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MẬT NGHIÊM, Lƣơng y TRẦN VĂN BÌNH,
Bác sĩ LÊ QUỐC KHÁNH, Bác sĩ LÊ ĐỨC TÂM
HUỲNH BỬU KHƢƠNG và nhiều ngƣời khác

PHẤT THỦ

VẨY TAY
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Cách gọi đích danh cho

ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH

á
Th

THỂ DỤC CHỮA BỆNH VÀ TĂNG CƢỜNG SỨC KHỎE
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MẬT NGHIÊM

ng

NGUỒN GỐC CỦA ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH
VÀ HIỆU QUẢ THẦN KÌ CỦA NÓ
Năm Đinh Sửu (theo công lịch là năm 917) nhà sƣ
Đạt MA từ Ấn Độ sang Trung Quốc thuyết pháp,
truyền giáo rồi ở lại Trung Sơn, Hà Nam (của Trung
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Hoa) xây dựng Thiếu Lâm Tự (Chùa Thiếu Lâm).
Việc truyền tụng một tín ngƣỡng mới, khác với niềm
tin cũ của ngƣời bản sứ, thƣờng dễ sảy ra mâu thuẫn,
xung đột nên các đệ tử của Ông vừa lo tu dƣỡng, học
Phật pháp, vừa phải ra công luyện tập võ nghệ để tự
vệ. Từ đó môn võ Thiếu Lâm ra đời và tồn tại mãi đến

Ph

ngày nay.
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Nhiều ngƣời xin nhập môn nhƣng thể chất kém
không thể luyện võ đƣợc. Sƣ Tổ Đạt Ma bèn dạy cho
một cách tập luyện để nâng cao thể lực gọi là Dịch
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Cân Kinh.

ho

“Dịch 易 thay đổi, Cân 筋 gân cốt, Kinh 經 sách

ng

quí”

Cách tập này rất đơn giản, chỉ cần kiên trì tập vẩy
tay đứng phƣơng pháp là sẽ đạt hiệu quả rất lớn: ăn
ngon, ngủ tốt, sức khỏe tăng và đặc biệt là trừ đƣợc
bệnh tật nhƣ: suy nhƣợc thần kinh, cao huyết áp, hen
xuyễn, các bệnh tim mạch, các bệnh dạ dày, đƣờng
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ruột, thận, gan, ống mật, trĩ nội … rồi bán thân bất
toại, trúng gió méo mồn lệch mắt, … đều biến hết
Nhất là các loại bệnh mãn tính của ngƣời cao tuổi,
kể cả các loại ung thƣ đều có thể phòng và trị đƣợc.
Với các bệnh về mắt, luyện Dịch Cân Kinh có thể
chữa khỏi các chứng đau mắt thông thƣờng, đau mắt
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Ph

đỏ và cả đục thủy tinh thể (thông manh)
TẠI SAO MÀ KÌ DIỆU ĐẾN VẬY?
Theo y lý cổ truyền Phƣơng Đông, mọi bệnh tật

á
Th

đều do mất cân bằng ―âm – dƣơng‖ và trì trệ khí huyết
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mà ra. Khí huyết của ta vừa các Vệ Sĩ tiêu trừ các yếu

ho

sếp lại nhƣng chỗ mất cân bằng.

ng

tố đọc hại từ ngoài xâm nhập, vừa là Nhà Quản Lý sắp
Y học Phƣơng Đông rất coi trọng vai trò của ý
chí, của chủ quan, của nội lực, của chữ ―TÂM‖ 心 .
Lo lắng, Bực bội, Không tin tƣởng, Độc ác, … đều tác
dụng xấu tới sức khỏe. Thanh thản, Hƣớng thiện,
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Nhân đức, … vừa mang lại sảng khoái, thăng bằng,
mạnh khỏe, vừa dễ cả phòng bệnh lẫn chữa bệnh.
Thuốc thang Đông y chỉ kích thích, bổ trợ cho nội
lực của chúng ta chống lại bệnh tật. Trái lại, ỵ vào hóa
dƣợc của ―y học hiện đại‖ (nhƣ dựa vào quân đội
ngoại quốc làm lính đánh thuê) thƣờng có tác dụng

thọ !
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phụ không mong muốn, nguy hại cho sức khỏe và tuổi
Tâp chung đầy đủ ý chí và tinh thần để kiên trì tập
luyện theo Vẩy tay DỊCH CÂN KINH là làm cho khí

á
Th

huyết lƣu thông đều khắp cơ thể, vào cả lục phủ ngũ
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tạng, các hệ mạch lạc thần kinh … nên có tác dụng kỳ

ho
ng

diệu vậy đó !

Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh và ở thành
phố Thƣợng Hải (Trung Quốc) ngày càng có nhiều
ngƣời tham gia luyện tập ―Vẩy tay ĐẠT MA DỊCH
CÂN KINH‖ này.
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Theo Mật Nghiêm
Cụ Quách Chu 70 tuổi, phát hiện u ác tính ở não
và ở phổi, đƣợc phổ biến "Vẩy tay Dịch Cân Kinh" và
luyện ngày một buổi, mỗi tối 2.160 lần. Sau 5 tháng
thì hết và khỏi bệnh.
Ông Trƣơng Công Phát, 46 tuổi, phát hiện ung

Ph

thƣ máu, tập ngày 3 buổi, mỗi buổi Vẩy tay 1.800 lần
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(có uống thêm thuộc Dƣỡng tâm đan...), sau 3 tháng
đã đi làm. Đã ba năm nay vẫn khỏe mạnh.
Cụ Từ Mạc Đính, 80 tuổi, bị ung thƣ phổi kiêm

á
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bán thân bất toại, tập 5 tháng khỏi bán thân bất toại,
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kiểm tra lại thì khối ung thƣ phổi cũng biến luôn.

ho

bụng, chỉ tập một tháng là khỏi

ng

Ông Hồ Thúc Nguyên bị trĩ nội và chứng đầy
Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, 43 tuổi, giảng viên
hội họa trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc Họa, đƣợc cụ
Lƣơng y Trần Văn Bình cho tập Đạt Ma Dịch Cân
Kinh này đã kiên trì tập để tự chữa bệnh. Hồng Lam
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bị ung thƣ vòm họng ở giai đoạn 2, ―y học hiện đại‖
hầu nhƣ bó tay. Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra: Chỉ
mới tập có 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5 – 1989 ) đã
hết bệnh.
Thông tin của BS LÊ QUỐC KHÁNH

Ph

Lời thƣa :
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Sau khi đọc lần đầu tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân
Kinh, tôi chỉ mỉm cƣời, không mấy tin tƣởng vì thấy
phƣơng pháp chữa trị những bệnh nan y một cách dễ

iP

á
Th

dàng và quá đơn giản.

Tôi cũng xin tự giới thiệu để quý vị thấy rằng tôi

ho

ng

đã đƣợc đào tạo và phục vụ Tây y qua nhiều thời kỳ.
Đến nay tôi đã có 50 năm y nghiệp, đã từng làm việc
trong các bệnh viện Quân và Dân Y lớn, đã từng làm
việc với các bác sĩ Pháp. Mỷ và Philippin; đã từng là
cộng sự viên của Bác sĩ Đinh văn Tùng, nghiên cứu
chữa trị bệnh ung thƣ qua phẫu thuật (1936-1965). Tôi
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muốn nói rằng tôi có lý do để tin tƣởng Tây y là một
ngành khoa học có nhiều thành tích đáng tin cậy trong
việc bảo vệ sức khỏe của con ngƣời. Cũng vì vậy mà
tôi gần nhƣ có thái độ thờ ơ khi tiếp nhận Đạt Ma
Dịch Cân Kinh.
1. Thế rồi một hôm, có ngƣời bạn cùng tuổi với

Ph

tôi (sanh năm 1932) đi xe đạp ghé thăm. Tôi đƣợc
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nghe anh kể là anh đã khám bệnh ở Bệnh viện Chợ
Rẫy, qua các xét nghiệm y khoa tối tân và các bác sĩ
đã định bệnh cho anh: Ung thƣ gan, Lao thận.
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Anh hoàn toàn thất vọng. Vì nếu vấp phải một
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trong hai chứng bệnh ấy cũng đủ chết rồi, huống chi

ho
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mắc cả hai chứng bệnh nan y cùng một lúc. Cuối cùng
anh có đƣợc tập tài liệu Vẩy tay Dịch Cân Kinh. ―Cái
phao mà anh đã níu đƣợc khi đang chới với giữa biển
khơi‖ .
Anh cố gắng tập, kiên trì thực hiện theo đúng tài
liệu, và kết quả là anh đã thắng bệnh tật. Hiện nay anh
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sống khỏe mạnh bình thƣờng, làm việc hớt tóc, có khi
anh phải đứng hàng giờ để làm công việc, thế mà anh
vẫn bình thƣờng nhƣ bao ngƣời khác. Từ đó đến nay,
đã bốn năm, anh vẫn tập đều đặn. Nhìn tƣ thế và sắc
diện, không ai nghĩ là anh đã mắc phải bệnh nan y.
Thỉnh thoảng anh đi xe đạp đến thăm tôi.
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2. Cũng từ đó, tôi chú tâm nghiên cứu Vẩy tay
Dịch Cân Kinh.

