, nó đã giảm xuống còn 0,011.
Mặc dù hiện tại chất chỉ điểm khối u của tôi rất thấp nhưng tôi
vẫn đang được điều trị bằng nhiệt trị liệu 3~4 lần/tháng.
Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi do liệu pháp nội tiết nhưng tôi cảm
thấy tốt hơn nhiều sau khi được điều trị bằng nhiệt trị liệu.
Vì tôi phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng nên thỉnh
thoảng tôi vẫn cảm thấy đau dữ dội.
Tuy nhiên, khi vi tuần hoàn của tôi được cải thiện sau khi được
điều trị bằng nhiệt trị liệu, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
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Nhận xét của bác sĩ
Như trong trường hợp thứ nhất và thứ hai, nhiệt trị liệu cực kỳ
hiệu quả đối với ung thư vú vì khối u nằm rất gần bề mặt da.
Ngoài ra, trong trường hợp thứ ba, có thể sờ thấy khối u cứng
trên bụng, đó là lý do tại sao phương pháp nhiệt trị tạo nên kết
quả tuyệt vời. Khi tổn thương nằm sâu trong khoang chậu thì
nhiệt trị liệu có thể sẽ không hiệu quả. Trong những trường hợp
như thế này, chúng ta nên áp dụng nhiệt trị liệu thường xuyên
hơn.
Ngày
Chất chỉ điểm

11/05/2002
12715,0

10/03/2003
2,980

17/05/2004
2,220

17/01/2005
0,150

10/09/2007
41,680

29/05/2008
0,011

Chất chỉ điểm khối u của bệnh nhân M.K. đã giảm xuống còn 0,011 vào tháng 5 năm 2008

Ung thư vú hai bên, 10 mm và 12 mm
(Bệnh nhân H.K., 51 tuổi, nữ)

Nhận xét của bệnh nhân
Đó là tháng 2 năm 2008, khi lần đầu tiên tôi được giới thiệu về
Biomat. Tôi đã khuyên bố tôi nên sử dụng sản phẩm này. Bố tôi
là người đã từng được phẫu thuật ung thư trực tràng vào tháng 1.
Kết quả, bố tôi đã dần dần bắt đầu hồi phục sức khỏe của mình
trong tháng 4 và tháng 5.
Bây giờ, bố tôi rất khỏe mạnh và đã có thể làm việc tại trang
trại trở lại. Đó chính là lúc tôi bắt đầu tin vào sức mạnh của
Biomat.
Ngoài ra, tôi cũng được bác sĩ chẩn đoán rằng có khả năng tôi
đã mắc bệnh ung thư vú. Vào tháng 11 năm 2006, tôi tìm đến
Trung tâm Ung thư Shizuoka để được kiểm tra.
Các bác sĩ đã tìm thấy khối u 10 mm và 12 mm ở cả hai bên vú
của tôi.
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Bệnh viện yêu cầu tôi phẫu thuật và sau đó, tôi được bác sĩ lên
lịch mổ. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định làm nóng cơ thể mỗi
ngày bằng Biomat vì tôi thấy bố tôi đã lấy lại sức khỏe từ nó
như thế nào. Tôi đã sử dụng Biomat trong 1 tiếng mỗi ngày. Tôi
đã làm nóng toàn bộ cơ thể đến 70°C trong 5 tháng.
Tháng này, tôi đi chụp nhũ ảnh và thấy rất ngạc nhiên khi khối
u đã nhỏ lại.
Không cần phải tiến hành phẫu thuật nữa. Ngoài ra, bác sĩ còn
nói rằng ngực của tôi giống như ngực của phụ nữ tuổi 30 vì số
lượng tuyến vú đã tăng lên.
Biomat không chỉ chữa khỏi bệnh ung thư của tôi mà còn làm
cho bộ ngực của tôi trẻ trở lại.
※ Biomat đá quý và các phương pháp điều trị khác đã sử dụng
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Ung thư vú với ba khối u,
trong đó có một khối u đường kính 3 cm
(Bệnh nhân T.K., 76 tuổi, nữ)

Nhận xét của bệnh nhân
Tôi được bác sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư vú vào tháng
2 năm 2007 và được khuyên nên phẫu thuật. Tôi có 3 khối u
trong đó có 1 khối u đường kính 3 cm. Khi biết về Biomat, tôi
đã quyết định từ chối phẫu thuật và chỉ làm nóng cơ thể 1 tiếng
mỗi ngày trong 4 tháng.
Tôi đã nhận kết quả là khối u đường kính 3 cm của tôi thu nhỏ
lại còn 1 cm và 1 trong 3 khối u đã biến mất. Tất cả các bác sĩ
của tôi đều vô cùng ngạc nhiên về điều đó.

Dù không còn phải phẫu thuật nữa nhưng tôi vẫn đang sử dụng
liệu pháp Biomat. Đó không phải chỉ là vì bệnh ung thư vú của
tôi đã được chữa khỏi nhờ Biomat mà còn vì có một kết quả
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đáng ngạc nhiên khác.
Kể từ năm 1994, thị lực mắt trái của tôi rất kém và bác sĩ đã
thông báo rằng mắt của tôi không thể chữa được kể cả có phẫu
thuật đi chăng nữa. Sau đó, tôi nhìn thấy các vật thể chỉ có màu
đỏ và màu đen. Tuy nhiên, sau khi sử dụng Biomat, tầm nhìn
của tôi trở nên rất rõ ràng.
Tôi cũng rất ngạc nhiên khi bệnh đau lưng mãn tính của tôi
cũng đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, tôi đang có một cuộc
sống rất khỏe mạnh.

Ung thư biểu mô cổ, di căn phổi
(Bệnh nhân H.Y., 50 tuổi, nam)

Nhận xét của bệnh nhân
Khi đang điều trị nướu răng tại bệnh viện Okinawa vào ngày 23
tháng 4, tôi được bác sĩ nói rằng có khả năng tôi bị ung thư.
Ngày 13 tháng 5, tôi đến một bệnh viện khác để chụp CT và
hình ảnh echo. Và vì trong khoảng thời gian đó, tôi phải thực
hiện một công việc quan trọng nên tôi bắt đầu dùng 3 lần/ngày,
mỗi lần 2 gam Fucoidan từ ngày 16 tháng 5 và liệu pháp đá quý
nóng trong 1 tiếng mỗi ngày.
Khi nhận kết quả vào ngày 19 tháng 5, tôi được bác sĩ chẩn
đoán rằng đã mắc bệnh ung thư biểu mô giai đoạn 4 và có một
khối u 11mm trong hạch bạch huyết. Tôi có thể sờ thấy khối u
cứng dưới cằm. Khi đó, tôi cũng được thông báo rằng ung thư
đã di căn vào cổ và cằm của tôi. Ngày 22 tháng 5, tôi nhập viện
nhưng khối u dưới cằm đã hết. Tôi đã uống Fucoidan 3 lần,
mỗi lần 2 gam vào ngày 23 tháng 5. Ngày 24 tháng 5, bác sĩ chỉ
định chụp PET vì lo ngại tôi bị di căn phổi.
Ngày hôm đó, tôi được điều trị bằng đá quý nóng trong 1 tiếng
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và uống Fucoidan 3 lần, mỗi lần 2 gam.
Vào ngày 29 tháng 5, các bác sĩ đã tập trung lại để quyết định
kế hoạch điều trị của tôi vì họ đã xem kết quả chụp PET10.
Tuy nhiên, tôi nghe các bác sĩ nói rằng bệnh ung thư đã biến
mất hoàn toàn. Thay vì di căn vào phổi, di căn hạch bạch huyết
cũ cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn không sờ thấy khối
u nữa. Các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng ung thư đã
biến mất trước khi được điều trị. Họ không thể hiểu chuyện gì
đã xảy ra với tôi.

10 P
 ET (chụp cắt lớp phát xạ positron): Nó phát hiện những thay đổi của các phân tử
và gen của tế bào thông qua chụp cắt lớp phát xạ positron. Nhờ vậy, có thể phát
hiện sớm các căn bệnh mà trong thời gian đó là căn bản (như ung thư di căn).
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Ung thư vú, di căn phổi
(Bệnh nhân M.Y. 34 tuổi, nữ)

Nhận xét của bệnh nhân
Vào tháng 2 năm 2008, tôi được chẩn đoán rằng có hai khối u ở
phổi phải. Vị trí chính là vú và nó đã di căn vào phổi, khí quản,
não và xương. Bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống được
3 tháng nữa.
Tôi bắt đầu được điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Vào ngày 4
tháng 7, tôi được giới thiệu về tấm nệm đá quý nóng và được
điều trị 40 phút mỗi ngày ở 70°C. Trong đợt điều trị đó, tôi đi
đại tiện ra phân đen kể từ ngày đầu tiên và có đờm ra máu vào
ngày thứ hai.
Từ ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu thèm ăn trở lại. Vào ngày 1 tháng
8, hình ảnh chụp cho thấy khối u khí quản trên đã biến mất và
khối u khí quản dưới dường như ở trạng thái không hoạt động.
Độ dày của chất béo cơ thể xung quanh khối u cũng giảm.
Kết quả xét nghiệm máu của tôi cũng bình thường.
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Để ngăn ngừa ung thư tái phát và tiến triển...
Việc ngăn ngừa sự tái phát và tiến triển của ung thư sau khi
được chẩn đoán bệnh là nội dung quan trọng nhất của quá trình
điều trị ung thư.
Chúng ta biết rằng ung thư là căn bệnh xuất hiện do lối sống.
Cũng giống như bệnh nhân tiểu đường và mỡ máu, bệnh nhân
ung thư cần phải duy trì một lối sống khỏe mạnh. Chúng ta
cũng biết rằng bệnh nhân tiểu đường và người béo phì có nguy
cơ mắc bệnh ung thư cao hơn người khác. Thông thường, khi
các gen ức chế khối u như P5311 điều chỉnh quá trình tự chết
theo chương trình của tế bào thì các tế bào ung thư sẽ không
thể sống sót trong cơ thể chúng ta. Các tế bào ung thư chỉ phát
triển khi sức mạnh của gen P53 bị mất đi. Nói cách khác, nếu
hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta bị tổn thương thì ung thư mới
có thể phát triển.
Để ngăn ngừa ung thư, việc giữ thói quen ăn uống và lối sống
lành mạnh là điều rất quan trọng. Mối tương quan giữa hút
thuốc và ung thư đã được ghi nhận trong rất nhiều nghiên cứu.
Cũng giống như việc tiếp xúc với tia UV và uống rượu, hút
thuốc được biết là có nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc
gây ung thư. Điều quan trọng là chúng ta phải thích nghi với lối
sống theo đúng 10 khuyến nghị của Quỹ Nghiên cứu Ung thư
Thế giới.

11 P
 53: P53 là một loại protein ngăn cản quá trình phân chia tế bào. Nó là gen chống
ung thư chính, nằm ở vị trí thứ 17 trong số 23 cặp nhiễm sắc thể bên trong tế bào
của cơ thể con người. Nó có vai trò ngăn chặn các tế bào nhân lên ngoài tầm kiểm
soát hoặc ngăn chặn đột biến xảy ra. Do đó, nếu gen này không hoạt động đúng
chức năng một cách bình thường thì điều đó chứng tỏ ung thư đã phát triển.

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

Chương 2

Đừng sợ ung thư!
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Mỗi người có hơn 3.000 tế bào ung thư
phát triển trong cơ thể của mình
Có một điều mà tất cả bệnh nhân ung thư cần lưu ý rằng “căn
bệnh được phát sinh do lối sống của họ và có thể được chữa
khỏi theo mong muốn của họ”. Việc tìm hiểu nguyên nhân
và đặc điểm của bệnh còn quan trọng hơn việc tìm hiểu các
phương pháp điều trị bệnh. Tôi xin giới thiệu một số đặc điểm
chính của bệnh ung thư trong chương này. Nhiều người nghĩ
rằng nếu mắc bệnh ung thư thì có nghĩa là sẽ chết. Do đó,
nhiều người sợ ung thư hơn nhiều so với mối đe dọa thực sự
của nó.
Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét cách mọi người chết vì ung
thư. Sau đó, chúng ta sẽ cùng xem xét về suy nghĩ sai lầm của
chúng ta trong hầu hết các trường hợp như thế nào.
Thứ nhất, mọi người không chết vì ung thư. Nói cách khác, ung
thư không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong ở bệnh
nhân ung thư. Ví dụ, trong nhồi máu cơ tim, tắc động mạch
vành khiến hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng trong cơ tim kém hiệu
quả. Khi đó, tim sẽ ngừng đập vì không còn đủ năng lượng để
hoạt động. Thay vì là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, ung
thư là nguyên nhân gián tiếp gây tử vong ở hầu hết bệnh nhân
ung thư. Khi các tế bào ung thư tăng sinh vô hạn, chúng gây
ra các mối đe dọa thứ hai cho cơ thể chúng ta. Đó là cách phân
biệt ung thư với các bệnh khác.
Khi tế bào ung thư phát triển, nó cần một lượng lớn dinh dưỡng
để hoạt động. Vì thế, các tế bào bình thường trong cơ thể chúng
ta sẽ bắt đầu nhận được ít dinh dưỡng hơn. Vì tế bào ung thư có
xu hướng độc quyền dinh dưỡng khi chúng lớn hơn nên các tế
bào bình thường sẽ bị thâm hụt năng lượng. Đó là nguyên nhân
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khiến bệnh nhân ung thư gầy đi khi ung thư tiến triển. Ở giai
đoạn cuối của quá trình mang bệnh, các tế bào ung thư tăng
sinh sẽ thay thế các tế bào bình thường và làm cho các cơ quan
ngừng hoạt động hoàn toàn.
Nói một cách dễ hiểu, thiếu dinh dưỡng và sự thay thế các tế
bào bình thường bằng các tế bào ung thư là nguyên nhân gây tử
vong ở bệnh nhân ung thư.

Chúng ta sẽ không chết vì ung thư
nếu chúng không phát triển
Nếu vậy, chúng ta phải làm gì để không bị chết vì ung thư?
Chìa khóa của câu hỏi này là “ức chế sự phát triển của tế bào
ung thư” và “cung cấp đủ dinh dưỡng”.
Khoảng 3.000 đến 6.000 tế bào ung thư được tạo ra mỗi ngày
trong cơ thể của những người khỏe mạnh. Mặc dù các tế bào
ung thư này được tạo ra nhưng các tế bào miễn dịch sẽ ức chế
sự phát triển của chúng và ngăn chặn khối u phát triển trong cơ
thể. Nhiều công ty sản xuất sản phẩm chức năng đang quảng
cáo sản phẩm của họ như một “bộ khuếch đại hệ miễn dịch”.
Tuy nhiên, trừ những người có hệ miễn dịch bị tổn thương, ai
cũng đều có hệ miễn dịch đủ khả năng chống lại bệnh ung thư.
Nếu hệ miễn dịch của chúng ta bình thường thì nó sẽ có thể ức
chế sự phát triển của các tế bào ung thư.
Để hệ miễn dịch luôn ở trạng thái nguyên vẹn, chúng ta cần
phải cải thiện lối sống và giảm căng thẳng. Tất cả chúng ta đều
có thể giảm bớt căng thẳng về tâm lý và thể chất bằng cách
điều chỉnh lối sống.
Điều tiếp theo mà chúng ta phải làm là hỗ trợ dinh dưỡng. Tuy
nhiên, có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là các tế bào
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ung thư rất ưa thích glucose, đặc biệt là glucose đã qua xử lý.
Khi bệnh nhân ung thư được tiêm glucose với hàm lượng cao,
các tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh chóng. Nếu cung cấp cho
bệnh nhân ung thư một lượng lớn dinh dưỡng cùng một lúc thì
điều đó sẽ khiến tế bào ung thư phát triển nhanh chóng.
Việc cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư dưới dạng
bữa ăn là vô cùng quan trọng. Bệnh nhân nên được cung cấp
gạo chưa qua chế biến và các bữa ăn có rau củ làm chủ đạo. Tế
bào ung thư không thích chất dinh dưỡng từ rau củ. Lối sống
lành mạnh và việc điều chỉnh thói quen ăn uống sẽ ngăn chặn
các tế bào ung thư phát triển.

Đây là cách ung thư phát triển
Các tế bào ung thư phát trình thành một khối bằng cách tăng
sinh. Trong quá trình sao chép DNA, lỗi sao chép có thể xảy ra.
Đây là cách mà các tế bào biến đổi thành tế bào ung thư. Khi
tổn thương ở các gen không thể được phục hồi, nhiều lỗi sao
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chép sẽ xảy ra. Theo thuật ngữ y học, điều này được gọi là “khởi
đầu (initiation)”. Các yếu tố mà gây tổn thương gen và bắt đầu
sự khởi đầu được gọi là các yếu tố khởi đầu. Chúng có thể là
những thứ như gốc tự do, enzym hoạt tính, tia UV, khí độc, bức
xạ, chất độc và các hóa chất khác nhau.
Không phải tất cả những người tiếp xúc với chất kích thích đều
bị ung thư. Thực tế, các tế bào ung thư rất khó có thể phát triển
thành một khối vì các tế bào miễn dịch như đại thực bào và tế
bào NK sẽ phát hiện và tiêu diệt tế bào ung thư trước khi chúng
có cơ hội tăng sinh.
Tuy nhiên, nếu các tế bào miễn dịch không hoạt động bình
thường thì các tế bào ung thư sẽ có thể phát triển thành một
khối ung thư. Ngoài ra, một số tế bào ung thư có thể phá vỡ các
chức năng miễn dịch của tế bào miễn dịch.
Virus, chất béo và muối là những yếu tố gây trở ngại cho tế bào
miễn dịch và chúng được gọi là “vùng khởi động (promoter)”.
Nếu các chức năng của tế bào miễn dịch bị tổn thương thì các
tế bào ung thư sẽ phát triển ngày càng nhanh. Quá trình này
được gọi là “gia tăng (promotion)”.

Ung thư được phát sinh do lỗi sao chép gen
Sau đây, tôi xin trình bày về cách các tế bào ung thư tiến triển
thành bệnh. Tế bào ung thư được tạo ra do có lỗi sao chép xảy ra
trong quá trình “khởi đầu (initiation)”. Nếu hệ miễn dịch bị tổn
thương, các tế bào ung thư này sẽ được “thúc đẩy” thành một khối
lớn hơn. Quá trình gia tăng (promotion progress) là giai đoạn tế
bào ung thư phát triển từ từ thành một khối lớn. Nếu ung thư được
phát hiện và chẩn đoán ở giai đoạn này thì chỉ cần điều chỉnh lối
sống và thói quen ăn uống thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh.
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Tuy nhiên, khối ung thư có xu hướng phát triển nhanh chóng kể
từ thời điểm này trở đi. Đây cũng là lúc bệnh nhân ngày càng
gầy. Giai đoạn này được gọi là “tiến triển (progression)”. Trong
giai đoạn này, bệnh nhân sẽ sụt cân đáng kể và dễ bị mệt mỏi.
Thông thường, ở giai đoạn này, bác sĩ không thể làm gì để giúp
cải thiện tình trạng bệnh vì đã quá muộn. Lúc này, sức chống
chọi với bệnh ung thư của bệnh nhân gần như cạn kiệt nên
không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi một cái chết êm đềm.
Ở giai đoạn cuối của quá trình tiến triển (progression progress),
khối ung thư có đường kính 2~3 cm. Ở giai đoạn này, số lượng
tế bào miễn dịch của bệnh nhân (thường là tế bào lympho) bị
giảm đáng kể. Tế bào lympho giống như sĩ quan chỉ huy của hệ
miễn dịch của chúng ta. Khi số lượng tế bào lympho giảm, điều
đó có nghĩa là hệ miễn dịch của cơ thể giúp chống lại ung thư
đang bị tổn thương từng bước.

Nó tăng đến 1 kg trong vòng 10 đến 15 năm
Thời gian nhân đôi của một tế bào ung thư (thời gian cần thiết
để tế bào ung thư tăng gấp đôi số lượng) là khoảng 15 ngày
đến 2 tháng. Mất khoảng từ 1 đến 4 năm để một tế bào ung thư
nhân đôi thành 1 triệu tế bào. Khi các tế bào ung thư đạt đến
con số này, hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu tích cực
ức chế sự phát triển của chúng. Do đó, thời gian nhân đôi được
kéo dài khoảng 2 đến 3 năm. Như vậy, tế bào ung thư cần từ 9
đến 14 năm để phát triển khối lượng thành 1 g.
Khi tế bào ung thư có khối lượng đạt 1 g, đó cũng là lúc có 1 tỷ
tế bào ung thư nằm trong mô ung thư. Ở giai đoạn này, khối u
có thể được phát hiện dễ dàng khi khám sức khỏe. Ở giai đoạn
này, xu thế phát triển của khối u được tăng lên đáng kể trong
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khi hệ miễn dịch của cơ thể thì bị tổn thương. Do đó, khối u
nặng 1 g sẽ mất khoảng 1,5 năm (trung bình 3 năm) để phát
triển thành một khối 10 cm hoặc 1 kg.
Khi một người nặng 60 kg có một khối u khối lượng 1kg, người
đó sẽ chết rất sớm. Kết luận, một tế bào ung thư mất từ 15 đến
20 năm để phát triển thành một khối u có khối lượng 1kg. Yếu tố
quan trọng nhất trong điều trị ung thư là ngăn chặn các quá trình
tiến triển này. Nói cách khác, nếu chúng ta ngăn chặn ung thư tiến
triển thì chúng ta có thể ngăn chặn việc bệnh nhân chết vì ung thư.

Hệ miễn dịch chống lại ung thư
Yếu tố quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa ung thư là việc cải
thiện khả năng miễn dịch tự nhiên của con người. Mặc dù hóa
trị có thể quan trọng nhưng điều quan trọng không kém là ngăn
chặn sự phát triển của ung thư một cách tự nhiên thông qua hệ
miễn dịch của chính chúng ta.
Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào Tây y để điều trị ung thư, chúng ta
phải kết hợp với cải thiện tinh thần, lối sống lành mạnh và các
phương pháp điều trị truyền thống để đáp ứng yêu cầu của bệnh
nhân thì mới có thể điều trị hoàn toàn và hiệu quả.

Chúng ta sẽ biết các kế hoạch điều trị
khi chúng ta hiểu các đặc điểm của bệnh ung thư
Ung thư là gì? Nếu hiểu rõ các đặc điểm của kẻ thù đáng sợ
này thì chúng ta sẽ thấy yên tâm.
7 đặc điểm chính của bệnh ung thư.
① Tế bào bình thường phát triển đột biến thành tế bào ung thư.
② Không tiếp nhận lệnh từ bên ngoài.
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③
④
⑤
⑥
⑦

Không có tuổi thọ.
Tăng sinh không kiểm soát.
Di căn.
Tạo ra các mạch máu mới.
Có sức sống mạnh mẽ.

Khi chúng ta xem xét các đặc điểm này (những đặc điểm làm
căn cứ tạo ra các chất chống ung thư), chúng ta dễ dàng nhận
ra rằng “Hãy đừng sợ ung thư! Ung thư không phải là thứ phải
sợ”. Nếu xem kỹ những đặc điểm này, chúng ta có thể tìm thấy
câu trả lời về phương pháp điều trị ung thư. Sau đây, xin mời
bạn cùng tìm hiểu chi tiết về 7 đặc điểm này.
① Tế bào bình thường phát triển đột biến thành tế bào ung thư.

Thông thường, tế bào ung thư được tạo ra do tế bào bình
thường bị tổn thương về mặt di truyền. Các tế bào bị tổn
thương này được lập trình để chết đi nhưng trong số đó,
một số tế bào có thể đột biến thành tế bào ung thư.
② Không tiếp nhận lệnh từ bên ngoài.
Tế bào ung thư không được lập trình để nhận lệnh từ bên
ngoài. Vì tế bào ung thư không nhận lệnh dừng quá trình
tăng sinh nên chúng sẽ tiếp tục phát triển không ngừng
cho đến khi giết chết vật chủ.
③ Không có tuổi thọ.
Các tế bào bình thường được lập trình để tự chết khi chúng
đến một độ tuổi nhất định hoặc khi có bất kỳ khuyết tật nào
được phát hiện trong tế bào. Quá trình này được gọi là quá
trình tế bào tự chết theo chương trình (apoptosis process).
Tuy nhiên, tế bào ung thư không ngừng quá trình tăng sinh
ngay cả khi chúng có các khuyết tật và có tín hiệu phải tự
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chết theo chương trình (tín hiệu apoptosis). Ngoài ra, các tế
bào bình thường được lập trình cho quá trình tế bào tự chết
sau khi chúng đã tăng sinh theo một số chu kỳ nhất định
nhưng các tế bào ung thư thì không có chức năng này để
ngăn cản bản thân chúng tăng sinh.
④ Tăng sinh không kiểm soát.
Tế bào ung thư không ngừng tăng sinh ngay cả khi vật
chủ sắp chết. Vì cần nhiều năng lượng hơn để sử dụng
trong quá trình tăng sinh nhanh chóng nên chúng sẽ tiếp
tục lấy đi năng lượng của các tế bào bình thường ngay cả
khi vật chủ đang chết.
⑤ Di căn.
Khi tế bào ung thư tăng sinh, chúng sẽ di căn vào các cơ
quan khác thông qua mạch máu và mạch bạch huyết. Tế
bào ung thư đã di căn sẽ tăng sinh trở lại và lại di căn vào
các cơ quan khác. Nếu quá trình này được lặp lại. chúng
ta sẽ không thể xác định chính xác vị trí bị ung thư để
điều trị tế bào một cách hiệu quả.
⑥ Tạo ra các mạch máu mới.
Vì tế bào ung thư tăng sinh không kiểm soát nên mức
độ hoạt động của chúng cao hơn các tế bào bình thường
rất nhiều. Do đó, để cung cấp đủ dinh dưỡng, các tế bào
ung thư tự tạo ra các mạch máu hỗ trợ riêng cho chúng.
Khi các mạch này được hình thành, các tế bào ung thư sẽ
không chết và luôn có đủ năng lượng.
⑦ Có sức sống mạnh mẽ.
Khi tế bào ung thư hình thành một khối lớn, chất dinh
dưỡng sẽ không thể được cung cấp đầy đủ đến trung tâm
của tế bào ung thư. Tuy nhiên, các tế bào ung thư vẫn có
thể sống trong một khoảng thời gian mà không cần bất kỳ
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sự hỗ trợ dinh dưỡng nào... Điều này không giống với việc
các tế bào bình thường có xu hướng chết ngay lập tức.

Tạo ra các chất chống ung thư.
Ngoài ra, các tế bào ung thư có thể bơm các chất chống ung thư
ra khỏi hệ thống của chúng khi chúng ta điều trị ung thư bằng
các loại thuốc chống ung thư. Cơ chế này tương tự như việc các
tế bào bình thường thường xuyên bơm các chất độc hại ra khỏi
hệ thống của chúng. Các gen bơm ra các chất độc hại được biểu
hiện quá mức trong các tế bào ung thư để chống lại các loại thuốc
chống ung thư một cách hiệu quả. Đó là lý do tại sao một số loại
thuốc chống ung thư trở nên mất tác dụng sau một vài đợt điều
trị, (Một ví dụ là ADG gene12, một gen thuốc chống ung thư.).
Sự biến đổi gen
Khi quan sát một số khối u, chúng ta sẽ thấy chúng được cấu
tạo bởi các loại tế bào khác nhau. Điều này có nghĩa là một
nhóm tế bào ung thư bị khiếm khuyết nhiễm sắc thể được tập
hợp lại với nhau để tạo thành một khối ung thư.
Khi có nhiều tế bào ung thư khác nhau cùng nằm trong một
khối, điều đó có nghĩa là thuốc chống ung thư của chúng ta sẽ
có hiệu quả đối với một số tế bào này nhưng lại không hiệu
quả đối với các tế bào khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta điều trị
cho bệnh nhân bằng nhiều loại thuốc chống ung thư khác nhau
để cùng lúc có thể chống lại nhiều loại tế bào ung thư đa dạng,
bệnh nhân sẽ phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng và
điều này có thể làm tăng nguy cơ tử vong do hóa trị.
12 ADG (Gen thuốc chống ung thư): là nói về gen thuốc chống ung thư, một gen thải
chất chống ung thư ra khỏi tế bào ung thư để tế bào ung thư tự bảo vệ.
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Hệ miễn dịch ngăn chặn sự phát triển của ung thư
Như bạn có thể thấy, các tế bào ung thư có những chức năng
phi thường khiến chúng trở nên nguy hiểm. Chức năng của
chúng thậm chí không thể được so sánh với các tế bào bình
thường. Tuy nhiên, có một số tế bào bình thường thực sự có thể
chống lại ung thư.
Tế bào lympho (trong đó có tế bào sát thủ tự nhiên) tấn công
các tế bào ung thư dựa trên hệ miễn dịch toàn thân. Vì hệ miễn
dịch có thể xử lý 3.000 đến 6.000 tế bào ung thư mỗi ngày,
chúng ta có một hệ thống hỗ trợ tốt mà bình thường chúng ta có
thể dựa vào. Đó là cách chúng ta thường tránh được ung thư.
Do đó, chúng ta phải sử dụng hóa trị và xạ trị ở mức độ thích hợp
sao cho nó không làm tổn hại đến hệ miễn dịch của chúng ta.
Chúng ta có thể sử dụng các lựa chọn điều trị đó bằng nhiệt
trị liệu và các phương pháp điều trị bổ sung để tăng cường hệ
miễn dịch. Chúng ta có thể sửa thói quen ăn uống và ăn nhiều
loại rau, nấm và thực vật biển để tăng cường hệ miễn dịch.
Phần quan trọng nhất của quá trình điều trị có liên quan đến
tâm trí của chúng ta. Kết quả điều trị phụ thuộc rất nhiều vào tư
tưởng của bệnh nhân: một số bệnh nhân nghĩ rằng “Tôi sẽ khỏi
bệnh cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa”, trong khi các bệnh
nhân khác nghĩ rằng “Tôi sẽ chết sớm cho dù tôi có làm gì đi
chăng nữa”. Chúng tôi khuyến khích các nhân viên của chúng
tôi nói chuyện với bệnh nhân để họ tiếp tục hy vọng.
Chúng tôi cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường với tràn
đầy hy vọng rằng có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Chúng tôi
cùng nhau thưởng thức tất cả các loại rau và hải sản để đảm
bảo rằng tất cả luôn vui vẻ trong thời gian nhập viện. Chúng
tôi cho phép bệnh nhân có thể nói chuyện với bạn bè của họ và
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thậm chí tận hưởng những thú vui tiêu khiển của họ trong thời
gian nhập viện.
Vì môi trường rất quan trọng nên chúng tôi cố gắng hết sức để
bệnh nhân cảm thấy như đang ở nhà. Thậm chí, một số người
còn hỏi chúng tôi rằng tòa nhà của chúng tôi có phải là bệnh
viện hay không bởi vì họ cảm thấy bầu không khí như gia đình.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là việc điều trị cho bệnh nhân
với các kế hoạch điều trị hiệu quả. Khi con người lấy lại được
sức mạnh của mình, họ sẽ tìm thấy hy vọng và tiếng cười trong
cuộc sống một cách tự nhiên.
Liệu pháp đá quý nóng là yếu tố then chốt trong toàn bộ quá
trình này. Hãy cùng tìm hiểu thêm về nhiệt trị liệu và liệu pháp
tăng cường miễn dịch của chúng tôi.
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Chương 3

Làm nóng cơ thể
bằng nhiệt trị liệu
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Hạ thân nhiệt là nguyên nhân của tất cả các bệnh
Hạ thân nhiệt là nguyên nhân của một số bệnh tật. Hạ thân
nhiệt là tình trạng nhiệt độ cơ thể thấp khi đang mắc các bệnh
mãn tính khác nhau.
Nhưng hạ thân nhiệt là gì? Nếu bàn tay và bàn chân lạnh trong
khi các bộ phận cơ thể gần tim lại ấm thì bạn có thể nghi ngờ
về triệu chứng hạ thân nhiệt. Nếu bạn bị hạ thân nhiệt, bạn có
thể sưởi ấm bàn tay và bàn chân lạnh nhưng bên trong vẫn cảm
thấy lạnh.
Hạ thân nhiệt là một triệu chứng mà cơ thể có thể cảm nhận
được. Nguyên nhân của hạ thân nhiệt là do lưu thông máu
trong cơ thể bị kém đi. Nhiệt độ thấp sẽ khiến các mao mạch ở
bàn tay và bàn chân bị co lại. Khi chúng co lại, máu ấm từ tim
sẽ không thể truyền nhiệt cho toàn bộ cơ thể và điều này khiến
nhiệt độ của cơ thể bị hạ xuống.
Theo giáo sư Abo Touru của Đại học Nagata, khi nhiệt độ cơ
thể hạ xuống, các mạch máu sẽ co lại và các dây thần kinh giao
cảm sẽ hưng phấn. Khi hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, bạch
cầu hạt sẽ được đào thải ra ngoài và thúc đẩy quá trình viêm
nhiễm. Nếu chúng ta có thể kích thích hệ thần kinh đối giao
cảm trong quá trình này bằng cách làm nóng cơ thể, chúng ta sẽ
có thể kích hoạt các tế bào lympho để cải thiện các chức năng
miễn dịch.
Trong quá trình hạ thân nhiệt, hệ thần kinh giao cảm sẽ chi
phối cơ thể và khiến quá trình lưu thông máu bị chậm lại. Và vì
không có đủ năng lượng được lưu thông trong cơ thể nên chức
năng của hệ miễn dịch sẽ bị tổn thương. Như vậy, tại sao những
người bị rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt khi lưu thông máu
không được cải thiện ngay cả khi đã làm nóng cơ thể?
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Nguyên nhân là vì nhiệt độ bên ngoài ảnh hưởng đến nhiệt độ
cơ thể và các yếu tố tâm lý như thuốc và thức ăn. Ví dụ, những
người có nhiều căng thẳng sẽ có xu hướng điều chỉnh nguy cơ
lưu thông kém hơn. Do đó, việc nghỉ ngơi đầy đủ và tinh thần
thoải mái sẽ giúp cân bằng hệ thần kinh tự chủ và cải thiện lưu
thông máu.
Nếu không tập thể dục đầy đủ hoặc không giảm bớt căng thẳng,
chúng ta sẽ tiếp tục bị hạ thân nhiệt và lưu thông máu kém. Khi
cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng, chức năng miễn
dịch sẽ từ từ suy giảm cho đến khi không còn khả năng bảo vệ
cơ thể trước sự xâm chiếm của các tác nhân ngoại lai và ung
thư.

Bệnh nhân ung thư thường có thân nhiệt thấp
Mối quan hệ giữa hệ miễn dịch và nhiệt độ cơ thể là rất quan
trọng. Nếu nhiệt độ cơ thể là khoảng 36°C thì cơ thể sẽ có đầy
đủ các chức năng miễn dịch. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ cơ thể là
khoảng 35°C thì các chức năng miễn dịch sẽ suy giảm. Đây là
nhiệt độ tối ưu để tế bào ung thư hoạt động. Nhiệt độ cơ thể
giảm xuống l°C sẽ khiến chức năng miễn dịch suy giảm 40%
và nhiệt độ cơ thể thấp sẽ tạo ra môi trường giúp các bệnh khác
nhau có thể hoạt động trong cơ thể.
Khi một căn bệnh đã được kích hoạt, nó thực sự khó chữa khỏi
vì hệ miễn dịch của cơ thể đã bị tổn thương. Nếu bạn gặp vấn
đề trong việc giảm bớt cảm lạnh, hãy kiểm tra nhiệt độ của bạn
trước. Nếu nhiệt độ là 35°C hoặc chớm 36°C thì hãy đừng ngần
ngại làm nóng cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể thấp có nghĩa là các chức năng miễn dịch đang
suy giảm và không thể bảo vệ cơ thể.
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① Mất cân bằng trong hệ thần kinh tự chủ
② Giảm trao đổi chất
③ Sản xuất ATP13 thấp hơn
④ S uy giảm các hoạt động sinh lý do thiếu vitamin và

khoáng chất
⑤ Enzym bất hoạt và lưu thông máu kém

Nhiệt độ cơ thể thấp sẽ khiến cơ thể chúng ta bị tổn thương ở
nhiều vùng khác nhau. Khi các enzym bị bất hoạt, rất nhiều
hoạt động của tế bào sẽ bị tổn thương. Nếu các tế bào được bao
quanh bởi chất béo không phân hủy (như axit béo chuyển hóa),
nó sẽ không được cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất.
Nguyên nhân chung của ung thư và các bệnh tim mạch là axit
béo chuyển hóa. Như bạn có thể thấy, hoạt động của enzym rất
quan trọng trong việc duy trì một cuộc sống khỏe mạnh.

Nếu không có enzym thì không có sự sống
Enzym là chất xúc tác kích thích các phản ứng hóa học trong cơ
thể chúng ta. Bắt đầu từ thở, tim đập và di chuyển, các enzym
tham gia vào tất cả các quá trình của cơ thể như hấp thụ, vận
chuyển, bài tiết và các chức năng khác. Không có enzym thì
không có sự sống. Enzym có thể được tìm thấy trong rau sống,
trái cây, cá và các thực phẩm hữu cơ khác. Chúng được cấu
tạo từ protein trong cơ thể chúng ta. Vai trò của chúng là biến
đổi các chất hữu cơ và vô cơ trong cơ thể thành dạng có thể sử
dụng được.
13 A
 TP (Adenosine Triphosphate): Adenosine triphosphate là một coenzyme trợ giúp
các chức năng của enzym.
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Trong một số phần của y học, chúng tôi định nghĩa cái chết xảy
ra khi mức độ enzym ở mức 0. Khi nhiệt độ cơ thể bị thấp, các
hoạt động của enzym sẽ bị bất hoạt. Trong cơ thể chúng ta có
60 nghìn tỷ tế bào và trong những tế bào đó, có một cơ quan
được gọi là “ty thể” có chức năng như một động cơ bên trong
tế bào. Glucose được chuyển hóa thành ATP và chất này được
vận chuyển đến các tế bào để cung cấp năng lượng. Lý do mà
chúng ta có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh là nhờ các chức
năng của ATP.
Nếu enzym không hoạt động đầy đủ bên trong cơ thể, cơ thể sẽ
không thể sản xuất đủ năng lượng. Khi đó, các tế bào sẽ bắt đầu
lão hóa và các hoạt động sinh lý cũng suy giảm. Mặc dù điều
này có vẻ không liên quan trực tiếp đến nhiệt độ cơ thể nhưng
những khiếm khuyết này xuất hiện đều do hạ thân nhiệt.

Nên giải quyết các nguyên nhân gây hạ thân nhiệt
Khi xem xét dữ liệu của ‘bệnh nhân’, chúng tôi thấy rằng 100%
bệnh nhân ung thư của chúng tôi đều bị vi tuần hoàn kém và hạ
thân nhiệt. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định rằng ung thư
gây ra tình trạng hạ thân nhiệt hay tình trạng hạ thân nhiệt gây
ra ung thư nhưng gần như chắc chắn rằng việc hạ thân nhiệt
khiến các hoạt động của enzym trở nên thấp và điều này đóng
vai trò quan trọng trong việc gây bùng phát ung thư.
Nguyên nhân lớn nhất của bệnh ung thư là do lối sống không
lành mạnh. Ung thư bùng phát là do yếu tố môi trường trở nên
thuận lợi cho tế bào ung thư. Nếu có một nguyên nhân nào
đó gây ra tình trạng hạ thân nhiệt trong cuộc sống hàng ngày,
chúng ta cần phải điều chỉnh các tế bào ung thư trong lối sống
của mình. Thông thường, nguyên nhân gây ra tình trạng hạ thân
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nhiệt là do thói quen ăn uống không lành mạnh. Nếu tiếp tục ăn
thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta sẽ hấp thụ quá nhiều protein,
chất béo và glucose.
Tuy nhiên, vì những thực phẩm đó thiếu các yếu tố dinh dưỡng
thiết yếu như khoáng chất và vitamin nên enzym trong cơ thể
sẽ bắt đầu suy giảm hoạt động. Do đó, nếu con người giữ thói
quen ăn uống dẫn đến sụt cân nghiêm trọng thì hệ miễn dịch
của cơ thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứ ăn đồ ngọt,
lạnh và duy trì lối sống không lành mạnh thì cơ thể sẽ sớm rơi
vào tình trạng hạ thân nhiệt.
Như tôi đã trình bày ở trên, lối sống kém là nguyên nhân chính
gây hạ thân nhiệt rồi cuối cùng gây ra sự bùng phát ung thư.

Nếu nhiệt độ cơ thể tăng lên 1 độ
thì khả năng miễn dịch sẽ tăng 40%
và 43°C gây chết tế bào ung thư
Các tế bào ung thư ưa thích nhiệt độ cơ thể thấp. Do đó, cơ thể
chúng ta sẽ tăng nhiệt độ lên 1°C để tạo ra một cơ thể có khả
năng chống lại các tế bào ung thư một cách hiệu quả.
Tăng nhiệt độ cơ thể lên 1°C không phải là vấn đề quan trọng.
Vấn đề quan trọng ở đây là phải làm tăng nhiệt độ cơ thể lên
đến hơn 36°C để cơ thể có thể cải thiện hệ miễn dịch nhằm
chống lại bệnh ung thư.
Theo giáo sư Abo, các chức năng miễn dịch được cải thiện 40%
khi chúng ta tăng nhiệt độ cơ thể lên 1°C. Chúng ta sẽ có thể
chống lại phần lớn bệnh ung thư chỉ với tác dụng này. Các lực
lượng tự nhiên (như chức năng miễn dịch) rất quan trọng trong
quá trình điều trị ung thư và sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến kết
quả điều trị.
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Kết quả của hóa trị phụ thuộc nhiều vào việc hệ miễn dịch còn
nguyên vẹn hay không. Thuốc chống ung thư không chỉ tấn
công các tế bào ung thư mà còn tấn công vào các tế bào bình
thường. Đó là lý do tại sao thuốc chống ung thư có tác dụng
phụ nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nếu chúng ta điều chỉnh liều lượng thì chúng ta có
thể giảm tối đa các tác dụng phụ đó. Nếu chúng ta cải thiện hệ
miễn dịch của cơ thể thì sẽ có thể giảm tối đa liều lượng thuốc
chống ung thư. Đây có thể là một hệ thống rất hiệu quả trong
việc chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải
biết rõ về các loại thuốc chống ung thư để có thể giảm tối đa
liều lượng trong khi vẫn cho phép chúng có hiệu quả trên các tế
bào ung thư.
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Chỉ 10% đến 20% liều lượng
thuốc chống ung thư thông thường là đù
Ai cũng biết rằng các tế bào ung thư rất nhạy cảm với nhiệt.
Đó là lý do tại sao nhiệt trị liệu (liệu pháp làm nóng cơ thể từ
bên ngoài) rất hiệu quả. Vì có một lượng máu thấp chảy trong
khối u, nhiệt độ của khối u có thể tăng lên dễ dàng. Vì bình
thường xung quanh khối u có chức năng điều nhiệt nên nhiệt
độ của chúng sẽ không bị tăng lên nhiều như các tế bào ung
thư. Do đó, giữa tế bào ung thư và tế bào bình thường sẽ có
một gradient nhiệt độ.
Khi khối u ở 42°C, nó sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, vì nhiệt
độ của tế bào bình thường bị giới hạn ở 40°C nhờ tác động
làm mát của dòng máu nên chúng sẽ không bị ảnh hưởng như
tế bào khối u.
Vì các tế bào khối u không có đủ số lượng mạch máu nên
chúng không chịu sự điều chỉnh của hệ thần kinh tự chủ. Do
đó, khi chúng không có đủ máu chảy, chúng sẽ tạo ra lactate
và ở trạng thái có tính axit. Và khi các tế bào trở nên có tính
axit hơn, chúng sẽ trở nên nhạy cảm hơn với nhiệt. Do đó, khi
nhiệt độ tăng lên hơn 42°C thì các tế bào ung thư sẽ dễ chết
một cách tự nhiên.
Khi DNA của tế bào ung thư bị tổn thương do xạ trị và hóa
trị, nó sẽ yếu đi trong một khoảng thời gian nhưng sẽ sớm hồi
phục. Tuy nhiên, khi các tế bào đạt đến nhiệt độ 42°C, các
chức năng sửa chữa của chúng sẽ bị vô hiệu hóa và chúng sẽ
bị chết sớm. Mặc dù chúng có thể chống trọ sức nóng trong
thời gian ngắn nhưng việc điều trị lặp đi lặp lại sẽ khiến sức đề
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kháng của chúng yếu đi.
Do đó, nhiệt trị liệu lặp đi lặp lại sẽ khiến các chức năng miễn
dịch được cải thiện và khiến các tế bào ung thư chết đi. Ngoài
ra, khi chúng ta tấn công các tế bào ung thư đã bị suy yếu bằng
xạ trị và hóa trị, việc điều trị sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.
Lý do mà chúng tôi chỉ cần dùng 10% đến 20% liều lượng
thuốc chống ung thư thông thường là có liên quan đến những
hiệu ứng đồng vận này. Bằng cách giảm liều lượng thuốc
chống ung thư, chúng tôi có thể giảm mức độ nghiêm trọng
của tác dụng phụ và tăng hiệu quả điều trị bằng cách kết hợp
chúng với các liệu pháp tăng cường miễn dịch đa dạng.
Liều lượng được sử dụng trong liệu pháp này bằng hoặc ít hơn
trong liệu pháp ngủ đông của giáo sư Dakahisi.
Mặc dù không thể tránh khỏi việc gây ảnh hưởng đến hệ miễn
dịch với ba lựa chọn điều trị tiêu chuẩn, liệu pháp nhiệt trị và
tăng cường miễn dịch của chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ hệ miễn
dịch trong các quá trình điều trị ung thư.

Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống
khi hệ thần kinh giao cảm tiếp quản cơ thể
Hệ thần kinh tự chủ cho thấy nhiệt độ có liên quan nhiều đến
hệ miễn dịch. Hệ thần kinh tự chủ kiểm soát các chức năng
tự chủ của cơ thể như thở, trao đổi chất, kiểm soát nhiệt độ,
tiêu hóa và lưu thông máu. Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng
thẳng, hệ thần kinh giao cảm sẽ tiếp quản cơ thể. Khi cơ thể
được thư giãn, hệ thần kinh đối giao cảm sẽ tiếp quản cơ thể.
Sự cân bằng giữa hai hệ thống này đóng một vai trò quan trọng
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trong việc duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể. Khi hệ thống
đối giao cảm tiếp quản cơ thể, số lượng tế bào bạch huyết tăng
lên và các chức năng miễn dịch được cải thiện. Thân nhiệt
cũng được duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị căng
thẳng nhiều, các dây thần kinh giao cảm sẽ điều khiển cơ thể.
Khi chúng ta đi ngủ, nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng lên và
làm nóng tay chân. Tuy nhiên, nếu hệ thần kinh giao cảm phụ
trách cơ thể thì nhiệt độ sẽ không tăng lên và chúng ta sẽ khó
đi vào giấc ngủ vì tay chân bị lạnh.
Mặc dù một trong các hệ thống có thể nắm quyền kiểm soát
nhưng cơ thể sẽ sớm đi vào trạng thái cân bằng. Tuy nhiên,
nếu chúng ta ở trong trạng thái căng thẳng liên tục trong thời
gian dài thì hệ thần kinh giao cảm cũng sẽ phụ trách cơ thể
trong thời gian dài đó. Khi đó, các mạch máu sẽ co lại và khiến
cơ thể lưu thông máu kém. Do đó, thân nhiệt của chúng ta sẽ
giảm đi đáng kể.
Hạ thân nhiệt có thể xảy ra khi hệ thần kinh đối giao cảm tiếp
quản hoàn toàn cơ thể. Nếu hệ thần kinh đối giao cảm tiếp
quản hoàn toàn cơ thể thì cơ thể sẽ chuyển sang trạng thái cực
kỳ thư giãn và ức chế bất kỳ loại chuyển động nào. Điều này
có thể khiến mọi người trở nên cực kỳ chán nản và luôn ở nhà.
Vì những người này sẽ không di chuyển nhiều nên tuần hoàn
máu của họ cũng có thể bị tổn thương. Ngoài ra, khi hệ thần
kinh đối giao cảm tiếp quản cơ thể quá lâu, các mạch máu sẽ
trở nên quá giãn và khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
Hệ thần kinh tự chủ tìm thấy sự cân bằng của nó trong cuộc
sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên sống một
cuộc sống cân bằng trong suốt cả ngày. Chúng ta nên tránh

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

69

sống một cuộc sống chỉ tập trung vào một trạng thái tâm trí.
Chúng ta nên sửa đổi lối sống không lành mạnh của mình và
cố gắng phòng ngừa việc nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
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Y học thứ tư, nhiệt trị liệu là gì?
Tây y đóng vai trò then chốt trong việc điều trị bệnh ung thư
từ trước đến nay. 3 phương pháp điều trị ung thư tiêu chuẩn là
phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Tuy nhiên, 3 phương pháp điều trị
này không chữa khỏi hoàn toàn ung thư. Phẫu thuật chỉ có thể
loại bỏ ung thư có thể nhìn thấy nhưng không thể loại bỏ ung
thư ở cấp độ tế bào. Hóa trị và xạ trị không chỉ tấn công các tế
bào ung thư mà còn tấn công vào các tế bào bình thường. Do
đó, chúng ta rất khó loại bỏ hoàn toàn ung thư ra khỏi cơ thể.
Y học bổ sung và liệu pháp tổng hợp là các lựa chọn điều trị để
bù đắp những nhược điểm của 3 phương pháp điều trị ung thư
tiêu chuẩn này. Chúng đang được công nhận là một phương án
điều trị thay thế khi Tây y không còn hiệu quả.
Nói cách khác, nếu Đông y, liệu pháp hương thơm, chế phẩm
bổ sung, chăm sóc thần kinh cột sống và liệu pháp điều trị
bằng nước suối khoáng nóng được kết hợp với Tây y thì sẽ đạt
được hiệu quả tối đa. Ngoài các phương pháp điều trị truyền
thống, liệu pháp tăng cường tế bào lympho và liệu pháp sử
dụng tế bào độc sát tế bào và tế bào tua cũng đang được sử
dụng.
Y học bổ sung là lĩnh vực y học sử dụng các phương pháp
không phải là phương pháp Tây y để củng cố những phần mà
Tây y còn thiếu. Y học bổ sung là y học tổng hợp trong đó có
kết hợp Tây y với Đông y và liệu pháp tế bào.
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Các tế bào ung thư dễ bị tổn thương bởi nhiệt
Chúng tôi thực hiện “nhiệt trị liệu” bằng cách sử dụng Biomat
14
để làm cơ sở cho liệu pháp tăng cường miễn dịch. Vì nhiệt độ
cơ thể của hầu hết bệnh nhân ung thư đều dưới 36°C nên chúng
tôi cần tăng nhiệt độ cơ thể để cải thiện hệ miễn dịch của bệnh
nhân.
Ngoài ra, vì các tế bào ung thư dễ bị tổn thương bởi nhiệt nên
nhiệt trị liệu vừa có thể tiêu diệt tế bào ung thư vừa cải thiện hệ
miễn dịch của cơ thể. Qua đó, chúng tôi đạt được hiệu quả kép.
Như đã trình bày ở trên, các tế bào ung thư dễ bị tổn thương
bởi nhiệt. Mặc dù tế bào bình thường có thể xử lý nhiệt độ tối
đa đến 47°C nhưng tế bào ung thư chỉ có thể xử lý nhiệt độ tối
đa đến 42°C. Sau khi xem xét các đặc điểm của tế bào bình
thường và tế bào ung thư, nhiều phương pháp khác nhau đã
được sử dụng để điều trị ung thư như rửa phúc mạc bằng nước
ấm sau khi phẫu thuật ung thư.
Có rất nhiều báo cáo đã nêu ra rằng bệnh ung thư được chữa
khỏi sau một cơn sốt cao. Ngoài ra, 1/3 số người mắc bệnh
ung thư được chữa khỏi một cách tự nhiên đều đã từng có triệu
chứng sốt cao.
Mối quan hệ giữa tế bào ung thư và nhiệt đang được tranh luận
trong một thời gian dài. Mãi cho đến cuối những năm 1960,
liệu pháp nhiệt trị liệu ở bệnh nhân ung thư mới được bắt đầu.
Các thử nghiệm lâm sàng thực tế được bắt đầu vào giữa những
năm 1970 khi Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức hội nghị
chuyên đề quốc gia về nhiệt trị và xạ trị dành cho bệnh nhân
ung thư. Trong hội nghị chuyên đề này, NCI đã công bố rằng
14 Biomat: Sản phẩm thiết bị y tế Hoa Kỳ FDA 510K
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nhiệt trị liệu đã cho thấy những hiệu quả đầy hứa hẹn đối với
bệnh ung thư đã không phản ứng với xạ trị. Vào thời điểm này,
các bác sĩ chuyên khoa xạ trị bắt đầu quan tâm đến nhiệt trị
liệu.
Lúc đầu, một thiết bị sưởi ấm sử dụng vi sóng15 được làm dưới
dạng mẫu thử nghiệm. Hiện nay, máy Thermotron sử dụng sóng
vô tuyến được sử dụng. Bằng cách sử dụng sóng vô tuyến rung
80 triệu lần/giây, thiết bị sẽ làm nóng những vùng sâu nhất của
cơ thể.
Hiện tại vẫn còn nhiều tranh cãi về việc nên sưởi ấm cục bộ
khối ung thư hay làm nóng toàn bộ cơ thể.
Tại bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi tin rằng việc làm nóng
toàn bộ cơ thể sẽ không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn tăng
cường hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó, chúng tôi đang áp dụng
phương pháp làm nóng toàn bộ cơ thể.