Đầu năm 1986, tôi đã truyền đạt tài liệu này cho

á
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một ngƣời bạn trẻ (sinh năm 1952) bị bệnh lao phổi,

iP

không đƣợc điều trị đúng cách.
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Cuối cùng anh đã gầy guộc chỉ còn có 32kg trong
cơ thể suy nhƣợc, đã mấy lần cứ tƣởng là không qua
khỏi. Và anh đã vớt vát chút hy vọng còn lại, anh đã
tập Yoga. Kết quả cơ thể có phần nào phục hồi nhƣng
vẫn yếu đuối. Suốt mùa Đông, anh vẫn không ra khỏi
nhà, nhìn sắc diện, vẫn lộ những nét bệnh hoạn.
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Sau khi nhận đƣợc tập tài liệu Vẩy tay Dịch Cân
Kinh , anh đã cố gắng kiên trì luyện tập, thời gian đầu
anh cũng gặp những phản ứng nhƣ ghi trong tài liệu.
Dần dần anh qua đƣợc bƣớc đầu vất vả, và gần
cuối năm 1986, sau bốn tháng luyện tập, anh đã ho
tống ra một khối huyết cứng to bằng trứng chim cút,

Ph

và sau đó anh từ từ hồi phục sức khỏe, da dẻ hồng
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hào, vẻ mặt vui tƣơi, và mãi đến nay anh vẫn giữ đƣợc
sắc thái của ngƣời bình thƣờng không bệnh hoạn.

á
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3. Một trƣờng hợp khác, bạn tôi, sinh năm 1931,

iP

bị bệnh Parkinson (liệt rung) đã bốn năm rồi, đã chữa

ho
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trị Đông, Tây y, thuốc gia truyền và cả nhân điện...Lẽ
dĩ nhiên là bệnh không khỏi. Vì bệnh Parkinson cho
đến nay, loài ngƣời vẫn bó tay.
Sau khi nghiên cứu và luyện tập Vẩy tay Dịch
Cân Kinh, bạn tôi cũng gặp phản ứng nhƣ ghi trong
tài liệu. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì tập đều đặn. Tuy
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hiện nay bệnh Parkinson không lành hẳn, song bệnh
đƣợc ngăn chận giới hạn ở mức chỉ rung có hai bàn
tay.
Còn các khớp, nhất là khớp tay và chân, vẫn cử
động bình thƣờng, không gặp một khó khăn trở ngại
nào mà lẽ ra, đúng theo các triệu chứng điển hình, thì

Ph

bệnh càng lâu, các khớp bị cứng và hạn chế cử động
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cho đến một lúc nào đó sẽ bị cứng khớp, không cử
động đƣợc nữa.

Bệnh kéo dài bốn năm nay nhƣng anh vẫn sinh

á
Th

hoạt bình thƣờng, có nghĩa là bệnh bị ngăn chận ở một
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mức độ có thể chấp nhận đƣợc.

ho

ng

4. Một trƣờng hợp nữa là một anh bạn sinh năm
1930 bị béo phì, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa kinh
niên.
Từ hơn ba mƣơi năm nay, anh đã dùng vô số
thuốc Đông, Tây y và châm cứu nhƣng vẫn quanh
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quẩn hết chứng này đến tật khác, không ngày nào
vắng thuốc.
Anh đã tiếp nhận Vẩy tay Dịch Cân Kinh, và sau
thời gian tập luyện cũng có những phản ứng nhƣ đã
ghi trong tài liệu, và sau đó, anh phục hồi sức khỏe,
nhất là rối loạn tiêu hóa không còn nữa, ít khi phải
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dùng thuốc trị cao huyết áp. Anh ca ngợi Dịch Cân
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Kinh là môn thuốc trị bá bệnh.
Qua bốn trƣờng hợp mà tôi đã theo dõi hai năm
nay, chƣa phải là nhiều, tôi đã phải công nhận Vẩy

á
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tay Dịch Cân Kinh là một phƣơng pháp chữa đƣợc

iP

nhiều bệnh hiểm nghèo mà hiện nay Y học hiện đại

ho
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nhiều khi phải bó tay.

Đọc qua tài liệu Vẩy tay Dịch Cân Kinh, chúng ta
thấy vấn đề kỷ thuật luyện tập không có gì khó khăn,
rất dễ tập. Điều cần nhấn mạnh ở đây là ý chí, quyết
tâm, kiên trì và thƣờng xuyên. Nếu vƣợt qua đƣợc
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những điều này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ gặt hái
đƣợc những kết quả mỷ mãn.
Bây giờ tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh đối
với tôi là một phƣơng thuốc quý giá giúp cho đời. Tôi
đã hối hận về nỗi thờ ơ của mình buổi ban đầu, khi
mới tiếp nhận tài liệu này.