Nhiệt trị liệu có thể được sử dụng
cùng với xạ trị và hóa trị
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lý do tại sao nhiệt trị liệu có
hiệu quả trong việc điều trị tế bào ung thư.
Khối u ung thư không được cung cấp đủ lưu lượng máu nên
chúng ở trạng thái axit nghiêm trọng.
Khi các tế bào ở trạng thái axit, chúng có xu hướng dễ chết nếu
bị tác động nhiệt.
DNA của tế bào ung thư bị tổn thương khi điều trị bằng xạ trị
và hóa trị nhưng nó vẫn có thể tự phục hồi.
15 V
 i sóng (Microwave): Sóng điện từ có bước sóng lớn hơn dải tia hồng ngoại xa. Nó
khiến vật thể rung động và tạo ra nhiệt độ cao.
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Tuy nhiên, ở nhiệt độ 42°C trở lên, các chức năng sửa chữa của
AND bị suy giảm, điều này khiến các tế bào ung thư trở nên dễ
bị tổn thương hơn các phương pháp điều trị khác. Mặc dù các
tế bào ung thư có khả năng chịu nhiệt trong giai đoạn đầu của
nhiệt trị liệu nhưng khả năng chịu đựng của chúng sẽ yếu đi khi
đợt điều trị được lặp lại.
Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện nhiệt trị liệu nhiều lần.
Ngoài ra, hiệu ứng đồng vận có thể đạt được khi nhiệt trị liệu
được kết hợp với xạ trị và hóa trị. Trong phương pháp nhiệt trị
liệu, chúng ta chỉ cần 10~20% liều lượng hóa trị thông thường
để điều trị ung thư. Ngoài ra, nếu kết hợp các liệu pháp tăng
cường miễn dịch khác cùng với các phương pháp điều trị này
thì cũng có thể đạt hiệu quả.
Mặc dù đã có một số trường hợp khối u nhỏ lại nhờ áp dụng
nhiệt trị liệu bằng Thermotron nhưng đây vẫn chưa được coi là
phương pháp điều trị tiêu chuẩn do chi phí cao cũng như chính
sách bảo hiểm chỉ chi trả chi phí trong 6 đợt nhiệt trị liệu được
tiến hành cùng với các phương pháp xạ trị.
Để nhiệt trị liệu có hiệu quả hơn, chúng ta cần tiến hành nhiều
đợt điều trị hơn. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân từ chối thực hiện
thêm các đợt nhiệt trị liệu vì không được tính bảo hiểm.
Bệnh viện cũng không thể tính phí quá cao cho bệnh nhân nên
tỷ lệ chi phí - lợi nhuận thấp đang khiến nhiều bệnh viện không
thể thực hiện phương pháp điều trị này. Thay vì được áp dụng ở
các bệnh viện lớn, nhiệt trị liệu đang được áp dụng lần đầu tiên
ở các bệnh viện địa phương vì những lý do này.
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Một số bác sĩ không biết về nhiệt trị liệu
Một lý do khác khiến nhiệt trị liệu không được sử dụng rộng rãi
là do nhiều bác sĩ thậm chí không biết về nhiệt trị liệu cũng như
tác dụng của nó. Có một số bệnh nhân của bệnh viện của chúng
tôi đã gặp những bác sĩ nói rằng “làm nóng khối u ung thư sẽ
cải thiện lưu lượng máu và cho phép ung thư phát triển nhanh
hơn”. Vì họ không thể nói với bác sĩ rằng họ đang được điều trị
bằng nhiệt trị liệu nên các bác sĩ của họ thường tò mò về việc
làm thế nào mà khối u lại thu nhỏ đáng kể như vậy.
Có rất nhiều bác sĩ chỉ công nhận 3 phương pháp điều trị ung
thư tiêu chuẩn nên nếu bệnh nhân yêu cầu được điều trị thêm
bằng phương pháp điều trị thay thế thì những bác sĩ đó thường
nói rằng “Tôi không thể chịu trách nhiệm về những phương
pháp điều trị đó. Hãy đến các bệnh viện khác nếu bạn thực sự
muốn tiến hành các phương pháp điều trị thay thế”. Đó là cách
“người tị nạn ung thư” được tạo ra.
Có rất nhiều trường hợp bác sĩ tiến hành hóa trị không hiệu quả
trên bệnh nhân và làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân vì họ chỉ công nhận 3 phương pháp điều trị ung thư tiêu
chuẩn. Sự thiếu hiểu biết của họ về phương pháp điều trị khác
chính là lý do khiến họ tạo ra “những người tị nạn ung thư”. Có
nhiều bác sĩ chuyên khoa ung thư không thể cung cấp phương
pháp điều trị tổng hợp cho bệnh nhân của họ. Đây là điểm khác
biệt lớn nhất giữa phương pháp điều trị ung thư ở Hoa Kỳ/EU
và ở Nhật Bản.
Tác dụng điều trị của nhiệt trị liệu được biết đến rộng rãi ở
Nhật Bản thông qua nghiên cứu được thực hiện bởi các giáo sư
của Đại học Sugawara Kyoto.
Năm 1983, Hiệp hội Nhiệt trị Nhật Bản được thành lập để và
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hàng năm đã xuất bản nhiều nghiên cứu khác nhau về nhiệt trị
liệu. Mặc dù Hiệp hội được dẫn dắt bởi các bác sĩ chuyên khoa
xạ trị nhưng các bác sĩ thuộc các lĩnh vực khác cũng đang bắt
đầu tham gia hiệp hội để có thể nghiên cứu thêm. Phương pháp
điều trị bằng nhiệt trị liệu đang có triển vọng đặc biệt bởi vì
phương pháp này chỉ có tác dụng phụ tối thiểu.
Các thiết bị khác ngoài Thermotron (như tia hồng ngoại xa và
vòm làm nóng) cũng đang được sử dụng để thực hiện nhiệt trị
liệu. Tuy nhiên, mặc dù các quy trình làm nóng nói chung của
chúng có thể có hiệu quả nhưng hiệu quả làm nóng cục bộ của
chúng vẫn chưa được xác định. Thay vì được sử dụng như một
phương pháp điều trị, những thiết bị này có thể được sử dụng
để tăng nhiệt độ cơ thể cơ bản trong cuộc sống hàng ngày nhằm
tăng cường hệ miễn dịch.

Nhiệt trị liệu cho bệnh ung thư
bằng cách sử dụng tấm nệm nóng 70°C
Ngoài 3 lựa chọn điều trị tiêu chuẩn, tôi thực sự tin rằng nhiệt
trị liệu nên được coi là lựa chọn thứ tư. Thông qua điều trị ung
thư bằng tấm nệm nóng 70°C, chúng tôi đặt mục tiêu vừa tăng
cường hệ miễn dịch của bệnh nhân vừa làm suy yếu khối u ung
thư tại chỗ bằng cách tăng nhiệt độ của nó lên hơn 42°C.
Khi tế bào ung thư suy yếu do hệ miễn dịch của cơ thể được
tăng cường, cơ thể sẽ được định hướng theo hướng chữa bệnh
và sẽ cho ra kết quả tuyệt vời.
Tôi không cố gắng nói rằng chỉ riêng nhiệt trị liệu có thể chữa
khỏi ung thư. Nhưng bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể và kết hợp
với các liệu pháp tăng cường miễn dịch khác, chúng tôi có thể
làm cho các tế bào ung thư dễ bị tổn thương trước các phương
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pháp điều trị khác.
Ví dụ, khi thực hiện hóa trị cho bệnh nhân, việc bổ sung nhiệt
trị liệu vào phác đồ điều trị là điều cốt yếu để có thể sử dụng
liều lượng tối thiểu nhưng vẫn tạo nên hiệu quả tối đa. Nếu kết
hợp hóa trị với nhiệt trị liệu thì chúng ta có thể đạt được hiệu
quả tương tự như hiệu quả của điều trị đủ liều lượng thông
thường nhưng không hề có tác dụng phụ.
Vì bệnh nhân không bị tác dụng phụ nên trong quá trình điều
trị, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng.
Điều này có thể là một lợi thế lớn cho bệnh nhân.
Nhiệt trị liệu sẽ không chỉ giúp hóa trị và xạ trị mà còn giúp
các phương pháp điều trị ung thư khác trở nên hiệu quả hơn
với tác dụng phụ tối thiểu. Nhiệt trị liệu là cần thiết để thay đổi
cơ thể sang trạng thái chữa bệnh. Đó là lý do tại sao tôi rất tin
tưởng rằng nhiệt trị liệu nên được coi là y học thứ tư trong điều
trị ung thư.
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HSP chữa bệnh
Một lý do khác về hiệu quả của nhiệt trị liệu là tác dụng kích
hoạt của nó đối với protein sốc nhiệt (HSP). Protein sốc nhiệt
được biết là có tác dụng bảo vệ tế bào trước ứng suất nhiệt khi
ứng suất nhiệt tác động lên tế bào. Để cơ thể có thể ngăn chặn
sự tiết HSP và cho phép nó phục hồi, não của chúng ta tích cực
tiết ra hormone gọi là endorphin. Con người đôi khi cảm thấy
hạnh phúc khi họ chạy hoặc tập thể dục. Những tác động như
vậy liên quan đến B endorphin mang lại cảm xúc hạnh phúc và
giảm đau.
Do đó, chúng tôi tin rằng khi chúng tôi thực hiện nhiệt trị liệu
trên bệnh nhân, B endorphin được tiết ra để bảo vệ cơ thể bệnh
nhân khỏi đau. 80% bệnh nhân ung thư được kê đơn morphin
để kiểm soát cơn đau. Tuy nhiên, trong phương pháp nhiệt trị
liệu, chúng ta có thể tiến hành điều trị ung thư mà không cần sử
dụng đến morphin.
Ngoài ra, các protein sốc nhiệt kích hoạt các tế bào lympho
vốn được gọi là tế bào sát thủ tự nhiên và thúc đẩy sự tổng hợp
interferon chống ung thư để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
Làm nóng cơ thể bằng nhiệt trị liệu nhờ chức năng cơ bản của
protein sốc nhiệt là bảo vệ cơ thể trước căng thẳng và sửa chữa
các tế bào bị tổn thương. Nó cũng kích hoạt các tế bào miễn
dịch khác bằng cách phát hiện các vật thể ngoại lai bên trong
cơ thể và khiến cho các tế bào ung thư dễ bị tổn thương trước
các tế bào miễn dịch khác.
Vì protein sốc nhiệt được tạo ra bằng cách làm nóng các tế
bào bình thường nên chúng ta không cần phải làm nóng cơ thể
nhiều như khi điều trị ung thư. Do đó, có một phương thức điều
trị được gọi là “làm nóng nhẹ (mild heating)”. Tại bệnh viện
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của chúng tôi, chúng tôi kết hợp liệu pháp Biomat nóng với
xông hơi và liệu pháp đá quý nóng Hormesis để thúc đẩy quá
trình tổng hợp protein sốc nhiệt.

HSP sửa chữa các protein bị trục trặc
Trong cuốn sách “HSP chữa bệnh” của giáo sư Itoyoko Jun
thuộc Đại học Y Aichi, tác giả đã liệt kê cách HSP chữa bệnh
như sau:
① Protein bị tổn thương trong tất cả các chấn thương, bệnh
tật và căng thẳng
② HSP sửa chữa các protein bị lỗi
③ Tế bào chết theo hai phương thức: hoại tử và tự chết theo
chương trình (apoptosis)
④ HSP ức chế quá trình tự chết theo chương trình và tăng
cường sức sống của tế bào
⑤ Lượng HSP tăng lên khi cơ thể được làm nóng
⑥ Các tế bào trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng được làm nóng
⑦ Nhiệt trị liệu nhẹ có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh
và khuyết tật khác nhau
Nói một cách dễ hiểu, HSP giống như một lá bài joker trong bộ
bài. Đã có báo cáo nói rằng mức HSP tăng lên khi cơ thể của
chuột nóng lên. Khi con chuột được làm nóng trong 30 phút ở
40~41°C, mức HSP của nó tăng vào ngày đầu tiên, đạt đỉnh vào
ngày thứ hai, bắt đầu giảm vào ngày thứ tư và bình thường vào
ngày thứ bảy.
Một kết quả thú vị khác là mức HSP ở tuyến thượng thận, nơi
giải quyết căng thẳng trong cơ thể chúng ta, đã ở mức cao
nhất vào ngày thứ hai. Ngoài ra, mức HSP ở vùng dưới đồi
(hypothalamus) đạt mức cao nhất vào ngày thứ tư. Trong khi
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đó, mức HSP ở hệ tiêu hóa đạt mức cao nhất vào ngày thứ hai.
Khi chúng tôi làm nóng cơ thể cho 5 ‘bệnh nhân’ trong 40 phút,
nhiệt độ của họ đã tăng lên 2°C và mức HSP của họ đạt đỉnh
vào ngày thứ hai. Dựa trên những kết quả này, giáo sư Ito Jo
kết luận rằng có thể đạt được hiệu quả điều trị tối đa khi chúng
ta làm nóng cơ thể 2 ngày trước căng thẳng dự đoán.
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Bạn có thể tăng mức HSP tại nhà
Ưu điểm của phương pháp nhiệt trị liệu nhẹ như sau:
① HSP được sản xuất
			 - Cơ chế phòng thủ cơ thể được tăng cường.
② Nó cải thiện chức năng miễn dịch (kích hoạt tế bào NK,
trình diện kháng nguyên, interferon, TNF)
			 - Tác dụng tiêu diệt ung thư và khả năng miễn dịch trước
nhiễm trùng được tăng cường
③ Lưu lượng máu được cải thiện
			 - Thuốc có hiệu quả hơn vì thuốc được bơm vào các tế bào
④ Việc sản xuất lactate bị đình trệ
			 - Năng lực vật lý được cải thiện
⑤ Nhiệt độ cơ thể tăng lên
			 - Trao đổi chất cao hơn, tế bào khỏe mạnh hơn, đốt cháy
nhiều axit béo hơn
⑥ Đổ mồ hôi
			 - Chất thải được bài tiết cùng với mồ hôi
⑦ Kích thích sản xuất endorphin
			 - Giảm đau
⑧ Ngăn ngừa lão hóa
Nhiệt trị liệu nhẹ cũng có thể được thực hiện tại nhà.
Uống 500 cc nước trước khi vào bồn nước nóng và đặt nhiệt độ
nước ở 40-41°C. Dành 10 phút trong bồn và đảm bảo rằng cơ
thể không bị lạnh trong suốt quá trình này. Chọn nhiệt độ thoải
mái cho bạn sau một vài ngày.
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Dẫn dắt các tế bào ung thư
đi vào quá trình tự chết theo chương trình
Một trong những ưu điểm lớn nhất của phương pháp nhiệt
trị liệu là dẫn dắt tế bào ung thư tự chết theo chương trình
(apoptosis). Khái niệm tự chết theo chương trình lần đầu tiên
được bác sĩ Curie đưa ra cách đây 40 năm. Tự chết theo chương
trình là một chức năng di truyền không chỉ giúp loại bỏ các tế
bào bị lỗi như tế bào ung thư, tế bào bị nhiễm AIDS và những
kẻ tấn công hệ thống tự miễn dịch khác nhưng nó cho phép các
tế bào già cỗi bảo vệ cơ thể.
Vào năm 2000, các nghiên cứu đã báo cáo rằng "hoạt động của
ty thể là quan trọng trong quá trình tự chết theo chương trình".
Ngoài ra, cũng có báo cáo chứng minh rằng Cytochrome C
được tạo ra từ ty thể sẽ bắt đầu quá trình tự chết theo chương
trình.
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Các tế bào bình thường đi vào giai đoạn tự chết theo chương
trình khi chúng già đi. Tuy nhiên, có báo cáo cho rằng các tế
bào ung thư không đi vào giai đoạn tự chết này bởi vì ty thể của
chúng không tích cực sản xuất Cytochrome C. Sau đó, nhiều
nghiên cứu đã được công bố để hỗ trợ kết luận này. Các nghiên
cứu báo cáo rằng lượng ty thể được tìm thấy trong các tế bào
ung thư chỉ bằng một phần tư số lượng ty thể trong các tế bào
bình thường.
Nhiệt trị liệu làm tăng mức HSP. Vì HSP được gọi là protein
vận chuyển và chúng tái tạo các hoạt động của ty thể nên chúng
có khả năng tạo ra Cytochrome C giúp dẫn dắt các tế bào ung
thư đi vào quá trình tự chết theo chương trình.
Vì có những trường hợp khối u của bệnh nhân ung thư giai
đoạn cuối biến mất hoàn toàn trong vòng 1 tháng điều trị tại
bệnh viện của chúng tôi nên chúng tôi thực sự tin tưởng rằng
nhiệt trị liệu có thể dẫn dắt các tế bào ung thư đi vào quá trình
tự chết.

Người đổi mới phương pháp nhiệt trị liệu đã cải thiện
ung thư giai đoạn cuối tới 70%
Bác sĩ Frank T. Kobayashi đã tiến hành nhiệt trị liệu để điều trị
ung thư trong 10 năm. Khi ông tiến hành nhiệt trị liệu tại các
bệnh viện lớn, 70% trong số 52 bệnh nhân ung thư giai đoạn
cuối đã trở nên tốt hơn sau thời gian điều trị.
Phương pháp điều trị này là sự kết hợp của 2 tiếng tiến hành
nhiệt trị liệu với hóa trị. Bằng cách kết hợp 2 phương pháp
điều trị như thế này, bệnh nhân đã có thể được giảm liều lượng
thuốc từ 1/10 đến l/20.
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Phương pháp điều trị đã nhắm mục đích là dẫn dắt các tế bào
ung thư đi vào quá trình tự chết theo chương trình bằng cách
tăng nhiệt độ cơ thể lên đến 39~40°C. Khi nhiệt độ cơ thể đạt
mức 39~40°C, hệ miễn dịch của cơ thể cũng được cải thiện
2~20 lần.
Bác sĩ Kobayashi đặt tên cho phương pháp điều trị này là “nhiệt
trị liệu miễn dịch” và đã tuyên bố rằng ông đã tìm ra phương
pháp điều trị ung thư không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy
nhiên, thành quả 20 năm làm việc của Dr. Kobayashi đã bị gạt
đi do chính sách của Chính phủ là chỉ thanh toán một nửa chi
phí bảo hiểm. Cuối cùng, bệnh viện của ông đã phải đóng cửa.
Vì kế hoạch điều trị của chúng tôi cũng kết hợp nhiệt trị liệu
với liều lượng thuốc chống ung thư tối thiểu nên khái niệm
của chúng tôi rất giống với khái niệm được đề xuất bởi bác sĩ
Kobayashi.
Đây là lý do tại sao chúng ta có thể hiểu rằng kết quả của bác sĩ
Kobayashi đã lên đến 70%.

Liệu pháp đá quý nóng
có thể tăng nhiệt độ lên đến 70°C
Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm trên toàn quốc với hy vọng
tìm ra một thiết bị rẻ hơn Thermotron nhưng có thể đạt được
hiệu quả làm nóng tương tự. Chúng tôi gần như đã quyết định
sử dụng một thiết bị có tên là HIFU (High Intensity Focused
Ultrasound)16 giúp đốt cháy tế bào ung thư bằng sóng siêu âm.
Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn tìm thấy một thiết bị khác có
16 H
 IFU (Siêu âm Tập trung Cường độ Cao): Thiết bị đốt cháy mô ung thư với nhiệt
độ 60~100℃ được tạo ra bởi sóng siêu âm.
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tên là “Biomat” sử dụng liệu pháp đá quý nóng.
Biomat này cho phép người dùng điều chỉnh nhiệt độ trong
phạm vi 35~70°C. Khi Biomat được đặt ở nhiệt độ 35°C trong
khi ngủ, nó sẽ hỗ trợ cơ thể đạt được sự cân bằng hệ thần kinh
tự chủ. Có một Biomat lớn và một Biomat nhỏ được cài đặt bên
trong thiết bị. Người sử dụng có thể đặt khối ung thư vào giữa
hai Biomats này để tăng nhiệt độ cục bộ.
Khi chúng tôi bắt đầu sử dụng thiết bị này, hiệu quả điều trị của
chúng tôi bắt đầu tăng lên đáng kể. Đã có trường hợp ung thư
vú và ung thư tuyến tiền liệt đã biến mất hoàn toàn trong vòng
2 đến 3 tháng điều trị. Thiết bị không chỉ chữa bệnh ung thư mà
còn có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thiếu máu
não cục bộ và trầm cảm. Bây giờ, tôi xinh giới thiệu với các
bạn về liệu pháp đá quý nóng của chúng tôi.
Liệu pháp đá quý nóng, “Biomat” là một sản phẩm được sản
xuất tại Hoa Kỳ với chứng nhận USFDA.
Biomat được cấu thành bởi 17 lớp sau:
① Thạch anh tím của Hàn Quốc, đá tourmaline đen, nhôm,
silica và silicon (Super Fiber của Japan Kuraray). USFDA
và USUL đã chứng nhận.
② Gốm carbon Kuraray của Nhật Bản có khả năng giảm
60% lượng điện tiêu thụ so với các loại tấm nệm điện
khác. Ngoài ra, nó còn phát ra tia hồng ngoại xa (8~12
μm) có lợi cho cơ thể con người và ức chế việc sản xuất
sóng điện từ.
③ Chức năng chuyển đổi giúp chuyển đổi ion dương thành
ion âm. Chip IC và hệ thống điều khiển cảm ứng mềm
cho phép người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ trong
khoảng 35~70°C một cách tiện lợi.

86 Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

Hai đặc điểm chính là tia hồng ngoại xa
và hiệu ứng ion âm
1. Tác động của tia hồng ngoại xa
Khi chúng ta phát ra ánh sáng 7 màu, chúng ta biết rằng nhiệt
độ tăng lên khi màu tím chuyển sang màu đỏ. Vì không có
màu nào ở phía trên quang phổ màu đỏ nên quang phổ ánh
sáng đặc biệt này được gọi là tia hồng ngoại xa. Tia hồng
ngoại xa vừa là sóng điện từ vừa là sóng năng lượng. Tùy
thuộc vào tần số của nó, tia hồng ngoại xa có sóng trung gian
và sóng tần số ngắn. Sóng tần số dài được coi là có lợi cho cơ
thể chúng ta.
Tia hồng ngoại tần số dài
• Chức năng bức xạ (đến đích mà không cần đi qua không khí)
• Tác động sâu (xuyên sâu vào mục tiêu không giống như các
tia khác)
• Làm nóng cơ thể và cũng gây ra rung động bên trong cơ thể
• Tia hồng ngoại xa xuyên sâu 14~15 cm vào cơ thể. Do đó,
nó tác động đến phần da cũng như các cơ quan, mạch máu,
bạch huyết, dây thần kinh và các bộ phận sâu khác của cơ
thể.
2. Tác động của ion âm
Ion âm chỉ tồn tại trong môi trường sạch. Ion là hạt có chứa
năng lượng điện. Nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất của mọi vật
chất và 1 cm3 không khí sạch chứa 250~300 ion. Để các tế
bào hoạt động đúng chức năng, các ion âm và ion dương phải
được duy trì được sự cân bằng hợp lý. Nếu thiếu các ion âm
trong tế bào, chức năng hấp thụ dinh dưỡng và bài tiết chất
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thải một cảnh hiệu quả sẽ bị suy giảm. Vì vậy, những người
thiếu ion âm có nguy cơ cao về cao huyết áp, xơ vữa động
mạch và ung thư.
Khi các ion âm tăng lên, mức kiềm trong máu cũng tăng lên
để hỗ trợ hệ thống làm sạch chất thải của cơ thể. Việc sử dụng
Biomat đã được chứng minh là giúp cải thiện chứng đau lưng,
mất ngủ, viêm khớp, đau thần kinh và các triệu chứng khác.
Chúng tôi sử dụng thiết bị này để làm suy yếu các tế bào ung
thư bằng cách làm nóng cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch.
• Để sử dụng hiệu quả Biomat, chúng ta cần làm nóng khối u
40~60 phút/lần hoặc 3 lần mỗi ngày ở 70°C. Cần cung cấp
đủ nước trước và sau khi điều trị. Nên uống nước khoáng
nhưng nếu uống nước máy thì hãy thêm một ít muối.
T ại bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi sử dụng một loại
nước khoáng đặc biệt có chứa kẽm, magiê, selenium và
vanadium.
• Đặt tấm Biomat lớn trên sàn và đặt tấm Biomat nhỏ lên trên
khối u. Sau đó, nhiệt của thiết bị sẽ thâm nhập sâu 14 cm
(6 inch) vào cơ thể từ trên và dưới để tạo ra hiệu ứng làm
nóng xuyên suốt. Nếu nhiệt độ bên ngoài thấp, hãy đặt tấm
chắn sáng lên trên Biomat để tăng nhiệt độ. Hiện nay, vòm
tia hồng ngoại xa được kết hợp cùng với Biomat để điều trị
bệnh.
• Đ ặt nhiệt độ ở 35~40°C khi ngủ vào ban đêm. Nhiệt độ
cao ngăn ngừa hạ thân nhiệt và cung cấp các tác dụng điều
trị của ion âm. Vì nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân ung thư
thường thấp kể cả vào ban ngày nên điều quan trọng là phải
duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức cao trong suốt cả ngày.
• Nhiệt trị liệu có thể được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân
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có đủ sức khỏe để ăn uống thông qua đường miệng và tắm
nước nóng (ngoại trừ bệnh nhân u não).
Khi áp dụng nhiệt 70°C trong 50 phút, nhiệt độ cơ thể của
bệnh nhân sẽ tăng lên 39~40°C và bắt đầu đổ mồ hôi dữ dội.
Khi nhiệt độ cơ thể trên 37°C và ở 40°C, chức năng miễn dịch
được tăng lên từ 2 đến 10 lần. Do đó, đây là phương pháp là
tối ưu trong điều trị ung thư. Rất nhiều người đã bỏ cuộc trong
60 phút đầu tiên vì không thể chịu đựng được sức nóng. Tuy
nhiên, họ quen dần sau một thời gian. Phương pháp này được
biết rằng càng điều trị nhiều thì càng có lợi cho cơ thể.
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► Tia hồng ngoại của Biomat xuyên sâu 14 cm (6 inch) vào cơ thể

Sự thay đổi nhiệt độ trước, trong và sau khi sử dụng Biomat
STT Tuổi Giới tính
Tên bệnh
Trước điều trị
						

Trong quá trình
điều trị

Sau điều trị

1

46

Nam

Ung thư phổi

36,5℃

37,6℃

38,6℃

2

64

Nam

Ung thư thực quản

36,5℃

37,4℃

37,9℃

3

54

Nữ

Ung thư phổi

36,5℃

37,4 ~ 38℃

38℃

4

52

Nam

Ung thư phổi

36,5℃

37 ~ 37,6℃

37,8 ~ 38,5℃

5

58

Nữ

Ung thư lá lách

36,4℃

37,4℃

38 ~ 38,3℃
37,8 ~ 38,2℃

6

70

Nữ

Ung thư đường mật

36,5℃

37℃

7

76

Nữ

Ung thư đường mật

36,9℃

37,6℃

38 ~ 38,6℃

8

59

Nam

Ung thư bàng quang

36,5℃

37,8℃

37,9 ~ 38,4℃

9

52

Nữ

Ung thư thực quản

36,5℃

37,3℃

38,1 ~ 39,1℃

10

31

Nữ

Ung thư đại trực tràng

36,4℃

37,3℃

38,3 ~ 40,3℃

11

51

Nữ

Ung thư buồng trứng

36,4℃

37,5℃

38,0 ~ 38,8℃

12

63

Nữ

Ung thư lá lách

36,3℃

37,5℃

37,4 ~ 38,7℃

13

44

Nữ

Ung thư đại trực tràng

36,3℃

37,3℃

39,0 ~ 40,6℃

14

44

Nữ

Ung thư buồng trứng

36,4℃

38,1 ~ 38,8℃

37,1 ~ 38,1℃

15

60

Nữ

Ung thư dạ dày

35,7℃

36,6℃

37,4 ~ 39,0℃

16

67

Nữ

Ung thư đại trực tràng

35,4℃

36,2℃

37,4 ~ 39,0℃

Ung thư tuyến giáp

35,7 ~ 36,4℃

37,2℃

37,6 ~ 39,1℃

17

54

Nữ
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Liệu pháp đá Hormesis tăng khả năng miễn dịch
Nên thực hiện liệu pháp đá Hormesis sau khi trị liệu bằng
đá quý nóng. Nguồn gốc của đá Hormesis là suối nước nóng
Tamagawa của Akita, nơi được 250.000 khách du lịch đến thăm
mỗi năm. Ngoài ra, các suối nước nóng như Amanohashidate,
Matsushima và Miyajima cũng nổi tiếng là suối nước nóng
radium. Những suối nước nóng này được biết là có tác dụng
chữa bệnh về gan, giảm đau thần kinh và bệnh thấp khớp.
100 năm trước, radium được phát hiện từ các viên đá được khai
thác từ suối nước nóng Tamagawa. Sau khi tìm thấy, nơi này
được đặt tên là Hokutoseki. Nghiên cứu của Hokutoseki đã công
bố rằng radium có tác dụng điều trị đối với chứng đau thần kinh,
thấp khớp, bệnh tim mạch, cao huyết áp và các bệnh khác dựa
trên các thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của hơn 200 giáo
sư của Đại học Tohoku, Đại học Iwate và Đại học Hirosaki.
Radon là một loại khí được tạo ra từ quá trình phân hủy radium.
Con người sẽ hít khí radon khi vào suối nước nóng radon. Hiệu
quả điều trị của bức xạ này lần đầu tiên được xác nhận bởi bác
sĩ T.D. Luckey thuộc Đại học Missouri vào 7 năm trước. Vị bác
sĩ này đã báo cáo rằng bức xạ ở mức độ thấp giúp tối đa hóa
chức năng miễn dịch để ngăn chặn quá trình lão hóa.
Dựa trên 20 năm nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, bức xạ
mức độ thấp được chứng minh là có các tác dụng sau:
① Gây ra quá trình tự chết theo chương trình và kích hoạt
gen ức chế khối u có tên là P5317
② Cải thiện chức năng sửa chữa DNA18
17 P53: Protein kháng thể: Gen ức chế khối u
18 D
 NA (Deoxyribonucleic Acid): Là tên viết tắt của axit deoxyribonucleic bắt đầu tổng
hợp protein bằng cách dịch thông tin di truyền trình tự mRNA sang trình tự axit amin.
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③ Kích hoạt superoxide dismutase và glutathione peroxidase

giúp ức chế quá trình lão hóa cơ thể
④ Kích hoạt sự trao đổi chất
⑤ Thúc đẩy sự bài tiết B andorphin và adrenaline

Thậm chí có thể chữa bệnh loạn dưỡng cơ và
bệnh thấp khớp
Đã có rất nhiều báo cáo đã nêu ra các kết quả nghiên cứu
hỗ trợ về hiệu quả điều trị không chỉ đối với bệnh ung thư
mà còn đối với bệnh tiểu đường, viêm gan, loạn dưỡng cơ,
Alzheimer, Parkinson, thấp khớp, viêm da cơ địa và các bệnh
mãn tính khác.
Một nghiên cứu dịch tễ học toàn cầu cũng đã được thực hiện.
Những người sống ở Rockies nhận được nhiều bức xạ tự
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nhiên nhất và cho thấy tỷ lệ tử vong của họ do ung thư thấp
nhất là 15~25% toàn thế giới.
Khi chúng tôi nghiên cứu tỷ lệ tử vong do ung thư của 9.000
người sống ở khu vực suối nước nóng Misasa, một suối nước
nóng radon nổi tiếng trong 37 năm, tỷ lệ tử vong do ung thư ở
những người sống xung quanh suối nước nóng này thấp hơn
đáng kể.
Ngoài ra, Quỹ Khoa học Quốc gia Đài Loan đã nghiên cứu
tỷ lệ tử vong của 10.000 người tiếp xúc với liều lượng bức
xạ lớn hơn 500 ~ 1.000 lần so với liều lượng bức xạ tự nhiên
trong 19 năm. Kết quả cho thấy những người này có tỷ lệ tử
vong do ung thư chỉ là 5%, ngược lại ở nhóm đối chứng là
20%. Rõ ràng là khối u của những người tiếp xúc với bức
xạ liều lượng thấp có ít cơ hội phát triển hơn. Hiệu quả điều
trị của bức xạ liều thấp đã được chứng minh bởi hơn 2.000
nghiên cứu trên khắp thế giới.

Chúng ta phải sử dụng liệu pháp đá quý nóng Hormesis
Vì vậy, việc sử dụng đá quý nóng trị Hormesis là điều cần
thiết. Tại bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi sử dụng đá
Hokutoseki và Badugashuteinsan phát ra bức xạ liều thấp.
Ngoài ra, chúng tôi sơn tường và sàn nhà bằng bột silica và
sử dụng các tấm gốm phát ra khí radon cho bệnh nhân. Ngoài
ra, chúng tôi đã lắp đặt một phòng xông hơi cho ra nước ion
kiềm vào không khí trong bệnh viện để cho phép da hấp thụ
radon tự nhiên.
Bệnh nhân nên uống 500 cc nước chất lượng tốt sau khi được
trị liệu bằng đá quý nóng và nhận 5 phút trị liệu và 5 phút
nghỉ ngơi giữa các lần điều trị. Bệnh nhân nên thực hiện 2 chu
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kỳ liệu mỗi ngày.
Hầu hết các bệnh nhân ung thư đang trong tình trạng hạ thân
nhiệt, tức là nhiệt độ cơ thể của họ dưới 36°C. Tuy nhiên, khi
những người này sử dụng liệu pháp đá quý nóng Hormesis,
nhiệt độ cơ thể của họ sẽ tăng lên 2°C.
Có một số bệnh nhân trải qua thời gian khó khăn là đổ mồ hôi
trong quá trình này. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân sẽ bắt đầu
đổ mồ hôi mạnh sau 1 tuần điều trị. Khi con người đổ mồ hôi
thì dioxin, chì, thủy ngân, hóa chất và kim loại nặng tích tụ
trong cơ thể cũng sẽ được tiết ra ngoài.

Việc điều trị bằng ánh sáng nhìn thấy được tích hợp
sẽ cải thiện hệ miễn dịch và kiểm soát cơn đau
Chúng tôi cũng thực hiện liệu pháp ánh sáng, cụ thể là sử
dụng ánh sáng giống như tia mặt trời lên toàn bộ cơ thể của
bệnh nhân. Có các phương pháp điều trị sử dụng các thiết bị
và phương pháp khác nhau như đèn hồng ngoại và máy sưởi
gốm (nhiệt trị liệu), laser, điều trị bằng tia hồng ngoại và đèn
xenon.
Liệu pháp ánh sáng của chúng tôi sử dụng đèn carbon trị liệu,
loại đèn đã được phát triển tại trung tâm nghiên cứu ánh sáng
nhìn thấy. Nó không chỉ sử dụng liệu pháp ánh sáng lên bệnh
nhân mà còn sử dụng nhiệt như một phương thức điều trị
trong quá trình điều trị.
Các tia được tạo ra từ các cacbon trị liệu là các tia tích hợp
gồm có tia hồng ngoại xa, tia nhìn thấy và một liều bức xạ
thấp. Chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện tình trạng của bệnh
nhân bằng cách sử dụng các tia này lên da của bệnh nhân. Các
tia này củng cố các chức năng miễn dịch tự nhiên bên trong
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cơ thể để kiểm soát căn bệnh đang tấn công bệnh nhân.
Các tia đang được sử dụng trong quá trình điều trị có đặc
điểm rất giống với tia nắng mặt trời nhưng chúng không chứa
tia UV có hại cho cơ thể. Những tia này có nhiều tác động
khác nhau lên cơ thể con người. Đầu tiên, chúng chuyển đổi
cholesterol trong da thành vitamin D. Vitamin D kích hoạt sự
hấp thụ canxi trong ruột, đồng thời cũng cải thiện lưu thông
máu trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin D còn loại bỏ nhiều
yếu tố gây bệnh trong cơ thể chúng ta (như prostaglandin,
histamine và bradykinin), đồng thời giảm đau cho cơ thể.
Vitamin D và canxi đều có mối quan hệ chặt chẽ với hệ miễn
dịch nên sự gia tăng cả hai yếu tố này sẽ cải thiện hệ miễn
dịch và có thể hỗ trợ về ức chế sự phát triển của tế bào ung
thư. Ngoài ra, chúng thúc đẩy quá trình thực bào của các tế
bào lympho để bảo vệ cơ thể chúng ta không bị nhiễm trùng.
Ngoài ra, chúng cũng được biết là yếu tố cải thiện sự trao đổi
chất axit béo, độ tinh khiết và chức năng thận.
Có một lựa chọn điều trị trực tiếp và gián tiếp trong liệu pháp
ánh sáng. Liệu pháp trực tiếp tập trung ánh sáng vào khối u
của bệnh nhân. Chúng tôi phải sử dụng một bộ thu sáng trong
quá trình này.
Trong quá trình điều trị trực tiếp, chúng tôi bắt đầu điều trị từ
phần cơ thể xa tim nhất. Trong quá trình gián tiếp, chúng tôi
tập trung ánh sáng vào các bộ phận cơ thể khác, chứ không
phải là vào khối u. Giữa liệu pháp đá quý nóng và liệu pháp
ánh sáng, chúng tôi sử dụng liệu pháp chuyển đổi ion. Chúng
tôi chỉ phải đặt bộ chuyển đổi ion lên trên cơ thể bệnh nhân
nên có thể sử dụng liệu pháp này dễ dàng giữa các quá trình
khác nhau. Vì chức năng tăng cường miễn dịch của nó rất tốt
nên nó cực kỳ có lợi cho bệnh nhân ung thư.
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Khi bệnh nhân ung thư sử dụng các lựa chọn điều trị này, họ
sẽ có giấc ngủ ngon vào ban đêm. Đó cũng là lúc khả năng
miễn dịch tự nhiên được tăng cường mạnh mẽ nhất.

▶ Tia hồng ngoại xa và tia nhìn thấy giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân.
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Chương 4

Làm sạch thành ruột
bằng cách giải độc tố
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Ruột là bộ não thứ hai
Ruột là một cơ quan rất độc lập trong cơ thể. Tim lưu thông
máu trong cơ thể bằng cách hoạt động như một máy bơm. Thận
lọc ra nhiều loại chất thải khác nhau. Tuy nhiên, những cơ quan
đó không đánh giá được chất lượng của máu cũng như số lượng
máu trong quá trình bơm và lọc. Nói cách khác, tim và thận
không bơm nhiều hơn hoặc không lọc thông qua đánh giá số
lượng và chất lượng của máu.
Tuy nhiên, ruột có thể đánh giá các chất được chứa trong dạ
dày một cách độc lập với não bộ. Nếu bên trong là chất độc, nó
sẽ cố gắng loại bỏ ra ngoài mà không hấp thụ. Nếu không, nó
sẽ làm việc để hấp thụ hết dinh dưỡng bên trong dạ dày.
Vì ruột không dựa vào bộ não khi đưa ra quyết định nên ruột
còn được gọi là bộ não thứ hai. Ngay cả khi cơ thể ở trạng thái
chết não, ruột vẫn không ngừng chức năng tiêu hóa bên trong
cơ thể. Sở dĩ những người ở trạng thái thực vật có thể sống
được là nhờ chức năng hoạt động của ruột.
Ruột hấp thụ dinh dưỡng cần thiết trong cơ thể. Khi nó tiếp
nhận các chất độc hại từ dạ dày, nó sẽ đánh giá các chất chứa
bên trong và cố gắng đào thải ra ngoài nhanh nhất có thể. Ruột
là cơ quan duy nhất được trang bị hệ thần kinh riêng độc lập
với não. Nó là một cơ quan đặc biệt không giống bất kỳ cơ
quan nào khác trong cơ thể chúng ta.

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

99

Sự cân bằng giữa vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu
Có nghiên cứu đã báo cáo rằng serotonin, một chất dẫn truyền
thần kinh trong não, cũng tồn tại trong ruột. Serotonin đóng
một vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu thuộc tế bào
thần kinh trong số 15 tỷ tế bào thần kinh trong não. Nói cách
khác, serotonin là trung tâm của chức năng não và gây ảnh
hưởng đến vỏ não, hạch hạt nhân, vùng dưới đồi, tiểu não, tủy
sống và các bộ phận não khác. Đáng ngạc nhiên là 90% hàm
lượng serotonin trong não cũng được chứa trong ruột. Yếu tố
quan trọng kích hoạt và bất hoạt chức năng của ruột là hệ thực
vật bình thường trong ruột.
Hệ thực vật tốt và xấu là ở trạng thái cân bằng trong ruột của
chúng ta. Mặc dù ruột có một hệ thống quản lý phức tạp nhưng
tốc độ phản ứng của nó sẽ bị tổn thương khi bị quá tải nếu ruột
phải chịu gánh nặng do ăn quá nhiều, uống rượu quá nhiều,
căng thẳng, kim loại nặng và các chất độc hại. Mặc dù sự cân
bằng trong ruột sẽ được ổn định theo thời gian nhưng nó sẽ bị
chuyển sang hệ thực vật xấu. Nếu các điều kiện thực vật được
chuyển sang hệ thực vật xấu, các chức năng của ruột sẽ bị tổn
thương.

Môi trường trong ruột
phải thuận lợi cho vi khuẩn tốt
Có 100 nghìn tỷ vi khuẩn sống trong ruột. Nó bao gồm hệ thực
vật xấu như bifidus, vi khuẩn lactic, clostridium perfringens,
vi khuẩn tụ cầu và vi khuẩn E. coli cũng như các vi khuẩn
bacterioid và các vi khuẩn cơ hội khác.
Hệ thực vật tốt tăng cường chuyển động của ruột để ngăn ngừa
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táo bón và tiêu chảy. Hệ thực vật tốt cũng cải thiện hệ miễn
dịch để bảo vệ cơ thể chúng ta không bị nhiễm trùng. Không
chỉ vậy, hệ thực vật tốt còn giúp ích cho quá trình hấp thụ
dinh dưỡng bên trong cơ thể. Trong trạng thái khỏe mạnh, hệ
thực vật tốt này chiếm ưu thế trong môi trường ruột dựa trên
oligosaccharide để làm thức ăn của nó.
Chúng tiết ra lactate trong ruột để ức chế sự phát triển của hệ
thực vật xấu. Nói cách khác, các vi khuẩn tốt trong ruột đang
hoạt động tích cực để duy trì sự cân bằng. Các vi khuẩn xấu
thúc đẩy tiêu chảy và táo bón. Chúng tạo ra các chất độc hại
như amoniac, axit sunfuric và các chất độc hại khác.
Chúng cũng cố gắng tạo ra các chất gây ung thư trong ruột.
Tuy nhiên, chúng ta không thể tiêu diệt tận gốc những vi khuẩn
này trong ruột của mình. Một số vi khuẩn xấu làm giảm mức
cholesterol trong máu và thúc đẩy quá trình tổng hợp vitamin
trong cơ thể chúng ta. Môi trường ruột lý tưởng phải có một số
vi khuẩn xấu tồn tại nhưng trong đó, quần thể vi khuẩn tốt phải
chiếm ưu thế. Sự cân bằng như vậy là chìa khóa để duy trì sức
khỏe tốt trong cơ thể chúng ta. Các vi khuẩn xấu không thể sử
dụng oligosaccharide làm thức ăn cho chúng.
Vi khuẩn lactic là vi khuẩn duy nhất được trang bị chất vận
chuyển mà có thể sử dụng oligosaccharide làm dinh dưỡng cho
nó. Thông thường, các vi khuẩn xấu sử dụng phân của chúng
ta làm dinh dưỡng để tạo ra các chất độc hại trong cơ thể.
Các vi khuẩn cơ hội, giống như tên gọi của chúng, tổng hợp
vitamin và hoạt động như những vi khuẩn tốt khi cơ thể trong
trạng thái khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi các vi khuẩn xấu chiếm
ưu thế trong môi trường, chúng sẽ sản sinh ra các chất độc hại.
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Vi khuẩn lactic và oligosaccharide kích thích
sự phát triển của các vi khuẩn tốt
Chúng ta hãy cùng nghĩ về những gì chúng ta nên ăn để cho
phép các vi khuẩn tốt chiếm ưu thế trong môi trường ruột. Nói
cách khác, chúng ta nên liên tục ăn những chất dinh dưỡng mà
sẽ thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn tốt trong cơ thể. Có
hai cách để tăng số lượng vi khuẩn tốt. Trước hết, chúng ta có
thể sử dụng các sản phẩm thực phẩm có chứa nhiều vi khuẩn
tốt như sữa chua, đậu lên men, rau và các sản phẩm khác. Thứ
hai, chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung giúp hỗ
trợ sự phát triển của các vi khuẩn tốt như oligosaccharide và
sợi thực vật. Mặc dù một số người nói hấp thụ vi sinh sống sẽ
không hỗ trợ sự phát triển của vi sinh tốt trong ruột vì chúng sẽ
chết trong quá trình đi vào đại tràng nhưng tôi tin rằng họ đã
sai.
Vì các vi khuẩn tốt có lợi cho cơ thể ngay cả khi chúng đã chết,
chúng không cần phải đi đến ruột trong trạng thái còn sống.
Để các vi khuẩn tốt có thể chiếm ưu thế trong điều kiện đường
ruột, chúng ta cần có thói quen ăn uống tốt. Nếu chúng ta ăn
các thực phẩm có chứa nhiều oligosaccharide và sợi thực vật
như rau, trái cây và đậu phụ thì điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển
của các vi khuẩn tốt trong cơ thể. Vì các vi khuẩn xấu không
thể sử dụng dinh dưỡng này nên thói quen ăn uống này sẽ ức
chế sự phát triển của hệ thực vật xấu trong ruột.
Sự cân bằng giữa hệ thực vật xấu và hệ thực vật tốt sẽ thay đổi
theo hướng dựa trên thức ăn, căng thẳng, giấc ngủ và các yếu
tố khác nhau. Nếu chúng ta không ăn những thực phẩm chứa
oligosaccharide và sợi thực vật, hệ thực vật xấu sẽ chiếm ưu thế
trong môi trường ruột. Ngoài ra, mặc dù thói quen ăn uống của

102 Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

chúng ta lành mạnh nhưng thiếu ngủ và căng thẳng sẽ gây ra sự
phát triển của vi khuẩn có hại trong đường ruột.

Chế độ ăn uống lành mạnh
giúp cải thiện vi khuẩn trong ruột
Chúng tôi đang tiến hành giáo dục dinh dưỡng cho 35 cầu
thủ bóng chày Giants cho Softbank. Hiện tại, bác sĩ Yamada
Toyohumi, tác giả của “Cuốn sách dành cho những người
không muốn bị bệnh” và là giám đốc của Trung tâm Nghiên
cứu Y học Dự phòng Kyorin, là cố vấn cho liệu pháp thực
phẩm và liệu pháp nhịn ăn của chúng tôi. Những thói quen ăn
uống được bác sĩ Yamada khuyến nghị bao gồm đậu phụ, đậu,
thực vật biển, rau, cá, nấm và khoai lang.
Vì thực phẩm truyền thống là cơ sở của các bữa ăn của bệnh
viện chúng tôi nên chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng
những nguyên liệu này trong các bữa ăn của mình. Nếu chúng
ta hấp thụ các sản phẩm thực phẩm này hàng ngày, chúng ta
sẽ có thể hấp thụ các vitamin và khoáng chất cân bằng. Ngoài
ra, vì chúng là thực phẩm có tính kiềm nên cũng rất dễ tiêu
hóa.
Vì chúng không bao gồm các loại sản phẩm có tính axit như
sữa, sản phẩm sữa chế biến, thịt, trứng và đường nên chúng
sẽ không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng khoáng chất. Ngoài
ra, việc bổ sung thực phẩm lên men như tương đậu nành Nhật
Bản và gạo chưa qua chế biến sẽ ngăn cản việc mọi người
hấp thụ quá nhiều chất đạm và chất béo. Tỷ lệ vàng của dinh
dưỡng chính là 15~18% protein, 25~30% chất béo và 60%
carbohydrate. Chế độ ăn kiêng này sẽ giúp nhiều người hấp
thụ dinh dưỡng theo tỷ lệ vàng.
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Enzym phong phú giúp cải thiện vi khuẩn đường ruột
Chúng tôi đang hướng dẫn bệnh nhân của chúng tôi hấp thụ
đủ lượng enzym trong bữa ăn của họ. Như đã nói ở trên, các
enzym đóng một vai trò quan trọng trong các chức năng sinh
lý của cơ thể. Điều quan trọng là phải cải thiện lối sống mà gây
hạn chế các hoạt động của enzym.
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Sau đây là các chức năng chính của enzym:
• Kích hoạt quá trình trao đổi chất
• Hình thành tế bào
• Tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên
• Kiểm soát cân bằng hormone
• Loại bỏ mỡ thừa
• Ổn định tế bào thần kinh
• Lọc máu
• Bài tiết chất độc hại
Nếu mức độ enzym giảm xuống thì điều này sẽ khiến các tế
bào già đi. Khi mức độ enzym về không thì có nghĩa là người
đó đã chết. Nói cách khác, các enzym đóng vai trò quan trọng
trong việc tạo sức sống và được sử dụng trong mọi hoạt động
sinh lý. Không tồn tại sự sống mà không có enzym.
Để tăng mức độ enzym trong cơ thể, con người cần
(1) Ăn đủ rau, trái cây và các sản phẩm từ cá.
(2) Ăn các sản phẩm thực phẩm lên men như đậu lên men,
tương đậu nành và rau lên men
(3) Ăn các thực phẩm chưa qua chế biến như gạo lứt
Vì các enzym dễ bị tác động bởi nhiệt, quá trình nấu nướng sẽ
làm cho hoạt tính của enzym bị suy giảm nhanh chóng. Vì vậy,
tốt hơn hết bạn nên ăn rau sống và trái cây.
Do đó, những người hấp thụ thực phẩm giàu enzym sẽ có môi
trường đường ruột tốt vốn được chi phối bởi các vi khuẩn tốt.
Vì hàm lượng enzym phong phú sẽ được cung cấp cho các tế
bào nên các tế bào sẽ không dễ bị lão hóa.
Do đó, những người trẻ tuổi có xu hướng có hàm lượng enzym
phong phú hơn trong hệ thống cơ thể của họ. Mặt khác, những
người không ăn rau và trái cây mà dựa vào protein động vật và
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chế phẩm sữa trong bữa ăn sẽ có xu hướng thải nhiều men tiêu
hóa trong ruột. Khi đó, cơ thể họ sẽ thiếu các loại enzym giải độc
để giúp giải độc cơ thể. Nói cách khác, ăn quá nhiều sẽ làm cạn
kiệt các enzym tiêu hóa cần thiết cho quá trình trao đổi chất.