Ph

Xin chúc mừng cho những ai áp dụng Vẩy tay
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Dịch cân kinh cho bản thân, cho những ngƣời thân
của mình và cầu mong cho quý vị có đƣợc ý chí,
quyết tâm cao để đạt đƣợc kết quả mong muốn.

iP

á
Th
Miền Đông 7 – 3 – 1997 - Bác sĩ Lê Quốc Khánh

ho
ng

BẢN THÂN NGƢỜI BỆNH Ở ĐỒNG NAI VÀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NÓI GÌ?
1. Bà Nguyễn Thị Phƣợng: 70 tuổi, Cán bộ hƣu
trí.
 Ấp 6, xã An Phƣớc, Long Thành, Đồng Nai.
 Số điện thoại 061.546.831.
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Tôi có Bệnh tiểu đƣờng mãn tính. Sau nhiều phen
chữa trị y khoa không có kết quả. Khi trồi khi sụt (con
số 280-320 thƣờng là huyết áp bình thƣờng).
Sau khi tập một tháng. Ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 3h
đồng hồ.
Khi bắt đầu tập, tôi tập mỗi lần 5 phút cũng cảm

Ph

thấy cơ thể quá mỏi mệt. Sau (nghe lời ngƣời hƣớng
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dẫn) mỗi ngày cố gắng tăng lên 01 phút. Một tháng
sau tôi đã có thể và thƣờng xuyên thực hiện ngày 3
lần,mỗi lần ít thì 1 giờ nhiều thì 3 giờ.

á
Th

Ngày trƣớc sống chủ yếu để cầu mong đƣợc danh vị

iP

tài lộc thăng tiếng. Nay phần lớn thời gian có trong

ho

ng

ngày chỉ chăm chăm vào một việc làm sao tập ―Đạt
Ma Dịch Cân Kinh‖ cho đạt hiệu quả chữa bệnh. Có
chút thời gian rảnh nào không phải tiếp khách thì tôi
tập trung vào bài tập.
Tôi chú ý từng chữ, từng lời, từng ý trong bài
hƣớng dẫn, không bỏ sót 1 chi tiết nào. Nếu nhƣ ban
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đầu tôi thấy chán nản và bực mình bởi những động tác
gần nhƣ phều phào, bơi trong không khí tƣởng nhƣ
không chút sức lực, không chút niềm tin nào, thì nay,
qua việc sức khỏe hồi phục. Bệnh tiểu đƣờng gần nhƣ
biến mất. Đƣờng huyết đƣợc ghi nhận sau một tháng
tập là: 73,6. Bác sĩ chuyên khoa cho biết đây là con số

Ph

đƣờng huyết của ngƣời bình thƣờng.
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Chƣa hết, các chứng nhức đầu, chóng mặt do não
thiếu oxy, máu không lƣu thông tới đƣợc, thân thể
nhức mỏi nhất là buổi sáng thức dậy không muốn trở

á
Th

mình. Nay hình nhƣ đã đồng thời ly khai khỏi tôi. Tôi

iP

làm vƣờn, đi bộ, suốt ngày vui vẻ với con cháu, bạn

ho

ng

bè và ngƣời thân không thấy uể oải mệt mỏi. Thấy tôi
vui vẻ với mọi ngƣời nhất là khi trao đổi kinh nghiệm
tập Dịch Cân Kinh với thân hữu, bà con xa gần,
những ngƣời thân cận với tôi cũng còn cảm thấy bất
ngờ.
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Nay, tôi viết lại đôi hàng kinh nghiệm tôi đã trải
qua gọi là chút duyên cho ngƣời kế tiếp nhận cuốn
sách quý báu này trong những lúc không còn tin tƣởng
vào mình nữa. Tôi sẵn lòng và hoan hỵ trao đổi hoặc
trình bày lại những điều gì mà ngƣời mới bƣớc vào
tập Dịch Cân Kinh còn có chỗ vƣớng mắc để cùng

Ph

giúp ích thiết thực cho ngƣời kế tiếp. Các bạn có thể
chỉ nêu trên.
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liên hệ với tôi qua số điện thoại: 061.546.831 và địa
2. Bà Định: 51 tuổi, hiện là Y tá

á
Th

 xã An Phƣớc, Long Thành, Đồng Nai.

iP

Tôi bị chứng Gan to, Sƣng gan, Cổ trƣớng, da mặt

ho

ng

vàng bủng, khó thở, ăn uống khó tiêu .. đại tiện
thƣờng táo bón, làm việc rất mau mệt, hay chán nản,
gắt

gỏng,

bực

dọc

với

ngƣời

xung

quanh.