Enzym thấp khiến hệ miễn dịch kém hơn
Khi mức độ của enzym tiêu hóa giảm, những điều sau đây sẽ
xảy ra:
• Enzym được sử dụng trong sản xuất năng lượng bị giảm
• Khi tế bào không được cung cấp đủ năng lượng, tế bào sẽ già đi
• Quá trình giải độc trong cơ thể sẽ trở nên yếu hơn
• Sự cân bằng thần kinh và nội tiết tố sẽ bị tổn thương
• Khả năng miễn dịch sẽ suy yếu
• Tế bào bị hoại tử và cơ thể dễ bị mắc nhiều loại bệnh tật
Bác sĩ Churaumi của Churaumi Clinic, đang đang thực hiện
liệu pháp enzym cho các bệnh mãn tính để tăng mức độ enzym
trong cơ thể của bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Theo cuốn sách
“Những bí mật của điều trị ung thư” của ông, lối sống giúp
ngăn ngừa sự suy giảm của enzym như sau:
① Không sử dụng rượu, phụ gia thực phẩm, màu nhân tạo
hoặc chất bảo quản
② Không ăn nhiều đạm và nhiều chất béo
③ Ăn ít hơn
④ Không nên uống quá nhiều thuốc kháng sinh, thuốc Tây.
Để kích hoạt các enzym này, chúng ta cần các khoáng chất bên
trong cơ thể. Magiê đặc biệt quan trọng vì nó tương tác với 300
loại enzym khác nhau trong cơ thể.
Kẽm cũng rất quan trọng vì nó tương tác với hơn 200 loại
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enzym. Kẽm cũng được biết là đóng một vai trò thiết yếu trong
quá trình tổng hợp và chuyển hóa protein. Nếu cơ thể thiếu
kẽm, tông màu da sẽ bị tổn thương và khả năng chữa bệnh tự
nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Như bạn đã biết, rau, trái cây, thực vật biển và hải sản rất giàu
magiê và kẽm. Chiết xuất củ cải, bắp cải, khoai lang, dứa, kiwi
và chuối rất giàu enzym tiêu hóa. Đó là lý do tại sao việc hấp
thụ những thực phẩm này trong cuộc sống hàng ngày là rất
quan trọng. Vì trái cây và rau quả rất giàu enzym nên chúng ta
cần hấp thụ chúng hàng ngày.

Loại bỏ vi khuẩn có hại bằng cách rửa ruột
Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính (không phải ung
thư) cũng đến khám tại bệnh viện của chúng tôi. Có nhiều khả
năng những người mắc bệnh đang có môi trường ruột bị tổn
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thương. Khi chúng tôi cho cụm từ “mảnh đất của sức khỏe
(soil of health)” vào tên bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi
tập trung rất nhiều vào các bữa ăn được chúng tôi cung cấp.
Mặc dù việc cải thiện môi trường ruột chỉ dựa trên thói quen
ăn uống là lý tưởng nhất nhưng một số bệnh nhân cần can
thiệp khẩn cấp để cải thiện môi trường ruột của họ. Do đó,
chúng tôi sử dụng phương pháp rửa ruột như một trong những
phương pháp điều trị.
Chúng tôi coi rửa ruột là một phần trong các hoạt động y
tế của chúng tôi. Miễn là chúng tôi đảm bảo sự an toàn của
nó, tác dụng của nó sẽ có lợi cho bệnh nhân. Rửa ruột là rất
quan trọng đối với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính vì nó
không chỉ giúp ích cho chức năng tiêu hóa mà còn giúp cải
thiện hệ miễn dịch vì 70% tế bào bạch huyết của cơ thể cư trú
trong ruột. Quá trình rửa ruột sẽ loại bỏ nhanh chóng các vi
khuẩn có hại trong ruột. Sau đó, chúng ta có thể thúc đẩy sự
phát triển của các vi khuẩn tốt bằng cách cải thiện thói quen
ăn uống.

Hệ thống tiêu hóa chia sẻ 60~70% hệ miễn dịch
Có một tính năng khác của ruột giúp chúng ta duy trì cơ
thể khỏe mạnh. Đặc điểm này liên quan đến việc ruột chứa
hệ miễn dịch lớn nhất bên trong cơ thể chúng ta. Giáo sư
Uenogawa Shuichi của Đại học Tokyo giải thích rằng hệ miễn
dịch đường ruột được bao gồm 60~70% hệ miễn dịch của toàn
bộ cơ thể. Ngoài ra, ông cũng giải thích rằng hệ miễn dịch
đường ruột có thể phân biệt vi khuẩn tốt với vi khuẩn xấu
giống như cách nó phân biệt chất dinh dưỡng với chất độc.
Hệ miễn dịch phân biệt kẻ xâm phạm và phát tín hiệu đến não
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để gửi tới đại thực bào và tế bào NK các thông báo rằng hãy
tiêu diệt kẻ xâm phạm. Ruột có khả năng phân biệt độc lập
những kẻ xâm phạm với cơ thể.
Các cơ quan miễn dịch chính là tủy xương và tuyến ức. Tế
bào máu (tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu) được tạo
ra từ tủy xương và tế bào T được tạo ra từ tuyến ức. Tuyến
ức bắt đầu giảm kích thước và hoạt động bắt đầu từ khi con
người 17 tuổi. Nó tiếp tục giảm kích thước và chỉ còn một
phần tư kích thước ban đầu vào năm 40 tuổi.
Về sau, tuyến ức không tồn tại trong cơ thể chúng ta với tất cả
các mục đích thực tế. Tuy nhiên, giáo sư Abo Touru đã phát
hiện ra rằng có một số tế bào T trưởng thành trong gan. Cơ
thể chúng ta vẫn có tế bào T ngay cả khi có tuyến ức nhỏ hơn.
Tuy nhiên, con người có xu hướng có hệ miễn dịch yếu hơn
sau 40 tuổi và dễ bị mắc các bệnh khác nhau hơn.

Hệ tiêu hóa kích hoạt đại thực bào và sản xuất kháng thể
Sau 40 tuổi, trung tâm của hệ miễn dịch được chuyển sang
các cơ quan bạch huyết trong ruột một cách tự nhiên. Như đã
nói ở trên, 60% tế bào lympho của cơ thể tập trung trong ruột.
Một cơ quan được gọi là Peyer phát hiện những kẻ xâm phạm
bên trong ruột để kích hoạt các đại thực bào tiết ra interferon19
và interleukin20 giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Vì vậy, bắt đầu
19 Interferon: Đây là một loại glycoprotein được sản xuất bởi các tế bào động vật bị
nhiễm virus và nó ngăn không cho virus bên trong tế bào nhân lên.
20 Interleukin: Nếu một chất ngoại lai xâm nhập vào cơ thể hoặc các tế bào ung thư
nhân lên, các tế bào T hỗ trợ sẽ ra lệnh phóng thích interleukin - thành phần sẽ ra
lệnh cho các tế bào T sát thủ phải tấn công. Nếu tế bào T sát thủ tấn công triệt để
ung thư thì ung thư sẽ bị thu nhỏ hoặc bị tiêu diệt.
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từ tuổi 40, con người nên nghĩ đến việc cải thiện môi trường
đường ruột của mình cho dù không có bệnh hoặc đã mắc bệnh
gì đi chăng nữa.
Mặc dù con người tập trung vào việc thay đổi lối sống và thói
quen ăn uống nhưng họ thường quên cải thiện các chức năng
cơ thể trong quá trình này. Có lối vào thì phải có lối ra. Bệnh
viện của chúng tôi thực hiện các phương pháp điều trị khác
nhau giúp ích cho các chức năng cơ bản của cơ thể như rửa
ruột, nhịn ăn và nhiệt trị liệu. Chúng tôi cũng thực hiện các
phương pháp điều trị khác nhau nhằm kích hoạt hệ miễn dịch
và kết hợp chúng với Tây y để cung cấp phương pháp điều trị
tổng hợp và có chút điều chỉnh để phù hợp với tình trạng cơ
thể của từng bệnh nhân.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nói về hệ thống đường ruột cùng
hệ miễn dịch của nó.
Thứ nhất, điều quan trọng là làm cân bằng hệ vi sinh đường
ruột.
Thông thường, vi khuẩn tốt ức chế sự phát triển của vi khuẩn
xấu để thúc đẩy chuyển động bình thường của ruột. Để làm
được như vậy, điều quan trọng là phải tiến hành rửa ruột khi
cần và thay đổi thói quen ăn uống để tạo môi trường thuận lợi
cho vi khuẩn tốt.
Thứ hai, điều quan trọng là phải thúc đẩy “chuyển động của
niêm mạc ruột”. Các tế bào bề mặt ruột được bao quanh bởi
các chất nhớt và hoạt động để hỗ trợ quá trình tiêu hóa.
Tuy nhiên, khi cơ thể bị bệnh, việc tiết ra các chất nhớt này sẽ
giảm đi.
Thứ ba, điều quan trọng là phải bình thường hóa hệ miễn dịch
đường ruột. Hệ miễn dịch sẽ tấn công những kẻ xâm phạm
mà đã không bị loại bỏ bởi các chuyển động bình thường của
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ruột. Khi ruột phân biệt vật chủ với kẻ xâm phạm, các tế bào
bạch cầu sẽ tấn công kẻ xâm phạm trước khi chúng có cơ hội
sao chép trong cơ thể.

Đại thực bào và tế bào NK hoạt động
như hàng phòng thủ thứ nhất chống lại ung thư
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về hệ miễn dịch. Cơ thể của mỗi
người sản sinh từ 3.000 đến 6.000 tế bào ung thư mỗi ngày.
Khi một số tế bào ung thư này sống sót trong hệ miễn dịch,
chúng sẽ mất 10 năm để phát triển thành một khối u có kích
thước l cm.
Tuy nhiên, cơ thể chúng ta có một hệ miễn dịch tự nhiên giúp
bảo vệ cơ thể trước những kẻ xâm phạm và các tế bào ung
thư. Các nhân vật chính trong hệ miễn dịch của chúng ta là
đại thực bào và tế bào NK. Chúng hoạt động như hàng phòng
thủ thứ nhất chống lại những kẻ xâm phạm và tế bào ung thư.
Đại thực bào còn được gọi là thực bào vì chúng ăn bất kỳ vật
thể ngoại lai nào xâm nhập vào cơ thể.
Ngoài ra, các tế bào NK tiêu diệt một cách có chọn lọc virus
và tế bào ung thư để bảo vệ cơ thể của chúng ta. Chúng cũng
có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus cũng như các tế bào
ung thư. Các tế bào của hệ miễn dịch này hoạt động như hàng
phòng thủ thứ nhất chống lại nhiễm trùng và ung thư để bảo
vệ cơ thể chúng ta trước các loại bệnh khác nhau.
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Tế bào T hỗ trợ hoạt động
như một sĩ quan chỉ huy trong hệ miễn dịch
Tế bào T hỗ trợ là tế bào miễn dịch giúp chăm sóc các tế bào
ung thư khi các đại thực bào không còn có thể xử lý sự phát
triển của ung thư nữa. Chúng giống như một sĩ quan chỉ huy
trong hệ miễn dịch. Tế bào T có thể được phân loại thành Th1
và Th2. Th2 xử lý các phản ứng dị ứng còn Th1 xử lý khả
năng miễn dịch chống lại ung thư. Tỷ lệ Th1: Th2 càng cao
thì khả năng miễn dịch chống lại ung thư càng tốt.
Tế bào T hỗ trợ tiết ra interferon để nâng cao tối đa các chức
năng miễn dịch của đại thực bào và kích hoạt tế bào B. Tế
bào B có thể được coi là hàng phòng thủ thứ hai. Hàng phòng
thủ thứ hai này nhận thông tin từ đại thực bào để tạo ra vũ khí
chống lại tế bào ung thư và kẻ xâm phạm. Tế bào T sát thủ, tế
bào T hỗ trợ và tế bào B được coi là hàng phòng thủ thứ hai.
Giống như tên gọi của nó, tế bào T sát thủ tiết ra chất độc đục
thủng tế bào ung thư. Tế bào B có một chức năng miễn dịch
phức tạp sử dụng các kháng thể để chiến đấu chống lại các kẻ
thù. Ngoài ra, chúng có thể theo dõi kẻ xâm phạm để bảo vệ
cơ thể chúng ta khỏi trước những cuộc xâm phạm tương tự
trong tương lai. Ví dụ, các tế bào B có chức năng bảo vệ cơ
thể trước bệnh sởi sau đợt bùng phát đầu tiên.
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Ung thư có thể tự chết mà không cần được điều trị
Nếu chúng ta coi hàng phòng thủ thứ nhất là đội tuần tra,
chúng ta nên coi hàng phòng thủ thứ hai là đội đặc nhiệm
SWAT21. Vì hệ miễn dịch hàng thứ hai này được chuẩn bị để
chống lại các tế bào ung thư, virus và vi khuẩn nên không có
gì phải lo lắng. Hệ miễn dịch thứ hai bảo vệ cơ thể chúng ta
trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. Nó cũng bảo vệ cơ thể
chúng ta trước các tế bào ung thư để duy trì một cuộc sống
khỏe mạnh.
Có một số trường hợp về việc tế bào ung thư chết một cách
tự nhiên mà không cần bất kỳ phương pháp điều trị nào. Điều
21 S
 WAT (Vũ khí và Chiến thuật Đặc biệt): Đây là một đơn vị cảnh sát đặc biệt của
Hoa Kỳ.được thành lập năm 1962. Nó có nghĩa là vũ khí đặc biệt được sử dụng để
đánh bại kẻ thù.
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này xảy ra khi những thay đổi trong lối sống và thói quen ăn
uống tạo ra ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Tuy nhiên, hệ miễn
dịch cũng không thể chống lại các tế bào ung thư nếu chúng ở
trong môi trường không tốt khiến các chức năng miễn dịch bị
suy yếu. Khi sức mạnh được chuyển dịch sang các tế bào ung
thư, khối u ung thư sẽ phát triển thành khối u đường kính 1
cm trong vòng l0 năm.
Tuy nhiên, ngay cả khi hệ miễn dịch bị tổn thương, chúng ta
vẫn có thể thay đổi lối sống và dẫn dắt đến tế bào ung thư đi
vào quá trình tự chết theo chương trình để chữa khỏi bệnh ung
thư, điều mà phương pháp Tây y hiện đại không thể thực hiện
được. Như bạn có thể thấy, ruột rất quan trọng trong quá trình
tiêu hóa cũng như hệ miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể của chúng
ta.
Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu từ ruột khi đặt mục tiêu chữa
khỏi bất kỳ loại bệnh nào trong cơ thể. Nói cách khác, ruột là
cơ sở của một cuộc sống khỏe mạnh.

Chất độc hại giết chết cơ thể từ từ
Trong cuộc sống hàng ngày, các chất độc hại tích tụ trong cơ
thể mà chúng ta không hề hay biết. Khi tích tụ, chúng có thể
gây ra nhiều bệnh khác nhau. Mặc dù cơ thể chúng ta được
trang bị nhiều cơ quan như gan, thận để bài tiết chất độc hại
nhưng các cơ quan đó có thể không bài tiết hết các chất độc
hại đó. Do đó, điều này trở thành nguyên nhân của nhiều bệnh
khác nhau.
Các triệu chứng như phản ứng dị ứng, trao đổi chất bất
thường, mệt mỏi, táo bón và đau đầu mãn tính có thể là do các
chất độc hại này gây ra. Con người thậm chí có thể bị rối loạn
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tâm thần do các chất độc hại trong cơ thể của họ. Trong thời
hiện đại, việc con người phải chịu đựng các chất độc hại khác
nhau trong cơ thể là điều bình thường.

Về mặt học thuật, phụ gia thực phẩm không gây hại cho cơ thể
con người. Những sản phẩm đó đã được Chính phủ cấp phép và
chúng không được phép gây độc hại cho cơ thể con người. Tuy
nhiên, một số sản phẩm đã nhận giấy phép lại có khả năng gây
ung thư và không được phép bán tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, có một
số phụ gia thực phẩm độc hại đã được cấp phép vì những lý do
không khoa học như nó được sản xuất ở những đơn vị nhỏ lẻ
không gây độc hại cho cơ thể.
Tuy nhiên, điều đó cũng giống như nói rằng ăn thủy ngân với
đơn vị nhỏ không gây hại cho cơ thể. Khi chúng ta nói rằng
mỗi người Nhật ăn 11 gram phụ gia thực phẩm mỗi ngày, điều
này có nghĩa là một người sẽ ăn 4 kg phụ gia thực phẩm trong
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một năm và 200 kg trong 50 năm. Điều này sẽ không gây ra bất
kỳ rắc rối nào nếu cơ thể có thể bài tiết số lượng phụ gia đã hấp
thụ. Tuy nhiên, các chất độc hại trong cơ thể sẽ làm tổn hại các
chức năng của thận, gan và cuối cùng sẽ tích tụ trong cơ thể.

Giải độc cơ thể bằng Đông y và chế phẩm bổ sung
Khi các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, chúng ta phải xem xét
lối vào và lối ra trong hệ thống cơ thể để loại bỏ những chất
độc hại đó. Điều lý tưởng nhất là ngừng ăn chất độc hại. Tuy
nhiên, có thể nói rằng tất cả các thực phẩm đều có chứa một
số loại kim loại độc hại và phụ gia thực phẩm. Ngay cả không
khí mà chúng ta hít thở hàng ngày cũng chứa dioxin. Việc lọc
những chất này ra khỏi không khí mà chúng ta hít vào là điều
không thể thực hiện. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói
rằng điều quan trọng là phải thay đổi lối sống để tránh ăn một
lượng lớn chất độc hại có trong thực phẩm.
Cho dù sử dụng phương pháp điều trị nào, chúng tôi cũng sẽ
không thể chữa khỏi bất kỳ bệnh nào nếu chúng tôi không thể
ngăn cản bệnh nhân ăn chất độc hại. Để điều trị cho những
bệnh nhân này, chúng tôi cần điều trị bằng các loại thuốc Đông
y, chế phẩm bổ sung có tác dụng giải độc cùng với xông hơi,
nhiệt trị liệu để đào thải chất độc ra ngoài. Ngoài ra, chúng tôi
có thể kết hợp rửa ruột cùng với các phương pháp điều trị này
để cải thiện chức năng tiêu hóa. Bệnh nhân của bệnh viện của
chúng tôi đang trải nghiệm sức mạnh của các liệu pháp giải độc
dành cho chính họ.
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Khử độc kim loại nặng và phụ gia thực phẩm
Các bệnh như bệnh Minamata và bệnh Itaitai là những căn
bệnh thường gặp do các chất độc hại gây ra. Do có nhiều quy
định khác nhau nhằm kiểm soát chất lượng nước thải từ các nhà
máy nên các căn bệnh được phát sinh do ô nhiễm môi trường
tự nhiên không còn tồn tại. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm
môi trường đang diễn ra chậm và các sinh vật sống trong môi
trường tự nhiên cũng đang bị ảnh hưởng dần dần.
Ở trên cùng của chuỗi thức ăn, chúng ta cũng đang dần bị ảnh
hưởng. Có một số chất độc hại tích tụ trong cơ thể chúng ta
trong khi một số chất độc hại khác được đào thải ra ngoài một
cách tự nhiên. Các kim loại độc hại như thủy ngân, asen, chì,
cadmium và thiếc gây mệt mỏi mãn tính, rối loạn chức năng
gan/thận, nhức đầu, mất ngủ và đau nhức. Những chất này
được hấp thụ từ thực phẩm, không khí, nước máy, phụ gia thực
phẩm và thuốc lá.

Thủy ngân được tích tụ trong các loại cá lớn như cá ngừ
Các chất độc hại có thể tích tụ trong cơ thể khi chúng ta ăn rau
trồng trên đất ô nhiễm. Người Nhật thường ăn nhiều cá nên họ
có tỷ lệ tích tụ thủy ngân cao. Ví dụ, cá ngừ và cá lớn có hàm
lượng thủy ngân cao. Nước thải từ các nhà máy được chuyển
hóa thành thủy ngân và được sinh vật phù du sống ở biển hấp
thụ.
Sau đó, nó sẽ đi vào chuỗi thức ăn cho đến khi những con cá
lớn tích tụ nhiều thủy ngân trong cơ thể của chúng. Đây là lý do
những người Nhật Bản yêu thích cá ngừ sẽ có nhiều thủy ngân
trong cơ thể của họ. Khi xem hướng dẫn dành cho phụ nữ mang
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thai về hấp thụ cá ngừ, chúng ta có thể nhận ra mức độ tiếp xúc
của chúng ta với các kim loại độc hại.
Các chất độc hại không chỉ giới hạn ở biển và đất. Lò đốt phế
thải, nhà máy chế tạo kim loại, ô tô và nhiều cơ sở khác đang
sản sinh ra khí độc. Nếu nhìn vào tình huống này, chúng ta có
thể nói rằng không khí là yếu tố gây hại nhất cho cuộc sống của
chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát lượng không khí mà
chúng ta hít thở và gần như không thể thanh lọc toàn bộ không
khí. Ngoài ra, dioxin đang được tích tụ trong cơ thể của chúng
ta giống như các kim loại độc hại.

1 phần nghìn tỷ gam dioxin ảnh hưởng đến cơ thể
Trong số nhiều chất độc hại, hormone môi trường và phụ gia
thực phẩm thì chất độc hại nhất là dioxin. Nhiều chất dioxin đã
có trong không khí trong thời gian chiến tranh Việt Nam.
Bạn có biết rằng một người sinh ra với đôi chân không được
chia đôi là do dioxin không? Chắc bạn còn nhớ sự cố “rau
dioxin” ở Tokorojawa cách đây 7~8 năm.
Dioxin ảnh hưởng đến hệ thống di truyền trong cơ thể chúng
ta, thúc đẩy ung thư, gây ra khuyết tật ở trẻ sơ sinh và giảm
số lượng tinh trùng. Như đã đề cập trong cuốn sách “Tương
lai bị đánh cắp của chúng ta”, độc tính của dioxin lớn hơn gấp
10.000 lần so với hydrogen cyanide và gấp 10 lần so với vi
khuẩn Pseudomas syringae. Người ta biết rằng chỉ l phần nghìn
tỷ gam dioxin, tức là 1 pictogram dioxin, cũng có thể gây ảnh
hưởng đến cơ thể chúng ta.
Nhiều năm trước, Đại học Teikyo đã báo cáo về 34 mẫu tinh
trùng từ những người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 20. Kết quả
của báo cáo đó đã gây chấn động toàn quốc. Trong tổng số 34

118 Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

mẫu, chỉ có 1 mẫu đạt trên tiêu chuẩn vô sinh.
Kết quả gây sốc hơn nữa đã xuất hiện cách đây 10 năm do Hiệp
hội Vô sinh Nhật Bản công bố. Nghiên cứu được thực hiện
trên 60 nam giới ở độ tuổi 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy 57
nam giới trong số 60 người có biểu hiện bất thường ở hơn 10%
số lượng tinh trùng và cần được điều trị về khả năng sinh sản.
Khi số lượng tinh trùng bất thường là trên l0% thì người đó cần
phải được điều trị về khả năng sinh sản. Kết quả này cho thấy
hầu hết nam thanh niên Nhật Bản đã mất khả năng sinh nở.

88% nam giới có biểu hiện bất thường về tinh trùng có cùng
thói quen ăn nhiều hamburger- hầu hết những con bò được sử
dụng để làm thịt cho hamburger đều được tiêm hormone tăng
trưởng.
Do đó, các hormone môi trường được hấp thụ đã can thiệp vào
hệ thống nội tiết tự nhiên trong cơ thể và gây ra vô sinh ở nhiều
nam giới.
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Sữa mẹ của phụ nữ Nhật
bị ô nhiễm dioxin cao nhất thế giới
Sữa mẹ của phụ nữ Nhật bị ô nhiễm dioxin cao nhất trên thế
giới. Sự bất thường về hormone không chỉ giới hạn ở nam
giới. Nghiên cứu của giáo sư Chuchumi Osamu thuộc Đại học
Tokyo đã tiết lộ mối liên hệ giữa “tác động của hormone can
thiệp vào khả năng sinh sản của động vật có vú” và những
phụ nữ cũng có hàm lượng dioxin cao trong cơ thể. Nghiên
cứu đã thu thập máu của phụ nữ mang thai, máu cuống rốn và
nước ối để kiểm tra bisphenol A22 và dioxin23.
Kết quả cho thấy các mẫu có chứa các hormone đã can thiệp
vào các hoạt động nội tiết. Ngoài ra, nồng độ hormone môi
trường cao (cụ thể là 8,3 ± 8,9 ng/ml) đã được phát hiện từ
nước ối. Kết quả cho thấy bào thai cũng đang bị ảnh hưởng
bởi các hormone môi trường. Bạn có thể thấy những hormone
môi trường này đang thực sự gây ảnh hưởng đến sự tồn tại
của con người như thế nào không?
Theo báo cáo gần đây, Nhật Bản có mức độ ô nhiễm dioxin
cao nhất trên thế giới. Dioxin được sản xuất ồ ạt từ quá trình
đốt chất thải. Các hormone này rò rỉ ra sông và biển sau khi
mưa và tích tụ trong nước và cá. Đây là cách nó quay trở lại
và tích tụ trong cơ thể của chúng ta. Vì dioxin có xu hướng
tích tụ trong các tế bào mỡ, 60% sản phẩm cá và 10% sản
22 B
 isphenol A: Điểm nóng chảy là 156~157℃. Nhựa epoxy. Tinh thể hình kim, trong
suốt được sử dụng làm nguyên liệu cho polycarbonate ester, chất khử trùng, chất
chống oxy hóa cao su…
23 D
 ioxin: Hợp chất hữu cơ được tạo nên bằng cách kết hợp hai benzene nuclei được
thay thế với oxy bởi clo. Nó rất độc và gây ung thư hoặc dị tật bẩm sinh. Chất này
được tạo ra khi đốt nhựa và rác.
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phẩm thịt nên nếu hấp thụ những thực phẩm đó thì chúng có
thể gây độc cho cơ thể chúng ta.
Ngoài ra, nồng độ dioxin trong sữa mẹ của phụ nữ Nhật là
cao nhất trên thế giới - nồng độ dioxin trong sữa mẹ ở Osaka
là 51, ở Hà Lan là 40, Anh là 37 và Việt Nam là 32. Ngoài ra,
ảnh hưởng của dioxin là độc nhất trong thời kỳ bào thai và sơ
sinh.
Mức hấp thụ dioxin an toàn đã được quy định ở mức 4 pg/
kg/ngày cách đây 8 năm. Tuy nhiên, trẻ bú sữa mẹ bị nhiễm
dioxin hấp thụ 50~100 pg/kg/ngày24. Con số này lớn hơn 25
lần so với số lượng được khuyến nghị.
Chúng tôi lo lắng rằng điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ hấp
thụ nhiều dioxin trong giai đoạn sơ sinh.