Hiểu biết về Y tế, hàng ngày tận mắt thấy ngƣời bệnh
tuyệt vọng trƣớc những căn bệnh nội tạng mãn tính.
Nghĩ rằng đới mình rồi sẽ qua đi, có điều không vui
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vẻ khi phải ra đivới thân thể bệnh hoạn mà các thầy
thuốc đã sớm tỏ ra vô vọng rồi.
Tình cờ có đƣợc cuốn sách mỏng dính ngoài bìa
có in hình ông sƣ râu ria, mắt lồi (Đạt Ma) xem sách
và rồi chú ý tới cái bụng của ngƣời hƣớng dẫn vẽ
trong hình, không biết đó có phải là cơ duyên hay
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nào đó.

Ph

không nhƣng tôi thấy hình nhƣ có một sự đồng cảm
Nhƣ một ngƣời đang chơi vơi trên biển cả, dẫu
không còn chút hy vọng nào, nhƣng cái cọc đang ở

á
Th

một bên lẽ nào tôi lại không thử đại một lần. Vì thử

iP

tức là tạo cho mình một cơ hội dù mong manh. Nếu

ho

ng

không thử hay không dám thử thì cả cái cơ hội hiếm
hoi duy nhất tạo ra cho mình một sinh cơ ấy cũng
không có.
Tôi chú ý làm nháp cho đến khi thành thục, quen
với từng động tác chi li nhất. Mỗi cái nhấc tay, Vẩy
tay ngƣợc lên cao theo sức mỗi ngƣời mà không hoác
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ra hai bên. Các ngón chân bấm chặt trên thảm, chân
lấy gân sức (thực), phần trên thân buông lỏng chùng
xuống, cho khinh linh, nhẹ nhàng (hƣ) uyển chuyển,
thong dong, nhẹ nhàng, mẫu mực.
Cứ nhƣ thế tôi tập ngày 3 lần, mỗi lần ít thì nửa
tiếng đồng hồ, lâu thì chừng 3 giờ đồng hồ. Khoảng

Ph

#5.000 cái chậm rãi mỗi buổi tập. Sau nửa tháng, điều
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đầu tiên tôi thấy tin tƣởng nhất là bụng tôi rất t nay
bỗng xẹp lại nhƣ bong bóng xì hơi vậy. Sắc da vốn rất
vàng nay đã có đôi chỗ sáng lên. Bụng gọn lại nhiều

á
Th

lắm. Thở khỏe khoắn nhẹ nhàng, không phải cố gò

iP

lƣn, nghểnh cổ cho mỗi hơi thở nhƣ trƣớc đây. Tôi

ho
ng

vẫn giữ mức độ ấy tập đều.

Sau 1 tháng 20 ngày, nay bụng đã xẹp hẳn. Tự
khám thấy bệnh đã có những triệu chứng giảm tốt,
nhƣng không tin vào mình, lên thành phố đến bệnh
viện Hòa Hảo siêu âm đƣợc bác sĩ cho biết: Gan có
hiện tƣợng thu nhỏ lại nhiều lắm, Bóng tự tiêu hủy.
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Ngƣời hồng hảo, nhuận sắc, vui vẽ với ngƣời xung
quanh. Tiêu tiểu ngày càng tốt và đều đặn, đúng giờ.
Nay tôi thấy mình đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẩu
hoạt bát. Bụng gọn thon, mềm hẳn lại. Sắc bủng ngày
xƣa hầu nhƣ biến mất trên da thịt tôi. Thay vào đó là
sắc da ngăm nâu sáng hồng lên ở những chỗ da căng

Ph

nhƣ trán, gò má, chót mũi. Hít thở đƣợc nhẹ, chậm và
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sâu dài. Yêu đời hẳn lên. Bạn nào thích nghiên cứu
phƣơng thức tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh xin cứ liên hệ
với tôi tại địa chỉ nêu trên.

á
Th

3. Bà Mƣời Thanh. Cán bộ hƣu trí 56 tuồi

ng

 Số điện thoại: 061.826.4743

ho

iP

 Long Thành, Đồng Nai.

Tôi bị bệnh đái tháo đƣờng mãn tính trên 30 năm.
Bệnh diễn biến ở thời kỳ cuối. Không còn chút hy
vọng cứu vãn đƣợc nữa. Bản thân và gia đình đã có
những bƣớc chuẩn bị, thêm vào chứng Suy nhƣợc
tổng thể đi kèm theo bệnh mãn tính này. Ngƣời suy
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thoái cực độ, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra khi gặp
tôi trƣớc đây vài tháng, ngƣời ngày càng khô quắt lại.
Khi nào đo cũng trên dƣới 300o đƣờng huyết. Da thịt
nhiều vùng tê nhức hoặc mất cảm giác.
Sau tháng thứ 1 tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh độ
đƣờng giảm còn: 800, ngƣời có nhẹ nhàng hơn trƣớc,

Ph

thở tốt. Đi lại, hoạt động tƣơng đối nhẹ nhàng hơn
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trƣớc nhƣng thỉnh thoảng vẫn có chứng nhức đầu,
chóng mặt, mất phƣơng hƣớng. Chứng nhức nhối thân
thể nhƣ có kim châm vẫn còn.

á
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Sau tháng thứ 2 tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh đƣờng
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huyết giảm còn 750, ăn uống cảm giác ngon miệng,

ho

ng

thể dục tốt, ngồi lâu không tê mỏi, thân thể bớt nhức
mỏi.

Sau tháng thứ 3 tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh:
đƣờng huyết giảm còn 65.50, yêu đời, vui vẻ và dễ
mến với thân hữu, bà con xung quanh. Sức nhẫn nại,
chịu đựng cao hơn. Ngồi đƣợc bền hơn, không tê mỏi
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nhƣ kim châm khắp châu thân nhƣ trƣớc đây. Nghĩ về
tha nhân nhiều hơn. Dễ tha thứ cho ngƣời hơn xƣa.
Sẵn lòng và vui vẻ trao đổi, hƣớng dẫn khi có
ngƣời kế tiếp cần đến kinh nghiệp tập Dịch Cân Kinh
để trị bệnh mãn tính của mình.
Nay tôi vẫn thƣờng xuyên tập ngày 3 lần #6000

Ph

cái chậm rãi mất chứng 3-4h đồng hồ. Với tôi sức
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khỏe là tối quan trọng. Sức khỏe trƣớc đã! Tôi đã thật
sự thấy yêu đời hơn, thật sự biết giá trị cuộc sống
khỏe. Nếu cần đến tôi xin đừng ngại, hãy gọi số điện

iP

á
Th

thoại: 061.826.474

4. Tôi là Tâm Quãng, 52 tuổi, đang ở Sài Gòn.

ho

ng

Năm 1996, do hoàn cảnh nghiệt ngã của bản thân và
đại gia đình. Tôi phải lao lực để kiếm sống, ăn uống,
sinh hoạt và nghỉ ngơi không điều độ. Tôi bị chứng
đau Bão Thận do suy nhƣợc thận ở giai đoạn khốc liệt
nhất. Tôi đến viếng bà bác sĩ thƣờng xuyên gia đình
của tôi.
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Chỉ có 1 toa thuốc dành cho bệnh của anh trƣớc
khi anh đến bàn mổ (lời khuyên của bác sĩ).
―Tôi cho anh 4 liều thuốc. Anh sẽ bớt ngay sau
khi uống vào chừng 5 phút. Mỗi liều thuốc sẽ giúp
anh bớt đau trong 2 ngày. Sau đó bệnh sẽ tái phát. Lần
đau sau sẽ nặng hơn lần đau trƣớc. Sau 4 lần uống vị

Ph

chi là 8 ngày sau, sẽ không còn có thuốc nào có thể
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làm anh bớt đau, chỉ còn trông vào lề lối duy nhất của
nền y khoa hiện đại là giải phẫu. Khi hết thuốc, không
chịu nổi cơn đau, anh ghé lại đây tôi viết giấy giới

á
Th

thiệu cho anh vào bệnh viện Nguyễn Văn Học để

iP

mổ‖.

ho

ng

Tôi hỏi: Thƣa bác sĩ: Mổ xong có chắc chắn lành
bệnh thận không? Bệnh có di chứng gì không? Mức
độ an toàn dành cho ca mổ này theo Bác sĩ là bao
nhiêu phần trăm?
Bác sĩ: Giải phẫu là biện pháp sau cùng để giải
quyết vấn đề. Bệnh Thận của anh đƣợc phát hiện sớm,
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kết quả có cao hơn nhƣng giải phẫu vẫn là giải phẫu, ở
ta mộ thận hiện nay là 5 ăn 5 thua. Đánh chịu thôi!
Không có cách nào khác.!
Tôi về nhà lòng buồn rƣời rƣợi, muốn có cái gì đó
giúp mình thoát ly cuộc sống đau khổ thân xác này.
Muốn chết quách cho xong! Cho khỏi trả bài vào ngày

Ph

tới. Cơn đau bão thận buổi chiều tôi vừa trải qua thật
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khủng khiếp. Ngay khi đó điều mong muốn duy nhất
của tôi là đang đƣợc đứng trên nóc một tòa nhà cao
tầng. Mọi điều sau đó sẽ đơn giản hơn. Ai có trải qua

á
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cơn đau bão thận này một lần, mới biết đƣợc sự đau
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đớn thân xác mà một con ngƣời bằng xƣơng bằng thịt

ho
ng

phải chịu.