Chất hóa học phá hủy bộ não của trẻ em
Ngoài ra, các chất hóa học có xu hướng can thiệp vào quá
trình tiết hormone và hệ thần kinh tự chủ trong cơ thể. Năm
l995, “Thông báo Sicilian (Sicilian Announcement)” được
xuất bản để cảnh báo thế giới. Nó cảnh báo rằng khi tuyến
giáp của thai nhi bị ảnh hưởng bởi các hormone môi trường,
điều này sẽ gây ra các chứng thiếu hụt thần kinh khó chữa
như bại não, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật học tập, rối loạn
tăng động giảm chú ý. Bác sĩ Benjamin F. Feingold25 (người
24 4 pg/kg: 4/1.000 gam = 0,004 gam
25 B
 ác sĩ Feingold: Ông là một chuyên gia dị ứng nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Ông đã phát
hiện ra một sự thật rằng những đứa trẻ không ổn định về cảm xúc, bạo lực và kém
tập trung thường ăn thực phẩm có chứa phụ gia thực phẩm. Kết quả lâm sàng mà
ông đã báo cáo về tác động của axit salicylic (vốn là chất bảo quản, tạo màu thực
phẩm và hương thơm) lên thần kinh con người đã là một cú sốc.
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Mỹ) chuyên về dị ứng đã nói rằng hóa chất thực phẩm (hóa
chất phụ gia) là nguyên nhân dẫn đến 40% trẻ em không thể
bình tĩnh và kém chú ý. Ngoài ra, như được đề cập trong
“Tương lai đã mất của chúng ta (Our Lost Future)”, bisphenol
A từ hộp nhựa và thép được coi là hormone môi trường can
thiệp vào các hoạt động nội tiết của cơ thể.
Tác động độc hại của nó ở mức tối đa khi thai nhi tiếp xúc với
các hormone môi trường. Theo tiến sĩ Iguchi thuộc Đại học
Thành phố Yokohama, bisphenol A làm tổn thương não của
thai nhi bằng cách xuyên qua hàng rào máu não.

Bạn cần kiểm soát sức khỏe của chính mình
Nhiều bác sĩ chỉ ra rằng các chất hóa học thâm nhập vào cơ thể
sẽ làm hỏng DNA bình thường và khiến chúng trở thành tế bào
ung thư. Nói cách khác, nguyên nhân gây ung thư không chỉ
giới hạn ở thực phẩm chế biến sẵn và lượng protein động vật.
Cho dù bán hàng là nguyên tắc quan trọng nhất của nhiều
công ty nhưng người tiêu dùng nên đủ thông minh để tẩy chay
những sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quốc gia.
Chúng ta cần hành động ngay bây giờ, nếu không thì sẽ quá
muộn.
Bạn có nghĩ rằng tình hình hiện tại giống như một thử nghiệm
lâm sàng lớn mà không được bảo vệ không? Chúng ta không
được mua, sử dụng hoặc thậm chí tạo ra bất kỳ sản phẩm nào
có chứa hormone môi trường. Chúng ta cần phải hành động
ngay từ bây giờ để kiểm soát sức khỏe bằng nỗ lực của chính
mình, nếu không thì đến một lúc nào đó hậu quả sẽ không thể
đảo ngược được.
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Giải độc giúp cải thiện khả năng miễn dịch tự nhiên
Hiện đang có quá nhiều phụ gia thực phẩm, chất bảo quản,
màu nhân tạo và sản phẩm hóa học có hại cho cơ thể chúng
ta. Mặc dù chúng có thể không nhìn thấy nhưng các chất độc
hại vẫn rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Chúng ta không thể nói rằng các chất độc hại là nguyên nhân
trực tiếp gây ra ung thư và các bệnh mãn tính khác bởi vì các
bệnh mãn tính là do nhiều yếu tố khác nhau gây ra. Tuy nhiên,
có một điều chắc chắn rằng các chất độc hại đóng một vai trò
đáng kể trong sinh lý bệnh học. Đây là trường hợp Tây y tiếp
cận vấn đề từ các triệu chứng được thể hiện của các căn bệnh.
Tuy nhiên, Đông y chú trọng loại bỏ nguyên nhân trước khi
tiến hành điều trị. Điều quan trọng là phải loại bỏ các chất độc
hại, dioxin và chất phụ gia thực phẩm ra khỏi cơ thể. Phương
pháp điều trị này được gọi là giải độc. Bằng cách thúc đẩy
quá trình bài tiết chất độc hại thông qua mồ hôi và nước tiểu,
chúng ta có thể kích hoạt chức năng vật lý để khắc phục bệnh
tật. Điều này được gọi là khả năng miễn dịch tự nhiên. Những
người có khả năng miễn dịch tự nhiên tốt sẽ không bị tác động
bởi sự xâm nhập của ung thư và virus. Phương pháp điều trị
giải độc giúp loại bỏ các nguyên nhân của các căn bệnh khác
nhau. Khi chúng ta cùng kết hợp với điều trị tăng cường miễn
dịch và nhiệt trị liệu, cơ thể chúng ta sẽ trở lại trạng thái ban
đầu.
Mục tiêu của chúng tôi không phải là chữa bệnh. Chúng tôi
chỉ giúp cơ thể trở lại trạng thái ban đầu. Khả năng miễn dịch
tự nhiên của chính bạn sẽ là nhân vật chính chữa khỏi căn
bệnh nan y của bạn.
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Chương 5

Liệu pháp bổ sung
giúp cải thiện hệ miễn dịch
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Đánh bại ung thư dựa trên hệ miễn dịch,
tế bào tự chết theo chương trình và tạo mạch máu
Việc chỉ đơn giản hấp thụ chế phẩm bổ sung sẽ không cải thiện
hệ miễn dịch một cách kỳ diệu. Chúng ta nên tiếp cận phương
pháp điều trị dựa trên 3 cơ chế.
Thứ nhất, cải thiện khả năng miễn dịch về ức chế sự phát triển
của ung thư.
Thứ hai, ức chế sự hình thành mạch máu cung cấp dinh dưỡng
cho các tế bào ung thư.
Thứ ba, dẫn dắt các tế bào ung thư đi vào quá trình tự chết theo
chương trình (apoptosis).
Ba phương pháp điều trị này đã được bác sĩ Abe của Qudan
Clinic giới thiệu lần đầu tiên. Bệnh viện của ông cung cấp các
phương pháp điều trị tùy chỉnh theo tình trạng của từng bệnh
nhân bằng cách sử dụng phương pháp phân tích di truyền và
điều trị bằng tế bào lympho hoạt hóa.
Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng các chế phẩm bổ sung
giúp tăng cường miễn dịch mà có chứa black yeast, nấm
agaricus và Bglucan. Ngoài ra, các chất như vi khuẩn lactic và
oligosaccharide vốn giúp cải thiện tình trạng đường ruột cũng
có thể hữu ích. Đồng thời, chúng ta có thể sử dụng các chất
chiết xuất từ rau củ giàu hàm lượng vitamin và khoáng chất.
Các phương thức điều trị này sẽ củng cố hệ miễn dịch tự nhiên
trong cơ thể.
Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng chế phẩm bổ sung giúp ức chế
sự phát triển của mạch máu mới. Nếu chúng ta ức chế được quá
trình tạo mạch máu thì tế bào ung thư sẽ không được cung cấp
đủ dinh dưỡng.
Các chất hữu ích là Fucoidan, sụn vi cá mập, chondroitin và
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nghệ. Điều quan trọng là hạn chế ăn chất béo hoặc đường,
những thành phần có thể hỗ trợ dinh dưỡng cho tế bào ung thư.
Thứ ba, điều quan trọng là dẫn dắt các tế bào ung thư đi vào
quá trình tự chết theo chương trình vì chúng có khả năng chống
lại quá trình tự chết theo chương trình hơn các tế bào bình
thường rất nhiều. Các chất như black yeast, nấm có thể có đem
lại những tác dụng này.
Dựa trên ba cách tiếp cận trên, chúng tôi có thể điều trị bệnh
nhân bằng nhiều chế phẩm bổ sung khác nhau dựa trên tình
trạng của từng bệnh nhân. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh các
phương thức điều trị theo khả năng tài chính của bệnh nhân.
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Phần quan trọng nhất trong quá trình điều trị của chúng ta có
liên quan đến thức ăn. Khi thức ăn đi vào hệ thống đường tiêu
hóa, nó sẽ kích hoạt hệ miễn dịch. Bác sĩ Kojima, người sáng
lập Interferon, đã nói rằng “khi thức ăn được đưa vào đường
miệng, nó sẽ kích thích mảng Peyer trong ruột và kích hoạt các
đại thực bào. Sau đó, nó sẽ sản xuất các interferon có tác dụng
ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và sự nhân lên của virus ”.
Hạt bí ngô, nghệ và ý dĩ được biết là có tác dụng thúc đẩy quá
trình tổng hợp interferon. Do đó, nếu cần bệnh nhân có chức
năng tiêu hóa tốt thì khả năng chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối
là rất cao.

Thay đổi môi trường ruột thuận lợi
sao cho Bifidus có thể sử dụng fructo-oligosaccharide
Điều tiếp theo mà chúng ta phải xem xét là thay đổi môi trường
ruột thành môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn tốt. Ngày nay,
đường ruột của người Nhật rất thuận lợi cho các loại vi khuẩn
có hại do lối ăn uống theo kiểu phương Tây là ưa chuộng đồ ăn
liền và đồ chế biến sẵn. Vì con người không tiêu thụ đủ chất xơ
thực vật nên các vi khuẩn xấu như clostridium perfringens tạo
ra nhiều nitrosoamine và gây ung thư đại tràng.
Vì vậy, điều quan trọng là phải tiêu thụ fructo-oligosaccharides
để thay đổi môi trường ruột thành môi trường thuận lợi cho vi
khuẩn tốt tốt. Tác dụng của Bifidus đã được báo cáo bởi giáo sư
Hakarioka của Đại học Tokyo, người đã xuất bản báo cáo “Môi
trường ruột ngăn ngừa lão hóa và ung thư đại tràng”.
① Bảo vệ cơ thể chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn.
			 - Bifidus phân hủy glucose và tạo ra lactate để ức chế sự
phát triển của vi khuẩn trong ruột.
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② Tổng hợp vitamin.

			 - Bifidus tổng hợp vitamin B1, B2, B12, K1, K2, axit
nicotinic và axit folic.
③ Thúc đẩy chuyển động của ruột và ngăn ngừa táo bón.
			 - Bifidus phân hủy glucose và tạo ra lactate để củng cố
liệu pháp bổ sung giúp cải thiện hệ miễn dịch.
④ Ngăn ngừa tiêu chảy và viêm đại tràng.
			 - Bificus làm suy yếu các hoạt động của vi khuẩn.
⑤ Cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể.
			 - Bifidus tiết ra các chất cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể.
⑥ Phân hủy các chất gây ung thư.
			 - Bifidus ức chế sự bài tiết các chất gây ung thư khác
nhau như nitrosoamine.
⑦ Thúc đẩy sự hấp thụ canxi và sắt.
			 - Bifidus thúc đẩy sự hấp thụ các axit hữu cơ.
Ngoài ra, có báo cáo cho rằng Bifidus không chỉ tạo ra lactat
mà còn tạo ra axit butyric giúp ức chế sự phát triển của tế bào
ung thư. Nói cách khác, môi trường ruột thuận lợi cho các
vi khuẩn tốt sẽ dẫn đến việc cung cấp dinh dưỡng tươi mới
và oxy cho toàn bộ cơ thể. Vì vậy, những người không bị táo
bón và ung thư cũng có thể được hưởng lợi từ việc ăn fructooligosaccharide để cải thiện môi trường ruột. Vì nó có thể ngăn
ngừa ung thư đại tràng nên rất được khuyến khích.

Hấp thụ quá nhiều axit linoleic
là nguyên nhân của hội chứng chuyển hóa
Trước khi dùng các chế phẩm bổ sung, một lượng axit béo đầy
đủ cũng rất quan trọng. Một trong những nguyên nhân gây ra
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hội chứng chuyển hóa là do ăn nhiều axit linoleic trong mỡ
động vật, dầu ngô và dầu ăn. Axit linoleic là một loại axit béo
thiết yếu trong Omega 6 Family. Nó được tổng hợp từ axit
arachidonic trong cơ thể và thúc đẩy viêm nhiễm và đông máu.
Các chất như DHA26, EPA27, dầu hạt lanh và các loại dầu cá
khác thuộc Omega 3 Family và chứa nhiều axit alpha-linoleic28
, những chất có tác dụng ức chế các phản ứng dị ứng và viêm
nhiễm.
Vì vậy, điều quan trọng là phải hấp thụ nhiều loại cá (như cá
thu…). Việc thay đổi dầu ăn sang dầu hạt lanh cũng rất quan
trọng. Khi con người tiêu thụ axit alpha-linoleic từ Omega 3
Family, mức cholesterol trong cơ thể cũng như các chức năng
của não sẽ được cải thiện.
Theo bác sĩ Yamada, sự phát triển kinh tế của quốc gia đã cho
phép con người hấp thụ nhiều mỡ động vật hơn trong các loại
thịt, điều gây ra bệnh béo phì và máu nhiễm mỡ. Đó là khi
Chính phủ bắt đầu khuyến nghị bổ sung axit linoleic để giảm
mức cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, sau nhiều nghiên cứu,
các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng axit linoleic không làm
giảm mức cholesterol trong máu.
Thay vào đó, nó có liên quan đến chứng xơ vữa động mạch,
ung thư đại tràng, ung thư vú, dị ứng, bệnh Crohn và các bệnh
viêm nhiễm khác. Kết quả là, bác sĩ Yamada và Hiệp hội Dinh
dưỡng Axit Béo Nhật Bản đã công bố rằng “Khuyến nghị giảm
hấp thụ axit linoleic” vào năm 2002 dựa trên các dữ liệu được
26 D
 HA (axit dehydroacetic): Đây là axit dehydroacetic - một loại axit béo không bão
hòa chính và thường được chứa trong các loại cá lưng xanh.
27 EPA (Eicosapentaenoic): Chất thường được chứa trong các loại cá lưng xanh.
28 A
 xit alpha-linoleic: Đây là một axit béo không bão hòa cao, trở thành tiền chất của
leukotriene và thường được chứa trong các sinh vật phù du hoặc chlorellael.
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thu thập từ năm 1980 đến 1995, thời điểm lượng tiêu thụ axit
linoleic tăng lên đáng kể. Mặc dù lượng axit linoleic được
khuyến nghị là 7 gam mỗi ngày nhưng tỷ lệ tiêu thụ ở người
Nhật bình thường là 13 gam/ngày. Như vậy, trên thực tế, người
Nhật hấp thụ nhiều axit linoleic hơn người Mỹ.
Omega 3 và Omega 6 có tác dụng đối kháng lẫn nhau. Khi sự
cân bằng giữa hai thành phần này bị tổn thương, các tế bào thần
kinh và mạch máu sẽ gặp nhiều rắc rối. Bộ Y tế, Lao động và
Phúc lợi vẫn đang nói rằng tỷ lệ hấp thụ của Omegas 3 và 6 là
1:4. Tuy nhiên, khuyến nghị hiện tại về tỷ lệ hấp thụ là 1:2 hoặc
1:1.
Việc hấp thụ cá, dầu hạt lanh và các sản phẩm khác giàu EPA,
DHA và axit alpha linoleic sẽ cải thiện thành phần của màng tế
bào. Nó sẽ thúc đẩy tạo năng lượng dễ dàng trong ty thể và cải
thiện quá trình trao đổi chất. Nó cũng cải thiện khuyết tật học
tập và các bệnh dị ứng khác như viêm da cơ địa.

Các phân tử có nhiều polysaccharide
giúp ổn định chuỗi glucose của tế bào
Chúng tôi đã và đang sử dụng các chế phẩm bổ sung được làm
từ nấm vì chúng tôi tin rằng B1~3 và Glucan 1~6 trong nấm sẽ
củng cố hệ miễn dịch. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra rằng
chuỗi polysaccharide trên bề mặt tế bào hoạt động như một
chiếc ăng-ten cho tế bào và đóng một vai trò quan trọng trong
việc duy trì sức khỏe.
Chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng nó được làm từ men, nấm,
trái cây, rau và các polysaccharid khác.
Trong nghiên cứu hiện tại về các polysaccharid này, các chuyên
gia đã báo cáo rằng “các chuỗi glucose trên bề mặt tế bào có
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liên quan nhiều đến bệnh viêm da cơ địa, suy thận, thấp khớp
và các căn bệnh khác”. Nói cách khác, sự suy giảm của các
chuỗi glucose là nguyên nhân của nhiều loại bệnh.
Do đó, bằng cách cung cấp cho bệnh nhân polysaccharid vốn
hoạt động như một khối xây dựng cho các chuỗi glucose này,
các bệnh như AIDS và viêm da cơ địa đã được cải thiện đáng
kể sau thời gian điều trị.
Dinh dưỡng giúp xây dựng chuỗi glucose này được tìm thấy
trong black yeast, Glucosamine, Chondroitin, bánh quy mật
ong, Fucoidan và lô hội. Từ những sản phẩm này, chúng tôi đã
chọn sử dụng đồ uống được chiết xuất từ black yeast, agarose,
meshimacope và nấm. Đồ uống được làm dựa trên nghiên cứu
của Đại học Tokyo và Đại học Fukuri.
Black yeast được tạo ra trong quá trình sản xuất đường. Nó
đã được ion hóa và chứa βl, glucan 3~l và 6, oligosaccharide,
polysaccharide, inositol và axit ferulic. Nó là polysaccharide
phân tử cao bao gồm l00.000 đến 500.000 đơn vị. Nấm cũng
giúp cải thiện chức năng miễn dịch và chức năng thận. Vì con
người nhạy cảm với các chất khác nhau nên điều quan trọng là
phải kết hợp các chất này để nâng cao tối đa hiệu quả điều trị.

Chuỗi glucose giúp duy trì sự sống
Vậy thì, các chức năng của chuỗi glucose là gì?
Chúng nằm trên bề mặt tế bào và hoạt động như một ăng-ten
phát hiện virus, chất độc, tế bào ung thư và vi khuẩn trong cơ
thể. Chúng báo hiệu cho các tế bào bạch cầu sau khi phát hiện
và cân bằng hệ thống bài tiết hormone. Ngoài ra, chúng đóng
một vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa các tế bào để
phối hợp vận chuyển chất dinh dưỡng và tín hiệu.
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Trung tâm Nghiên cứu Tổng hợp về Bệnh nhân Cao tuổi đã báo
cáo rằng tất cả 60 nghìn tỷ tế bào được bao phủ bởi các chuỗi
glucose được tạo ra từ protein và chất béo. Các chuỗi glucose
này có cấu trúc cơ bản được tạo ra từ ba mannose và hai
N-Acetyl-Glucosamine. Sau đó, các nhánh glucose được tạo ra
từ N-Galactose, fructose và axit sialic được gắn vào cấu trúc cơ
bản. Đã có một vài trường hợp mà trong đó một số tế bào thiếu
các chuỗi glucose này. Căn bệnh này được đặt tên là rối loạn
bẩm sinh của glycosyl hóa (CDG) và nó có các biểu hiện của
triệu chứng thần kinh/vận động. Nó cũng tương quan với bệnh
thấp khớp mãn tính và các bệnh tự miễn.
Báo cáo này đã đưa ra kết luận rằng bằng cách nghiên cứu chức
năng của các chuỗi glucose này, các nhà nghiên cứu hy vọng
sẽ tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh ung thư và các bệnh nan y
khác.
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NIH xác nhận tỷ lệ cải thiện cao
ở 100 bệnh nhân hen suyễn
NIH, một tổ chức ung thư nổi tiếng thế giới, đã báo cáo rằng
tình trạng của bệnh nhân hen suyễn được cải thiện khi họ được
sử dụng 8 monosaccharide cơ bản. 8 loại monosaccharide
này là glucose, galactose, annose, fructose, xylose, N-acetylglucosamine, N-acetyl-galactosamine và N-atcetyl-neuraminic
acid.
Có báo cáo cho rằng glucose và galactose có thể được tổng hợp
dễ dàng trong cơ thể bằng cách hấp thụ carbohydrate và sữa.
Tuy nhiên, cơ thể con người đang thiếu 6 monosaccharide khác
nên đây có thể là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh mà chúng
ta đang mắc phải.
Như đã trình bày ở trên, phụ gia thực phẩm, thuốc trừ sâu và
căng thẳng tâm lý là những yếu tố cản trở quá trình tổng hợp
chuỗi glucose. Chúng tôi tin rằng khi các chuỗi glucose này bị
phá hủy, các căn bệnh như suy giảm miễn dịch sẽ xuất hiện.
Không chỉ có lợi cho việc điều trị ung thư, chế phẩm bổ sung
chuỗi glucose còn rất hiệu quả trong việc điều trị viêm da
cơ địa và hen suyễn. Do đó, việc sử dụng các chế phẩm bổ
sung giúp bình thường hóa chuỗi glucose là điều cực kỳ quan
trọng.

Kích hoạt các enzym
bằng cách hấp thụ các khoáng chất sinh lý
Một chiến lược quan trọng khác cũng phải được xem xét khi
dùng chế phẩm bổ sung.
Ngoài việc cung cấp các khoáng chất cần thiết, điều quan
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trọng là uống nước đóng chai có chứa sắt, kẽm, coban, magiê,
molypden, flo, silica, niken và nhiều khoáng chất cần thiết khác
cho cơ thể chúng ta. Nước có chứa các khoáng chất biến đổi
này đến từ núi Abukuma, nơi có các khoáng chất được hòa tan
trong 80 triệu năm.
Nó cực kỳ thân thiện với cơ thể của chúng ta và cho phép
chúng ta hấp thụ nhiều loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Vì rau và trái cây được trồng trong nền nông nghiệp hiện đại bị
thiếu khoáng chất nên cơ thể chúng ta không được cung cấp đủ
lượng khoáng chất cần thiết. Đây là một trong những nguyên
nhân gây ra nhiều bệnh nan y.
Bằng cách cung cấp các khoáng chất này, chúng ta có thể kích
hoạt enzym và ty thể trong cơ thể. Con người có thể trực tiếp
trải nghiệm tác dụng của nó vì khi uống nước này, cơ thể sẽ
nóng lên từ bên trong ngay lập tức.
Không chỉ vậy, các chức năng miễn dịch cũng được cải thiện.
Do đó, một số trường hợp đã cho thấy rằng ung thư giai đoạn
đầu đã được chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng cách uống các loại
nước khoáng này. Ngoài ra, cũng có báo cáo cho rằng nó giúp
điều trị lượng đường trong máu, huyết áp và viêm da cơ địa.
Như chúng ta đã thảo luận trong các chương trước, việc kích
hoạt ty thể sẽ dẫn đến việc sản xuất Cytochrome C gây ra quá
trình tự chết theo chương trình của tế bào ung thư.
Một giả thuyết khác nói rằng những khoáng chất này kích hoạt
các gen không hoạt động để sử dụng protein vào việc tấn công
tế bào ung thư.
Vì nước được tạo ra từ những viên đá có tuổi đời 70 triệu năm
nên nó chứa gần như tất cả các khoáng chất tồn tại trên trái đất.
Một số khoáng chất này có thể tạo ảnh hưởng đến chức năng
của cơ thể theo những cách đặc biệt.
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Khi cơ thể được cung cấp đủ lượng khoáng chất, các enzym và
ty thể sẽ được kích hoạt để cung cấp năng lượng cho người ốm.

Lối đi dễ dàng thông qua hàng rào máu/não
sẽ kích hoạt ty thể ngay lập tức
Viên nang hydro sử dụng kali oxit tạo ra ion hydro để kích hoạt
ty thể một cách hiệu quả. Kali oxit đã được một giáo sư thuộc
một trong những trường đại học quốc gia giới thiệu lần đầu
tiên.
Kali oxit được đốt cháy trong khí hydro để có tính khử mạnh.
Quá trình oxy hóa là quá trình các vật thể được liên kết với oxy
và sự khử là việc các vật thể bị lấy đi cùng với các enzym. Ví
dụ điển hình, quá trình gỉ là quá trình oxy hóa còn quá trình
khử là quá trình loại bỏ gỉ. Mặc dù đã có một số loại nước khử
được bán trên thị trường nhưng nồng độ hydro của chúng sẽ
thấp dần khi được đựng trong cốc và chai PET trong một thời
gian dài.
Tuy nhiên, kali oxit của chúng tôi được báo cáo là thải ra hydro
trong 5 ngày. Nó cũng có sức khử trên 800 Mv. Hydro là một
nguyên tử nhỏ có đường kính 0,7 nanomet. Nó có thể xâm nhập
bất kỳ phần nào trong tế bào.
Trong nghiên cứu về hydro của giáo sư Fukoda, các con chuột
bị thiếu máu não cục bộ đã được ngăn ngừa tổn thương não khi
chúng hít 2% khí hydro. Nghiên cứu của ông đã được công bố
trên tạp chí khoa học Nature nổi tiếng.
Hydro thâm nhập sâu vào các tế bào và kết hợp với các gốc oxy
cho thấy mối tương quan 80% với ung thư, tiểu đường, nhồi
máu cơ tim, nhồi máu não, dị ứng, tăng nhãn áp và các bệnh
khác. Khi hydro kết hợp với các gốc oxy, nó sẽ phân hủy các
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gốc oxy thành nước và oxy. Đó là cách hydro có thể được điều
trị trên với cơ thể con người.
Nó cho thấy tác dụng tức thì khi được hít vào cơ thể. Nó phân
hủy các gốc oxy trong vòng 30 phút sau khi dùng. Đồng thời,
nó cũng kích hoạt ty thể nên nó thúc đẩy sản xuất năng lượng ở
những bệnh nhân yếu. Mặc dù não được trang bị hàng rào máu/
não, Hydro vẫn có thể vượt qua hàng rào này mà không gặp bất
kỳ lực cản nào để tạo ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ và sự
bài tiết hormone .

Phương pháp cảm ứng tế bào tự chết theo chương trình
của Fucoidan
Fucoidan là một chất bổ sung nổi tiếng có tác dụng điều trị
mạnh mẽ đối với bệnh ung thư. Tại cuộc họp lần thứ 55 của
Hiệp hội Ung thư Nhật Bản được tổ chức vào năm 1996,
“Nghiên cứu về tác dụng chống ung thư của Fucoidan” đã được
công bố để cho cả nước biết rằng Fucoidan dẫn dắt các tế bào
ung thư đi vào quá trình tự chết theo chương trình trong khi
không làm hư tổn các tế bào bình thường.
Nếu tác dụng của Fucoidan là như nhau đối với tất cả các bệnh
ung thư thì chúng ta có thể sẽ không còn phải lo sợ bất kỳ loại
ung thư nào nữa. Sở dĩ chúng tôi nói rằng ung thư không thể
chữa khỏi là vì tế bào ung thư không ngừng quá trình sao chép.
Các tế bào bình thường được lập trình để chết đi khi chúng đến
một độ tuổi nhất định. Ngoài ra, tế bào cũng chết khi có các
khuyết tật được phát hiện bên trong tế bào.
Quá trình này được gọi là quá trình tự chết theo chương trình
(apoptosis). Tuy nhiên, các tế bào ung thư không đi vào quá
trình tự chết theo chương trình kể cả khi chúng bị tổn thương.
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Ngoài ra, trong khi các tế bào bình thường chết sau khi chúng
đã sao chép trong một số chu kỳ nhất định thì các tế bào ung thư
không có chức năng đếm các chu kỳ sao chép của nó. Tế bào ung
thư không nhận lệnh từ các tín hiệu bên ngoài. Đó là lý do tại sao
các tế bào ung thư liên tục thực hiện quá trình sao chép.
Nếu chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư bằng
phẫu thuật thì bệnh ung thư có thể không quá nguy hiểm. Tuy
nhiên, vì tế bào ung thư tồn tại ở mọi nơi trong cơ thể chúng ta
nên điều quan trọng là phải tạo ra quá trình tự chết theo chương
trình trong tế bào ung thư để ngăn ngừa bệnh ung thư xuất hiện
ngay từ đầu.
Nếu tế bào ung thư không sao chép thì một liệu pháp miễn dịch
đơn giản có thể đủ để tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu quá trình
sao chép bị ức chế, các cuộc tấn công vào tế bào ung thư sẽ cực
kỳ hiệu quả.
Cơ thể chúng ta tạo ra 3.000 đến 6.000 tế bào ung thư mỗi
ngày.
Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc ung thư vì hệ miễn dịch của
họ chống lại các tế bào ung thư mỗi ngày. Tuy nhiên, khi hệ
miễn dịch bị tổn thương, các tế bào ung thư sẽ phát triển thành
khối u. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể khiến tế bào ung thư đi
vào quá trình tự chết bằng cách dùng Fucoidan thì chúng ta có
thể ngăn chặn quá trình sao chép của tế bào ung thư trong cơ
thể.

Chế phẩm bổ sung chức năng cao
làm suy yếu tế bào ung thư
Hàm lượng vitamin C cao sẽ gây ngộ độc tế bào ung thư. Nhiều
bằng chứng đang bắt đầu hỗ trợ quan điểm về tác dụng của
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điều trị dinh dưỡng. Một trong những phương pháp điều trị
dinh dưỡng mà chúng tôi sử dụng là “điều trị vitamin C nồng
độ cao”. Một trong những nhà khoa học làm việc tại NIH đã
báo cáo rằng nồng độ cao của axit ascorbic (vitamin C) có độc
tính chọn lọc chống lại các tế bào ung thư. Tác dụng chống
oxy hóa mạnh mẽ của vitamin C tạo ra hydrogen peroxide với
số lượng cực kỳ lớn. Mặc dù các tế bào bình thường có thể vô
hiệu hóa hydrogen peroxide nhưng các tế bào ung thư sẽ chết
bởi vì chúng không thể vô hiệu hóa hydrogen peroxide độc hại.
Vì vậy, vitamin C có thể có tác dụng gây ngộ độc tế bào ung
thư một cách có chọn lọc.
Nói cách khác, vitamin C nồng độ cao có tác dụng giống như
thuốc chống ung thư. Vì nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào
như các loại thuốc khác nên có thể áp dụng cho nhiều đối tượng
bệnh nhân. Trên thực tế, vitamin C nồng độ cao đang được sử
dụng làm thuốc chống ung thư ở một số viện ở Mỹ. Chúng tôi
tiêm 50~70 gam vitamin C vào cơ thể bệnh nhân mỗi ngày.
Platinum và palladium thúc đẩy quá trình oxy hóa và khử đối
với các cơ quan hoạt động trong cơ thể chúng ta.
Vì các gốc oxy có tương quan với 90% các bệnh hiện đại nên y
học hiện đại đang tập trung vào cách đối phó với các gốc oxy.
Giáo sư Noguchi Hideyo29 sử dụng “Papral”, một loại thuốc
được làm từ platinum và palladium để xử lý các gốc oxy.
Chất keo (colloid) là một chất lỏng mà các vật thể đã được
phân tán bên trong. Nó có tỷ lệ hấp thụ tốt trong cơ thể và tạo
ra hydro và oxy để cung cấp khả năng oxy hóa và khử mạnh.
29 H
 ideyo Noguchi: Nhà vi khuẩn học người Nhật Bản sinh ngày 24/11/1876 tại
Inawashiro, Fukushima và mất ngày 21/05/1928 tại Gold Coast (nay là Ghana),
Accra. Ông còn được gọi là Seisaku Noguchi. Ông đã loại bỏ giang mai ra khỏi
não của một bệnh nhân bị liệt toàn thân.
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Dựa trên những tác dụng đó, nó là giúp cải thiện chức năng
miễn dịch và tăng số lượng bạch cầu.
Vì chất keo được hấp thụ nhanh chóng vào tế bào nên hydro
và oxy được tạo ra từ platinum và palladium được cung cấp
trực tiếp cho ty thể của tế bào. Khi đó, chức năng oxy hóa và
khử cũng như chức năng bài tiết độc tố của tế bào sẽ được tăng
cường. Mặc dù các loại thuốc mới có thể có một số tác dụng
phụ nhưng Papral có ít tác dụng phụ nhất. Có báo cáo cho rằng
Papral có tác dụng loại bỏ các gốc oxy nhiều gấp 100 lần so với
vitamin C. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sử dụng sản phẩm
này để điều trị cho các bệnh nhân.

Gecmani hữu cơ tạo ra interferon
Các đại thực bào và tế bào NK bị suy yếu khi ung thư tiến
triển. Đó là lý do tại sao chúng tôi điều trị bệnh nhân bằng
Germanium hữu cơ để bù đắp các cơ chế. Germanium hữu cơ
làm tăng mức enzym và kích hoạt các chức năng miễn dịch để
sản xuất hàng loạt interferon trong cơ thể. Do đó, interferon sẽ
củng cố chức năng của các đại thực bào và tế bào NK để tấn
công các tế bào ung thư trong cơ thể. Vì Germanium hữu cơ
cũng hoạt động như một chất bán dẫn nên nó có thể vô hiệu hóa
sự sao chép của tế bào ung thư và thậm chí tiêu diệt vi khuẩn để
ngăn ngừa nhiễm trùng. Ngoài ra, các chất như tiêm nhau thai
(được thu thập từ nhau thai người) và thành phần tỏi (multivitamin) có thể được sử dụng cho bệnh nhân tùy theo tình trạng
của họ.

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

139

Nhiệt trị liệu và liệu pháp tăng cường miễn dịch
của Nakamachi Garden Clinic
6:00		 Thức dậy. Hít thở dưới ánh sáng mặt trời (điều trị thở)
				Đi bộ sau liệu pháp ion khử (20 phút), tiến hành lại liệu
pháp ion khử.
9:00		 Ăn sáng
				Nước ép cà rốt, táo, bắp cải và lô hội. Súp tương đậu
nành (vì máy xay phá vỡ các enzym nên nó được nấu
bằng phương pháp nấu áp suất thấp)
10:00 (Nghỉ ngơi)
				 • Liệu pháp ion khử (20 phút)
				 • Trị liệu bằng tia nhìn thấy tích hợp (6 thiết bị mỗi
người, 15~40 phút)
				 • Liệu pháp đá quý nóng (60 phút cho mỗi lần trị liệu)
				※ Uống 500 cc nước khoáng vào trước và sau khi điều trị
				 • Liệu pháp đá nóng Hormesis (2 lần trong 5 phút)
				 • Liệu pháp ion khử (trong 30 phút)
2:00 		 Ăn trưa
				Mỳ Udon, mì, gạo lứt, củ cải, salad và các loại rau luộc
khác
				 • Liệu pháp khử ion (20 phút)
				 Vitamin C, Germanium, Paraple, Vitamin B17 và tiêm
nhau thai
				 • Trị liệu bằng tia nhìn thấy tích hợp (15~40 phút)
				 • Liệu pháp đá quý nóng
				 • Liệu pháp đá nóng Hormesis
				 • Liệu pháp ion khử (20 phút)
7:00 		 Ăn tối
				Thực phẩm ngũ cốc, hải sản, bữa ăn truyền thống sử
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dụng dầu hạt lanh
			 • Liệu pháp ion khử (15~40 phút)
			 • Liệu pháp nước có ga (30 phút)
			 • Liệu pháp giác hơi (60 phút)
			 • Massage bạch huyết Thái Lan truyền thống
Thời gian rảnh (giải trí, xem phim, trò chuyện...)
※ C ác chất bổ sung như Fcouidan, black yeast, viên nang
hydro, đồ uống enzym và đậu lên men có thể được sử dụng
trong mỗi bữa ăn tùy theo tình trạng của bệnh nhân.

Có nhiều phương pháp vật lý trị
liệu giúp chữa các căn bệnh nan
y khác nhau.

Khu vườn giúp cải thiện hiệu
quả điều trị của các phương pháp
điều trị của chúng tôi.

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

Chương 6

Tác dụng đáng ngạc nhiên
của việc nhịn ăn
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Nakamachi Garden Clinic
Mặc dù nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn là một quá trình đau đớn
nhưng phương pháp điều trị nhịn ăn của chúng tôi giúp bệnh
nhân chống lại các căn bệnh mãn tính bằng cách bình thường
hóa các chức năng của cơ thể.
Phương pháp điều trị nhịn ăn của chúng tôi được xây dựng dựa
trên bác sĩ Yamada của Trung tâm Nghiên cứu Y học Dự phòng
Kyorin.
Vì chúng tôi cho phép bệnh nhân hấp thụ đủ lượng vitamin và
khoáng chất cùng với nước trái cây không chứa enzym được
làm từ rau củ lên men nên phương pháp của chúng tôi rất khác
với việc “nhịn ăn” mà mọi người vẫn quen làm.
Có 10 đặc điểm của việc nhịn ăn.
  ① Kích thích sự trao đổi chất của cơ thể và loại bỏ chất béo
dưới da để tạo ra thành phần chất béo lý tưởng trong cơ thể
chúng ta.
  ② Loại bỏ các hóa chất và chất độc hại tích tụ trong tế bào
mỡ.
  ③ Loại bỏ các chất độc hại trong phân và làm sạch ruột.
  ④ Phục hồi các tế bào bị tổn thương và suy yếu.
  ⑤ Cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi để cải thiện các chức năng của
ruột.
  ⑥ Loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong máu để làm sạch
máu.
  ⑦ Loại bỏ các chất thải bao phủ trên lưỡi để cải thiện vị giác.
  ⑧ Tế bào phổi được phục hồi để cung cấp oxy tươi cho cơ thể.
  ⑨ Hoạt động của tế bào bạch cầu được thúc đẩy để giảm bớt
các bệnh mãn tính và dị ứng.
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Hãy thử phương pháp điều trị nhịn ăn 3 ngày dễ dàng
của chúng tôi
Nếu một người mới bắt đầu quá trình nhịn ăn, chúng tôi khuyên
họ nên thử trong 3 ngày.
  ① Uống 200~400 cc nước chất lượng tốt vào buổi sáng đầu
tiên
- Nước chất lượng tốt kích thích quá trình trao đổi chất
  ② Nước ép trái cây tự làm tại nhà (cà rốt, rau chăn vịt, bắp
cải, chuối, đậu phụ, chiết xuất chanh) 3 lần mỗi ngày như
một bữa ăn
Sau đó, nước chất lượng tốt là đủ cho phần còn lại của quá
trình. 1,5 lít nước mỗi ngày là đủ. Hạn chế uống đồ uống
có hương vị nhân tạo và caffein. Hút thuốc và uống rượu
bị nghiêm cấm. Ăn một miếng dưa hấu 3 lần/ngày và dưa
vàng mỗi ngày nếu cần ăn thức ăn đặc. Không tập thể dục
nặng.
- 3 cốc nước trái cây ép/ngày, 500 kcal trong 5 ngày
  ③ Thời gian duy trì: Ăn cháo như bữa đầu tiên và kiêng thịt,
đồ béo trong 3 ngày. Uống nước chất lượng tốt.
- Ăn càng ít thức ăn đặc càng tốt. Ăn rau và trái cây giàu
vitamin và khoáng chất.
Điều này sẽ làm cho cơ thể của bạn sạch sẽ và tươi mới. Khi
mọi người được yêu cầu nhịn ăn, họ đều nghĩ rằng đó sẽ là một
quá trình rất khó khăn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là mọi
người không hề cảm thấy đói mà còn cảm thấy dễ chịu hơn sau
ngày đầu tiên.
Đã có rất nhiều khách hàng tìm đến gặp bác sĩ Yamada. Ca sĩ
Migawa Kenichi đã giảm được 5 kg cân nặng trong 3 ngày điều

144 Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

trị bằng phương pháp nhịn ăn. Ngoài việc cải thiện hệ miễn
dịch, tông màu da cùng các triệu chứng táo bón cũng được cải
thiện.
Mặc dù việc nhịn ăn 3 ngày rất hiệu quả nhưng tốt nhất bạn
nên thực hiện nó 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Ngoài ra, bạn
nên uống nước trái cây vào buổi sáng và ăn các bữa cơm bình
thường vào thời gian còn lại trong ngày. Vì việc nhịn ăn một
phần cũng có thể đem lại hiệu quả nên bạn có thể áp dụng
phương pháp này trong cuộc sống hàng ngày.
Việc điều trị nhịn ăn được dựa trên lịch trình 3 ngày. Tuy nhiên,
vì cần có thời gian chuẩn bị và duy trì trước và sau khi điều trị
nên cần tổng cộng 9 ngày để hoàn thành toàn bộ chu kỳ. Có
nhiều người không thể tuân thủ thời gian duy trì nhưng bạn cần
lưu ý rằng việc áp dụng thời gian duy trì là vô cùng quan trọng
để việc điều trị đạt được hiệu quả hoàn toàn.

Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

145

7 tác dụng tuyệt vời của việc nhịn ăn
1. Cải thiện chức năng thải độc!
	Thủy ngân, chì, dioxin và các chất
độc hại khác được đào thải ra khỏi hệ
thống của cơ thể.
2. Cải thiện khả năng miễn dịch tự nhiên!
	Enzym được chuyển hóa thành enzym
tiêu hóa để sửa chữa các tế bào bị tổn
thương .
3. Cải thiện các chức năng đường ruột!
	Bằng cách cho phép hệ tiêu hóa nghỉ
ngơi trong một thời gian, việc nhịn ăn
giúp cải thiện chức năng của ruột.
4. Chế độ ăn uống
	Sự trao đổi chất tích cực được hỗ trợ
bởi vitamin và khoáng chất từ nước
trái cây sẽ thúc đẩy quá trình đốt cháy
chất béo.
5 Tác dụng làm trắng
	Sự trao đổi chất của da được cải thiện
nhằm cải thiện chất lượng da.
6. Máu tinh khiết quá mức
	Cholesterol được loại bỏ khỏi máu để
làm sạch máu.
7. Vị giác nhạy cảm
	Quá trình nhịn ăn cho phép con người
cải thiện vị giác của mình.
Từ “Cuốn sách được đọc bởi những người không muốn bị bệnh”
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Các tế bào khỏe mạnh được bật
để sống trong môi trường khắc nghiệt
Trung tâm nghiên cứu tại Đại học Nam California đã thực hiện
nghiên cứu về ảnh hưởng của việc nhịn ăn. Họ tiêm cho chuột
một liều lượng cao thuốc điều trị chống ung thư và bắt chúng
phải nhịn đói 48 giờ và 60 giờ để so sánh kết quả. Kết quả cho
thấy con chuột không nhịn ăn bị khuyết tật vận động do các tác
dụng phụ của thuốc chống ung thư. Mặt khác, con chuột đã trải
qua quá trình nhịn ăn trong 48 giờ đã không bị những tác dụng
phụ này.
So với con chuột trải qua 60 giờ nhịn ăn, con chuột không trải
qua quá trình nhịn ăn đã chết vào ngày thứ năm, trong khi con
chuột trải qua quá trình nhịn ăn sống sau ngày thứ năm khi
dùng thuốc chống ung thư. Ngoài ra, việc giảm cân xảy ra trong
quá trình nhịn ăn đã được phục hồi sau liệu pháp và không có
tác dụng phụ. Kết quả cho thấy các tế bào bình thường chuyển
sang chế độ lá chắn để bảo vệ các tế bào khỏi bị đói và căng
thẳng nghiêm trọng. Do đó, quá trình nhịn ăn chỉ tiêu diệt tế
bào ung thư chứ không tiêu diệt tế bào bình thường.

9 bệnh viện đã công nhận về tác động
của phương pháp điều trị nhịn ăn
Trung tâm Nghiên cứu Dị ứng của Đại học Kyushu sử dụng 10
ngày nhịn ăn hoàn toàn và thời gian duy trì 5 ngày để thực hiện
liệu pháp nhịn ăn của họ. Họ đã nhận xét về liệu pháp này như
sau:
“Tại trung tâm nghiên cứu dị ứng của chúng tôi, chúng tôi đã
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sử dụng liệu pháp nhịn ăn cùng với các phương thức điều trị
khác để điều trị bệnh hen suyễn. Chúng tôi đã có kết luận rằng
liệu pháp này cải thiện tình trạng của bệnh nhân. Liệu pháp
nhịn ăn khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng
do không cung cấp bất kỳ chất dinh dưỡng nào ”.
Cơ thể của chúng ta luôn tìm kiếm một trạng thái cân bằng, nơi
mà cân bằng nội môi được duy trì. Do đó, cơ thể chúng ta sẽ
chuyển đổi khi nó đi vào trạng thái nhịn ăn để giữ cơ thể tồn
tại. Một trong những thay đổi mà cơ thể tạo ra có liên quan đến
việc tăng cường tiết hormone steroid. Liệu pháp nhịn ăn được
xem là rất hiệu quả đối với bệnh hen suyễn và viêm da cơ địa.
Không chỉ vậy, liệu pháp nhịn ăn mang lại rất nhiều thay đổi
cho cơ thể. Nó củng cố cơ thể và sử dụng khả năng của cơ thể
để duy trì cân bằng nội môi như một hiệu quả điều trị. Nó là cơ
sở của khả năng miễn dịch tự nhiên.
Như bạn có thể thấy, nhịn ăn cho thấy kết quả đầy hứa hẹn
trong điều trị và đối với bệnh viêm da cơ địa.

Hệ thần kinh trung ương của não được cải thiện
trong quá trình nhịn ăn
Về góc độ chuyển hóa, các cơ chế sau đây xảy ra trong quá
trình nhịn ăn:
  ① Mức đường huyết giảm xuống vì nó được sử dụng làm
nguồn năng lượng.
  ② Glycogen dự trữ trong gan và các tế bào cơ được phân hủy
thành glucose.
  ③ Axit béo trong cơ thể được chuyển hóa thành ketone để tạo
năng lượng.
Có báo cáo cho rằng sự gia tăng ketone có liên quan đến sự gia
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tăng sóng não α. Và cũng đã có báo cáo rằng nồng độ ketone
trong máu và sóng não α có mối quan hệ trực tiếp trong quá
trình điều trị nhịn ăn.
Điều này đã được xuất bản bởi bác sĩ Takuchi của Đại học
Tohoku trong báo cáo của ông về tác động của phương pháp
điều trị nhịn ăn vào năm 1984. Ngoài ra, bác sĩ Yazushi của
Bệnh viện Sapporo Meiwa đã thực hiện một bài kiểm tra đo sự
hưng phấn của hệ thống limbic của não. Nghiên cứu của ông
cho thấy phương pháp điều trị nhịn ăn ức chế sự hưng phấn của
hệ thống limbic của não. Do đó, quá trình nhịn ăn sẽ làm sạch
não và để cho các sóng α chiếm ưu thế.
Tác dụng của việc nhịn ăn có thể được tóm tắt như sau:

1. Axit béo chuyển hóa trên tế bào có thể được loại bỏ bằng
phương pháp điều trị nhịn ăn
Các thực phẩm như bơ thực vật, shortening và dầu ăn có chứa
hàm lượng cao axit béo chuyển hóa, một trong những tác nhân
chính gây ra các bệnh tim mạch. Mặc dù một lượng nhỏ được
bao gồm trong các chất tự nhiên nhưng nó vẫn chưa đến 1%
của toàn bộ lượng calo được khuyến nghị bởi Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO)30.
Nó sẽ không trở thành vấn đề nếu tất cả chúng ta luôn có một
chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, khi mọi người ăn tiệm
ngày càng nhiều thì càng có nhiều khả năng họ hấp thụ ngày
càng nhiều axit béo chuyển hóa. Khi con người hấp thụ các axit
béo chuyển hóa, chúng sẽ bắt đầu được tích tụ bao quanh các tế
bào.
30 W
 HO (Tổ chức Y tế Thế giới): Một cơ quan của Liên hợp quốc thuộc tổ chức y tế
quốc tế.
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Tế bào cần các chất khoáng và enzym tích lũy để thực hiện
chức năng như các liên kết giữa các tế bào dành cho các hoạt
động sinh lý khác nhau. Tuy nhiên, khi các tế bào được bao bọc
xung quanh hoàn toàn bằng axit béo chuyển hóa, các enzym sẽ
không thể liên kết với các khoáng chất. Đồng thời có nghiên
cứu đã báo cáo rằng sự gia tăng ketone sẽ làm tổn hại đến các
hoạt động sinh lý của tế bào.
Ngoài ra, vì các kim loại độc hại liên kết với các axit béo
chuyển hóa nên chúng không được đào thải ra khỏi cơ thể một
cách dễ dàng. Khi những bệnh nhân này trải qua quá trình nhịn
ăn, quá trình trao đổi chất của họ sẽ được kích hoạt để đào thải
các loại dầu này ra khỏi hệ thống cơ thể. Thông qua việc bài
tiết các chất dầu dư thừa và độc hại ra khỏi cơ thể, các chức
năng sinh lý của cơ thể sẽ được phục hồi.

2. Nhịn ăn giúp tăng cường khả năng miễn dịch
Việc cho phép các cơ quan nghỉ ngơi trong thời gian nhịn ăn
sẽ cải thiện hệ miễn dịch. Hệ tiêu hóa hoạt động tích cực để
chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo mà chúng ta hấp
thụ hàng ngày. Vì các bữa ăn nhiều chất béo tạo gánh nặng
nghiêm trọng cho các cơ quan này nên việc điều trị nhịn ăn sẽ
cho phép các cơ quan này được nghỉ ngơi. Sau đó, các cơ quan
có thể tái tạo mô bình thường của chúng và trở nên tích cực
hơn.
Khi ít năng lượng được sử dụng trong quá trình tiêu hóa trong
thời gian nhịn ăn, các tế bào bạch cầu sẽ được kích hoạt để
ức chế sự phát triển của khối u. Những thay đổi này sẽ xảy ra
trong quá trình nhịn ăn. Những người ăn uống quá độ sẽ có rất
nhiều thay đổi.
Nhiều năng lượng được yêu cầu để tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên,
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nếu không có thức ăn để tiêu hóa, năng lượng này sẽ được sử
dụng cho các chức năng khác, đặc biệt là hệ thống trao đổi chất
và miễn dịch. Khi các chức năng trao đổi chất được cải thiện,
các tế bào bị lỗi sẽ được thay thế bằng các tế bào mới.
Khi hệ miễn dịch được cải thiện, nó sẽ bảo vệ cơ thể khỏi những
kẻ xâm phạm, đồng thời tấn công các tế bào ung thư. Nó sẽ trở
nên vô cùng có lợi trong việc điều trị các bệnh mãn tính.
Nhịn ăn được sử dụng như một phương pháp điều trị tiêu chuẩn
ở một số bệnh viện Hoa Kỳ nhờ những tác dụng đáng kể của nó.

3. Bình thường hóa các chức năng giải độc
Cơ quan chính giúp bài tiết rượu, thuốc, phụ gia thực phẩm và
kim loại nặng là gan. Bữa ăn nhiều dầu mỡ và các thực phẩm
chế biến sẵn tạo ra rất nhiều gánh nặng cho gan. Khi gan ở
trạng thái có nhiều gánh nặng, các chức năng giải độc của nó
sẽ bị suy yếu và các chất độc hại sẽ bắt đầu tích tụ trong cơ thể.
Nếu chúng ta nhịn ăn trong quá trình này thì gánh nặng cho gan
sẽ được giảm bớt để gan có thể phục hồi các chức năng giải độc
bình thường.
Nếu có nhiều hóa chất, kim loại nặng và thuốc tích tụ trong
cơ thể thì điều đó sẽ gây cản trở quá trình trao đổi chất bình
thường. Hệ thần kinh và hệ nội tiết dễ bị can thiệp và gây ra co
giật, dị ứng, tiểu đường và rối loạn chức năng hệ thần kinh tự
chủ.
Những chất độc hại này có xu hướng được tích tụ trong các tế
bào mỡ. Các axit béo chuyển hóa bao quanh các tế bào trở thành
một trong những trọng tâm chính, nơi các vật chất độc hại tích
tụ. Khi các tế bào mỡ được tiêu hóa nhờ quá trình nhịn ăn thì quá
trình đào thải các chất độc hại ra ngoài sẽ được thúc đẩy.
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4. Cải thiện các triệu chứng được phát sinh do thói quen
ăn uống không lành mạnh
Hầu hết các bệnh mãn tính đều có nguyên nhân là thói quen ăn
uống không lành mạnh. Việc hấp thụ quá nhiều các bữa ăn giàu
chất béo là một trong những yếu tố phổ biến mà tất cả các bệnh
nhân mắc bệnh mãn tính đều chia sẻ.
Điều này gây ra các triệu chứng khác nhau. Máu trở nên nhớt
và rất dễ bị đông lại. Ngoài ra, cân nặng tăng lên bởi vì táo bón
và chức năng tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả.
Các chức năng sống hàng ngày khác cũng bị hư tổn do thói
quen ăn uống không tốt. Mặc dù khó có thể gọi là bệnh nhưng
con người thường ở trong điều kiện nghèo nàn vì thói quen ăn
uống không tốt của họ.
Có vô số trường hợp chứng minh rằng liệu pháp nhịn ăn là có
lợi cho nhiều bệnh nhân của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu với
các bạn một vài trường hợp có tác dụng đáng kể.
Tác dụng của việc nhịn ăn đã được Viện Y tế chứng minh
Làm sạch máu
Bữa ăn nhiều dầu mỡ, thiếu khoáng chất sẽ khiến lượng
cholesterol trong máu ở nhiều người tăng mạnh. Hậu quả là
nhiều người bị tổn thương não và mắc các bệnh tim mạch. Liệu
pháp nhịn ăn là phương pháp giúp loại bỏ cholesterol quá mức
gây ngăn ngừa máu lưu thông.
Loại bỏ phân còn sót lại trong ruột
Rất nhiều chất thải có thể được tích tụ trong đại tràng. Bữa ăn
nhiều dầu mỡ, thiếu rau và căng thẳng quá mức sẽ khiến ruột
tích tụ chất thải có hại trong cơ thể. Sự tích tụ như vậy sẽ làm
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tăng nguy cơ ung thư đại tràng và các bệnh về ruột kích thích.
Trong quá trình thực hiện liệu pháp nhịn ăn của chúng tôi, khi
lượng chất lỏng được cung cấp phù hợp, chứng táo bón sẽ được
cải thiện và đại tràng được làm sạch một cách tự nhiên. Nếu
hấp thụ các bữa ăn nhiều rau mỗi ngày và kể cả sau khi tiến
hành liệu pháp nhịn ăn, bệnh nhân sẽ có thể duy trì sức khỏe
đường ruột của họ ở mức tối đa.