Là tín đồ Phật giáo thuần thành, tôi đến chùa cầu
Sƣ tiếp sức và chỉ giáo. Thầy khuyên và nhắn nhủ tôi
hãy hƣớng tâm về 10 phƣơng chƣ Phật, thầy cũng sẽ
hộ niệm giúp cho 1 phần. Ngoài ra, con cũng nên nhờ
bác sĩ tiếp tay
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Tôi thƣa với thầy: Khi con đang đau quá, tâm tán
loạn thì làm sao con lại có thể hƣớng tâm về 10
phƣơng chƣ Phật đƣợc và tôi hiểu đƣợc lời một ngƣời
già nói: ―Phật không có hộ phò‖.
Tôi đang vô cùng thất vọng về số phận hẩm hiu
của mình. Tôi đang suy nghĩ đến các cách chết, chết

Ph

sao cho gọn, sạch sẽ, ít làm phiền mọi ngƣời. Quyết
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định nhƣ vậy, tôi cất số thuốc bác sĩ đã cho vào ngăn
tủ vào vô tình tôi thấy cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh
mà khi ấy còn có cái tên là Thể dục trợ luân.

á
Th

Tôi đắn đo suy nghĩ và liên tƣởng đến cái tên Tổ
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Bồ Đề Đạt Ma với cuốn Dịch Cân Kinh lừng danh ở

ho

ng

đất Trung Hoa phong kiến, sự liên hệ nối tiếp với thể
dục trợ luân.

Tôi nhớ đến bài báo của Anh, Pháp, Mỷ, Nhật có
đề cập đến việc ngƣời Hoa ở khắp nơi trên thế giới, có
chung 1 bài tập thể dục buổi sáng. Thể thức chỉ đơn
giản là đứng dang hai chân bằng vai, chân bấm đất
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vững chắc, ngƣời hơi rùn. Hai tay lật ngƣợc đƣa lên
trƣớc bụng với động thái phều phào, vô lực rồi lại tiếp
tục chậm rãi đƣa dọc xuống hai bên hông, để rồi lại
ngoắt lên phía sau lƣng tối đa. Cứ thế và cứ thế.
Ai mà thức trƣớc, tập trƣớc, ai dậy sau tập sau.
Thế thức giống nhau, chỉ có một thế. Từ từ, chậm rãi,

Ph

không dồn dập, không có thúc ép, không xô đuổi, bao
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giờ xong một thế thì xong, không quan trọng, không
ai nói với ai. Tập sai cũng tốt. Tập đúng càng tốt hơn.
Tôi hiểu tập sai thì coi nhƣ là tập thể dục. Còn tập

á
Th

đúng thì chuyển hóa gân, mạch, vận chuyển huyết
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dịch, dẫn khí, điều khí có tác dụng trị bệnh rất tích
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cực. Miên man với suy tƣ đó, tôi đã khoa chân, vƣơn
tay rồi lật tay lúc nào không biết. Tôi đi vào việc thực
hành nhƣ một sự giao cảm. Cứ nhƣ thế cuốn sách ấy
để ở đấy để chờ tôi đủ duyên lành mở ra cho tôi một
vận hội hanh thông một đời mới.
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Tôi rất khó khăn để đứng thẳng trong lúc đang
bệnh này, thế mà sách dậy đứng thẳng lƣng. Tôi rất
khó khăn để đứng yên cho vững mà không xê dịch
chân, nay sách bảo: 2 chân phải bấm vào thảm đất.
Tay tôi do đau đớn mà không thể nắm chặt nắm
tay đƣợc, mà sách lại yêu cầu là hai tay không dùng

Ph

sức. Toàn thân buông lỏng, khinh linh. Trên hƣ, dƣới
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dùng sức. Điều kiện này hoàn toàn phù hợp với điều
kiện của tôi lúc đó. Tôi cho là tôi đƣợc đặc cách
truyền thụ. Ngay lần đầu tiên bắt tay vào tập Dịch Cân

á
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Kinh tôi đã thực hiện đƣợc 2 giờ đồng hồ.
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Kết quả:

ho

ng

Mồ hôi ra nhƣ tắm kể cả trong quần áo lót, dù các
thế thức chỉ rất chậm và không có lực.