Duy trì cân nặng
Nhịn ăn không phải là một quá trình ăn kiêng đơn giản. Đây là
một khóa điều trị giúp giảm cân một cách lành mạnh bằng cách
loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.
Bằng cách xem xét kỹ hơn về số lượng và chất lượng của các
bữa ăn, việc vừa duy trì cân nặng vừa không gây ảnh hưởng
đến quá trình trao đổi chất sẽ không phải là việc khó thực hiện.
Vì chất béo và các chất độc hại là những chất có hại đối với cơ
thể nên chúng ta phải tìm cách giảm cân theo phương pháp lành
mạnh. Nếu chúng ta loại bỏ tất cả chất béo dư thừa ra khỏi cơ
thể bằng liệu pháp nhịn ăn, mức độ trao đổi chất sẽ được tăng
lên để duy trì cơ thể ở mức cân nặng một cách hợp lý.
Thiết lập lại các cơ quan giác quan
Mọi người sẽ bắt đầu có cảm giác ngon miệng sau thực hiện
liệu pháp nhịn ăn. Họ cũng sẽ nhận ra rằng cả năm giác quan
của họ đều trở nên tốt hơn sau khi điều trị. Hầu hết các bệnh
nhân đã qua liệu pháp nhịn ăn đều nói rằng thị lực của họ đã
được cải thiện đáng kể. Chúng tôi tin rằng những tác dụng như
vậy có được là do các cơ quan cảm giác trong cơ thể đã được
thiết lập lại.
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Bình thường hóa chức năng hô hấp
Phổi của chúng ta đang sống trong một môi trường khắc nghiệt,
nơi mà không khí đang bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Khi
trải qua quá trình nhịn ăn, các chức năng phổi sẽ được bình
thường hóa để cung cấp oxy tươi đi khắp cơ thể nhằm cải thiện
các chức năng sinh lý cơ bản của cơ thể.
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Giải trình
Thực trạng của 3 lựa chọn điều trị tiêu chuẩn
Chương này sẽ nói về thực trạng của 3 lựa chọn điều trị tiêu
chuẩn. Một số cuốn sách về phương pháp điều trị truyền thống
nói rằng 3 phương pháp điều trị tiêu chuẩn sẽ dẫn đến thất bại
tuyệt đối.
Tuy nhiên, một số bệnh nhân đang khiến cuộc sống của họ trở
nên nguy hiểm vì họ không được điều trị bằng y học hiện đại.
Điều quan trọng là cung cấp phương pháp y học tổng hợp tốt
nhất có sự kết hợp giữa cả lựa chọn điều trị hiện đại và lựa
chọn điều trị truyền thống.

‘Phẫu thuật’
- thực hiện tất cả các biện pháp là rất quan trọng
Các kỹ thuật phẫu thuật đã được cải thiện đáng kể trong những
năm qua. Đối với trường hợp ung thư vú, cắt bỏ toàn bộ vú là
kỹ thuật phẫu thuật cơ bản trước đây, nó liên quan đến việc cắt
bỏ mở rộng cơ ngực và tất cả các hạch bạch huyết lân cận. Tuy
nhiên, phương pháp hiện tại lại đánh giá sự di căn vào các hạch
bạch huyết trước khi cắt bỏ chúng.
Nếu ung thư chưa di căn vào các hạch bạch huyết thì phương
pháp cắt bỏ cục bộ trên vú sẽ được thực hiện để kết hợp với xạ
trị. Kết quả điều trị của phương pháp này tương tự như kết quả
của phương pháp phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ vú.
Tuy nhiên, khi bệnh nhân từ chối phẫu thuật ở giai đoạn đầu,
ung thư có thể di căn vào toàn bộ cơ thể trước khi họ đến bệnh
viện khám lại. Một số bệnh nhân ung thư vú bị di căn vào da vì
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trì hoãn phẫu thuật.
Mặc dù không thể loại bỏ tất cả các tế bào ung thư bằng phẫu
thuật nhưng phẫu thuật có hiệu quả trong việc giảm kích thước
của khối u. Xạ trị và hóa trị sẽ có hiệu quả nhất khi có ít tế bào
ung thư hơn để chống lại. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải
thực hiện tất cả các biện pháp có thể trong quá trình điều trị ung
thư.
Một số phụ nữ từ chối đi phẫu thuật vì sợ phải cắt bỏ vú. Tuy
nhiên, khi lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ được cải thiện đáng kể,
nhiều bệnh nhân ung thư vú được tái tạo vú với kết quả tuyệt
vời. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đang được thực hiện trong các
lĩnh vực khác nhau với mục đích tìm ra phương pháp hiệu quả
giúp giảm đau cho bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phần quan trọng nhất mà chúng ta phải làm có liên
quan đến sự thật rằng phẫu thuật không phải là sự kết thúc của
điều trị ung thư. Bởi vì sau khi phẫu thuật, cuộc chiến mới thực
sự bắt đầu. Tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân bị ung thư
vú vẫn bị tái phát sau khi phẫu thuật bởi vì họ nghĩ rằng bệnh
của họ đã được chữa khỏi.
Việc phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư được giới hạn
trong phạm vi có thể nhìn thấy được. Nói cách khác, phẫu thuật
không chữa khỏi ung thư ở cấp độ tế bào. Vì vậy, điều quan
trọng là phải tiến hành điều trị ung thư càng sớm càng tốt sau
khi bệnh nhân được phẫu thuật xong.
Thông qua kiểm tra mô ung thư vú, chúng ta có thể quyết định
loại thuốc chống ung thư hoặc liệu pháp hormone nào có hiệu
quả. Vì các phương thức điều trị được thay đổi dựa trên tình
trạng của bệnh nhân nên chúng tôi có thể thực hiện các phương
pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân ung thư vú.
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“Hóa trị”
- Ngay cả những loại thuốc mới cũng chỉ có 30% hiệu quả
Các bác sĩ tiến hành hóa trị trước và sau khi bệnh nhân được
phẫu thuật. Ngoại trừ trường hợp ung thư giai đoạn đầu, chúng
ta có thể nói rằng trong cơ thể bệnh nhân vẫn còn rất nhiều tế
bào ung thư ở cấp độ tế bào sau khi phẫu thuật. Đồng thời, ung
thư cũng có khả năng di căn vào các cơ quan khác thông qua
mạch máu.
Tuy nhiên, thuốc chống ung thư không thể tiêu diệt tất cả các
tế bào ung thư. Mặc dù tác dụng có thể đạt được tối đa khi có
ít tế bào ung thư trong cơ thể nhưng tác động chỉ là tạm thời
và tế bào ung thư sẽ bắt đầu hình thành sức đề kháng để chống
lại các phương pháp điều trị chống ung thư sau một thời gian.
Khi các tế bào ung thư biến đổi gen thành chủng kháng thuốc,
chúng ta có thể sử dụng thuốc chống ung thư khác để tiêu diệt
các tế bào ung thư đó.
Tuy nhiên, hiệu quả sẽ giảm dần sau một vài đợt điều trị. Mặc
dù đang có nhiều loại thuốc mới được tung ra thị trường nhưng
hiệu quả của chúng chỉ đạt khoảng 30%. Nói cách khác, 70%
còn lại là không đem lại hiệu quả nào từ những phương pháp
hóa trị này.
Nếu chúng ta tăng liều lượng của một loại thuốc chống ung
thư thì tác dụng phụ của nó cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Phương
pháp điều trị chống ung thư hiện tại đang tập trung vào chất
lượng cuộc sống của bệnh nhân. Hiện tại, nhiều chuyên gia
đang tiến hành các nghiên cứu về sử dụng các phương pháp
điều trị chống ung thư khác nhau để giảm tác dụng phụ.
Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tác dụng của các phương pháp
điều trị chống ung thư là có hạn chế. Nếu chúng ta tiếp tục sử
dụng chúng mà không có bất kỳ hy vọng nào về hiệu quả điều
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trị thì điều đó sẽ chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân.

Đừng tiếp tục sử dụng các phương pháp hóa trị không
hiệu quả
Điều quan trọng là phải có đủ dũng khí để chấm dứt các
phương pháp điều trị ung thư không hiệu quả. Có một số trung
tâm đang sử dụng thuốc chống ung thư với liều lượng nhỏ để
ức chế sự phát triển của ung thư.
Bằng cách kết hợp với các liệu pháp tăng cường miễn dịch,
bệnh nhân có thể được được điều trị bằng một nửa hoặc 10%
liều lượng bình thường để giảm tối đa tác dụng phụ trong khi
vẫn đạt được hiệu quả điều trị tương tự.
Chúng tôi cũng chỉ sử dụng một nửa hoặc 20% liều lượng
thuốc chống ung thư thông thường và kết hợp chúng với các
liệu pháp tăng cường miễn dịch khác nhau như nhiệt trị liệu.
Chúng tôi kinh nghiệm điều trị cho một bệnh nhân được bác
sĩ kết luận rằng chỉ còn có thể sống trong vòng 1 tháng nhưng
bệnh nhân đó đã sống khỏe mạnh trong 6 tháng.
Thông thường, hầu hết các bệnh viện không lắng nghe tiếng nói
của những bệnh nhân muốn sử dụng liều lượng thuốc chống
ung thư nhỏ hơn. Các bác sĩ thường nói rằng liều lượng nhỏ sẽ
không mang lại hiệu quả.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, liều lượng nhỏ tạo
ra ít tác dụng phụ hơn trong khi vẫn mang lại hiệu quả kéo dài
tuổi thọ. Có một phương pháp điều trị được gọi là “liệu pháp
ung thư không hoạt động” không nhằm mục đích tiêu diệt tất
cả các tế bào ung thư. Thay vào đó, phương pháp này nhắm
mục đích là tạo ra sự cộng sinh giữa tế bào ung thư và vật chủ.
Phương pháp điều trị này có thể hiệu quả đối với những người
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sợ tác dụng phụ của thuốc chống ung thư. Tác dụng điều trị
của thuốc chống ung thư liều nhỏ vẫn chưa được tìm thấy. Tuy
nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, liều lượng thuốc chống
ung thư nhỏ hơn sẽ kích hoạt hệ miễn dịch vốn bị ức chế bởi
liều lượng thuốc chống ung thư cao hơn. Chúng tôi tin rằng
hiệu ứng đồng vận giữa hóa trị liều thấp và chức năng miễn
dịch được cải thiện là nguyên nhân dẫn đến kết quả điều trị
tuyệt vời của hóa trị liều thấp.
Nói cách khác, điều quan trọng là sử dụng hóa trị liều thấp
cùng với các phương pháp điều trị tăng cường miễn dịch. Hiện
nay, có một xu hướng mới trong lĩnh vực điều trị ung thư được
gọi là “liệu pháp điều trị tế bào đích phân tử”. Liệu pháp này
đang trở thành xu hướng chính trong điều trị ung thư trong thời
kỳ hiện đại.

Chúng ta phải luôn kiểm tra thuốc kháng thể đơn dòng và
thuốc ức chế hình thành mạch máu
Thuốc ức chế thình thành mạch máu là một xu hướng mới khác
trong điều trị ung thư. Mặc dù thuốc kháng thể đơn dòng và
thuốc ức chế hình thành mạch máu có thể được phân loại vào
cùng một loại nhưng chúng vẫn có một số điểm khác biệt.
Liệu pháp tế bào đích giống như một loại thuốc tùy chỉnh được
sử dụng trên một số đặc điểm di truyền của bệnh nhân. Nó tấn
công các gen ung thư và các protein được tạo ra từ các gen ung
thư cụ thể với mục đích duy nhất là nhắm vào các tế bào ung
thư chứ không phải các tế bào bình thường.
Thuốc ức chế hình thành mạch máu ức chế sự tổng hợp các
mạch máu mới trong các khối u lớn. Để được phát triển, các tế
bào ung thư cần được cung cấp đầy đủ oxy. Khối u tạo ra các
mạch máu mới xung quanh các mô của nó để cung cấp dinh
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dưỡng.
Một số loại thuốc chống ung thư có hiệu ứng đồng vận với các
chất ức chế hình thành mạch máu. Tuy nhiên, những loại thuốc
này cũng không thể làm vô hiệu hóa các mạch máu đã được
hình thành bên trong khối u. Nói cách khác, “chất ức chế hình
thành mạch máu” chỉ có thể ngăn chặn sự phát triển thêm của
các tế bào ung thư. Do đó, tác dụng của nó sẽ được phát huy tối
đa khi nó được kết hợp với các loại thuốc chống ung thư khác.
Thuốc ức chế hình thành mạch máu và liệu pháp điều trị tế bào
đích không có cùng chung chức năng. Tuy nhiên, một số chất
ức chế hình thành mạch máu được tạo ra như các kháng thể đơn
dòng.
Yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) là yếu tố chính
báo hiệu sự phát triển của các mạch máu mới.
Nhiều loại thuốc có mục đích nhắm vào yếu tố này đang được
tung ra thị trường. Trong đó, có một loại thuốc tên là Avastin
đặc biệt ức chế sự phát triển của các mạch máu mới. Tuy nhiên,
vì tác dụng của nó chỉ giới hạn ở những người có một số gen
nhất định nên điều quan trọng là phải đi xét nghiệm di truyền
trước khi bắt đầu điều trị.
Có rất nhiều loại thuốc chống ung thư mới xuất hiện trên thị
trường hiện nay. Mặc dù một số người cảm thấy rằng dường
như họ có thể chết vì các phương pháp điều trị ung thư nhưng
có một số phương pháp điều trị ung thư cực kỳ hiệu quả. Vì
vậy, việc tìm hiểu thêm về các loại thuốc chống ung thư là vô
cùng quan trọng để bạn không thổi bay cơ hội chữa khỏi bệnh
vì đã từ chối sử dụng bất kỳ loại thuốc chống ung thư nào.
Tuy nhiên, ngoài bệnh bạch cầu, không có bệnh ung thư nào
có thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ bằng phương pháp hóa trị. Điều
quan trọng là các bác sĩ phải nhận ra sự thật này. Sự khác biệt
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giữa những bác sĩ biết về các giới hạn của hóa trị và những
người không biết về các giới hạn của hóa trị là rất quan trọng.

“Xạ trị”
- Cyber Knife giúp giảm tối đa tác dụng phụ
Bức xạ được sử dụng trong xạ trị là các tia tương tự như những
tia được sử dụng trong X quang. Ngoài ra, bức xạ bayron cũng
đang được sử dụng trong các kế hoạch điều trị. Khi tế bào tiếp
xúc với bức xạ, DNA sẽ bị phá hủy và quá trình sao chép tiếp
theo sẽ bị ức chế. Mặc dù các tế bào bình thường cũng bị ảnh
hưởng trong quá trình này nhưng nhiều tiến bộ công nghệ đang
được thực hiện để giảm tối đa tác dụng phụ.
Xạ trị được cải tiến nhanh chóng vì các thiết bị điều trị đang
ngày càng được cải tiến hơn nhờ sự phát triển của công nghệ.
Hiện nay, liệu pháp xạ trị được hạn định trên một số phần nhất
định của mô và liệu pháp này có thể giảm thiểu các tác dụng
phụ lên các tế bào bình thường.
Gamma Knife và Cyber Knife được kết hợp với máy tính và
hình ảnh CT để tấn công khối u từ 30~1.200 hướng. Nó vừa
ngăn ngừa tổn thương không cần thiết đối với các tế bào bình
thường vừa hạn định tác dụng điều trị lên các tế bào ung thư.
Ngoại trừ não, các phương pháp điều trị bằng Cyber Knife cho
ung thư phổi, gan và tuyến tiền liệt đang được bảo hiểm y tế
chi trả. Bằng cách kết hợp xạ trị và hóa trị với nhau, chúng ta
có thể đạt được kết quả tương tự như phẫu thuật. Điều này sẽ
mở ra một cánh cửa mới cho những bệnh nhân mắc những căn
bệnh ung thư không thể chữa khỏi.
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Tái bút
Chúng ta nên ngừng tăng số lượng
‘người tị nạn ung thư’
Mặc dù các giới hạn của 3 phương pháp điều trị tiêu chuẩn đã
được chỉ ra từ rất lâu trước đây nhưng không có công cụ đánh
giá nào để đánh giá tác động của các phương pháp điều trị thay
thế khác. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đây là lý do tại sao ‘người
tị nạn ung thư’ đang tăng ngày càng nhiều trong xã hội của
chúng ta.
Chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân từ chối được phẫu thuật hoặc
từ chối bất kỳ sự can thiệp nào của Tây y. Đến khi quá muộn để
có thể thực hiện bất kỳ biện pháp can thiệp nào thì họ tìm đến
chúng tôi để mong được giúp đỡ trong tuyệt vọng. Ngoài ra, có
rất nhiều bệnh nhân có chất lượng cuộc sống thấp do thực hiện
hóa trị nhiều lần.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn nghĩ rằng sẽ tốt hơn
nhiều nếu họ tìm đến bệnh viện của chúng tôi sớm hơn. “Ung
thư” là căn bệnh không thể bị đánh bại bằng cách tiếp cận trực
diện. Chúng ta cần chiến đấu như một chiến sĩ du kích và phải
sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau thay vì chỉ dựa vào một
cách tiếp cận duy nhất. Bằng cách kết hợp một số lựa chọn điều
trị hiệu quả, chúng ta có thể chiến đấu thêm với ung thư và kéo
dài tuổi thọ.
Bệnh nhân ung thư thường bướng bỉnh và chỉ muốn chọn
phương pháp điều trị dễ dàng cho dù chúng tôi có cố gắng giải
thích về các lựa chọn khác nhau. Nếu bệnh nhân không quyết
tâm chống lại bệnh ung thư thì sẽ không thể giành chiến thắng
trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư.

162 Phương pháp điều trị thứ tư cho người tị nạn y tế

Liệu pháp đá quý nóng có thể được thực hiện tại nhà
Chúng tôi đã trình bày nhiệt trị liệu như là phương pháp điều trị
thứ tư giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Chúng tôi cũng đã giới thiệu liệu pháp đá quý nóng được sử
dụng tại bệnh viện của chúng tôi như một loại nhiệt trị liệu.
Liệu pháp đá quý nóng của chúng tôi cũng có thể được thực
hiện tại nhà. Nó không chỉ làm nóng các khối u cục bộ mà còn
có khả năng làm nóng toàn bộ cơ thể để tăng nhiệt độ bình
thường của cơ thể. Mặc dù liệu pháp đá quý nóng được biết là
có lợi trong điều trị bệnh thấp khớp, đau thần kinh và trầm cảm
nhưng trong cuốn sách này. chúng tôi chỉ xin trình bày về tác
dụng của nó đối với bệnh ung thư.
Tác dụng của nhiệt trị liệu được chứng minh dựa trên căn cứ
thực tế là các tế bào ung thư dễ bị tổn thương bởi nhiệt. Ngoài
ra, nhiệt được áp dụng còn có thể sửa chữa các chức năng của
ty thể nhằm tạo ra AMP vòng (cyclic AMP, cAMP) khiến tế
bào ung thư tự chết theo chương trình.
Mặc dù các tác dụng điều trị khác đã được chứng minh bằng
nghiên cứu nhưng trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ nói về
những kết quả được chứng minh bằng các thử nghiệm lâm
sàng.
Mặc dù có một số trường hợp khối u nhỏ lại cho dù chỉ được
trị liệu bằng nhiệt nhưng tác dụng của nó sẽ phát huy tối đa khi
được kết hợp với các lựa chọn điều trị khác.
Chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta kết hợp nhiệt trị liệu với
xạ trị và hóa trị, nó sẽ đem lại hiệu ứng đồng vận và cho phép
chúng ta giảm liều lượng hóa trị. Chúng tôi thực sự khuyến
khích phương pháp tiếp cận này đối với những bệnh nhân ung
thư đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn kế hoạch điều trị.
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Hóa trị chỉ có tỷ lệ chữa khỏi hiệu quả là 15%
Hàng năm, các loại thuốc chống ung thư mới không ngừng
được tung ra thị trường. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ chữa khỏi hiệu
quả của chúng là 30% thì rất nhiều bác sĩ sẽ cho rằng nó cực kỳ
hiệu quả. Thông thường, tỷ lệ chữa khỏi hiệu quả của nhiều loại
thuốc chống ung thư chỉ đạt khoảng 15%. Vì vậy, điều quan
trọng là chúng ta phải nghĩ rằng 3 lựa chọn điều trị tiêu chuẩn
chỉ là “biện pháp tạm thời” trong điều trị ung thư.
Đây chính là lúc y học tổng hợp phát huy tác dụng ...Điều quan
trọng là bệnh nhân phải có niềm tin mạnh mẽ rằng họ sẽ chiến
thắng trong cuộc chiến với ung thư., họ không được bỏ cuộc và
phải không ngừng tìm kiếm các kế hoạch điều trị đa dạng.
Ví dụ, một bệnh nhân tại bệnh viện của chúng tôi đã tự quyết
định về việc ngừng nhiệt trị liệu sau khi đạt được một vài cải
thiện dựa trên kế hoạch điều trị tổng hợp của chúng tôi. Tuy
nhiên, một vài năm sau, anh ấy lại tìm đến bệnh viện của chúng
tôi nhưng lúc đó là thời điểm đã quá muộn để chúng tôi có thể
làm điều gì đó cho anh ấy. Điều quan trọng là bệnh nhân phải
nhận ra rằng một hành động không đúng đắn có thể dẫn đến
sự thất bại trong điều trị ung thư. Có một số bệnh nhân ung
thư giai đoạn cuối vẫn chưa thực sự nhận thức được mức độ
nghiêm trọng của bệnh. Đó là lý do tại sao có một số bệnh nhân
mất cơ hội chiến đấu với bệnh tật.
Ai cũng biết rằng cuộc chiến với căn bệnh ung thư giống như
“cuộc chiến không tiếng súng”. Chúng tôi cũng đã giới thiệu
lý thuyết của bác sĩ Yamada về thói quen ăn uống khiến tế bào
ung thư khó phát triển. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem
lại lý thuyết của ông ấy về việc điều chỉnh thói quen ăn uống
như là một lựa chọn điều trị của bạn.
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Chúng ta có thể sống chung với ung thư
Đáng buồn thay, hiện tại không có “phương pháp chữa trị hoàn
hảo” cho bệnh ung thư trong y học hiện đại nên chúng ta chỉ
có một cách là sống chung với nó. Nếu một bệnh nhân đã được
bác sĩ kết luận chỉ còn sống được 1 tháng nhưng có thể sống
thêm từ 3 đến 6 tháng thì có nghĩa là người đó đã phải sống
cộng sinh với tế bào ung thư để kéo dài tuổi thọ.
Có một bệnh nhân của bệnh viện của chúng tôi đã được chẩn
đoán mắc bệnh ung thư phổi cách đây 10 năm. Hình ảnh CT
của anh ấy cho thấy một khối u ở cả hai vùng phổi nhưng anh
ấy vẫn đang sống một cuộc sống độc lập vào thời điểm hiện tại.
Mặc dù anh ấy vẫn còn lo lắng về chất chỉ điểm khối u của
mình nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ấy vẫn đã duy trì được
chất lượng cuộc sống của mình cho đến ngày hôm nay. Chúng
tôi luôn nói với anh ấy rằng đừng để ý đến những hình ảnh và
kết quả của phòng thí nghiệm. Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc
các mục tiêu của kế hoạch điều trị của chúng tôi.
Bạn cần ghi nhớ những khái niệm sau đây trong suốt cuộc
chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ung thư là một căn bệnh lâu
dài. Để ngăn ngừa ung thư và cộng sinh với ung thư, điều quan
trọng là bạn phải cải thiện lối sống của mình.
Tiếp tục quá trình điều trị vì tế bào ung thư liên tục sao chép
một cách không giới hạn.
Ung thư được phát sinh do suy giảm miễn dịch. Điều này cũng
vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư.
Việc làm nóng cơ thể và hạn chế sử dụng các loại thuốc chống
ung thư là rất quan trọng. Bệnh nhân cần phương pháp điều trị
tập trung vào tăng cường miễn dịch.
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Chiến đấu với ung thư bằng cách tăng cường hệ miễn dịch
chứ không phải chỉ dựa vào 3 lựa chọn điều trị tiêu chuẩn
Thông thường, ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư vú
được coi là những thương tổn cục bộ trong Tây y. Tuy nhiên, vì
ung thư là một căn bệnh của toàn bộ cơ thể nên kế hoạch điều
trị phải đượctập trung vào việc cải thiện hệ miễn dịch của toàn
bộ cơ thể thay vì chỉ điều trị những thương tổn cục bộ.
Các bác sĩ cần thay đổi quan niệm của họ trong điều trị ung
thư.
Mặc dù Bộ Y tế nói rằng họ đang tập trung vào việc cải thiện
phương pháp điều trị ung thư nhưng nhiều chứng nhận thuốc
mới đang bị trì hoãn.
Điều quan trọng là phải giới thiệu y học tổng hợp trong điều trị
ung thư thay vì chỉ dựa vào 3 phương pháp điều trị tiêu chuẩn.
Để y học tổng hợp trở nên phổ biến trong lĩnh vực y học, tác
dụng của y học tổng hợp phải được chứng minh thông qua các
thử nghiệm lâm sàng lớn.
Tôi đã tham khảo kết quả nghiên cứu của rất nhiều nhà nghiên
cứu và sách báo trong quá trình viết cuốn sách này. Qua đây, tôi
muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với tất cả những người đã
thực hiện những nghiên cứu đó.
Tôi hy vọng rằng cụm từ ‘người tị nạn ung thư’ sẽ không còn
được sử dụng trong tương lai.
Nobuhiro Yoshimizu
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