Tập trung tinh thần tại đỉnh đầu. Tay đƣa ra trƣớc
lật và ra sau ngoặt có thể dễ dàng hơn. Khi đƣa tay ra
sau ngoặt lên, nhíu hậu môn lại, cảm giác ở chỗ vùng
thận nơi lƣng ấm ấm, cứ nhƣ đƣợc xoa bóp, dễ chịu
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hơn nhƣng chƣa có nhận thức cụ thể gì về cái sự đau
hay bớt. Chỉ thấy nó hơi vƣớng vƣớng noi lƣng vùng
thận. Thế thôi. Lúc ấy là 6 giờ chiều.
Tôi không ăn tối và giữ im lặng trƣớc sự nhiệt
tình và thƣơng yêu của gia đình. Thật ra nếu phải trả
lời, tôi cũng không biết phải trả lời làm sao. Nghỉ

Ph

khỏe đến 7h30 tối vào lại buổi tập, lần này tôi kết thúc
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buổi tập lúc 10h đêm. Mồ hôi tiếp tục ra nhiều, mồ hôi
rất nhiều trên đầu tôi, vùng não. Lần này tôi thấy có
sự khỏe khoắn và hƣng phấn hơn. Tôi tạm cho qua

á
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việc tìm cái chết để thử theo phƣơng pháp này thời

iP

gian ra sao.

ho

ng

Ngủ một đêm ngon giấc. Sáng dậy tôi nghĩ rằng,
lâu không hoạt động mà hôm qua hoạt động mấy giờ
liền, chắc dậy sẽ uể oải. Không ngờ khi có ý dậy, lập
tức vùng dậy ngồi ngay lên, kiếm soát mình hết một
lƣợt, xong đứng dậy, xoay mình từ nhẹ nhẹ rồi thử
vặn mình một cái khá mạnh để thử sức chịu đựng của
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2 trái thận. Không hề đau, chỉ có sự cảm nhận hơi
vƣớng vƣớng ở vùng thận thôi.
Rửa mặt xong. Đại tiện gặp khó khăn từ hôm
bệnh trở nặng chừng 3,4 ngày qua. Ngồi vệ sinh là
một tƣ thế rất khó chịu đối với ngƣời đau bão thận.
Tôi có ý sợ và quyết định bỏ qua việc vệ sinh ngồi,

Ph

xong tôi ra đứng trƣớc gƣơng tập tiếp, hôm nay tôi
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nhiệt tình và ý thức tập hơn. Tôi có ý định chờ cơn
đau bão thận sẽ đến vào sáng hoặc chiều nay.
Tôi tập từ 6h sáng đến 8h thì ngƣng tập, nghỉ

á
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ngơi, ăn sáng. Đi bộ trong nhà để thƣ giãn và thở đều

iP

9h30 vào buổi tập tiếp đến 11h35’. Mồ hôi vẫn ra

ho

ng

nhiều nhƣng không phải nhƣ cầm gáo mà xối nhƣ
chiều qua, mà rịn rịn ra từ đầu xuống mặt lƣng, ngực
và cả đến 2 lòng bàn chân, tay.
Trong lúc tập, khi ngoặt 2 tay ra sau lƣng, hậu
môn nhíu lại, cảm giác có cái nhột nhột bò lên từ dƣới
thận theo xƣơng sống hƣớng lên lƣng, vai. Cảm giác
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rất dễ chịu, 2 trái thận nhƣ đƣợc xoa bóp, mát xa cảm
giác rất khoan khoái, êm nhẹ.
Nhƣ vậy, cơn đau bão thận cấp tính ngừng lại
ngay từ bài tập đầu tiên với 2h đồng hồ. Sau 1 tháng
tôi không còn chút e ngại, sợ sệt cái cơn đau quái ác
kia, và cho đến nay ngày 15/3/2003. Cơn đau kia đã

Ph

không một lần nào trở lại.
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Bác sĩ ở bệnh viện Hòa Hảo tuyên bố sau khi siêu
âm: không có chứng trạng của một chứng đau. 2002 đi
khám sức khỏe để bổ túc bằng lái.

á
Th

Đƣợc dịp tôi muốn biết sức khỏe về thận của tôi

iP

hiện nay ra sao. Một bác sĩ khác bảo: Anh yên tâm đi.

ho

ng

Thận của anh còn tốt hơn của nhiều thanh niên nữa
đó. Điều khá kỳ lại, sau lần tự trị bệnh cho mình bằng
phƣơng pháp Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tôi rất yên tâm
và tràn đầy lòng tin vào cuộc sống.
Sau khi tạo ra sự ngạc nhiên cho bà Bác sĩ thƣờng
xuyên của gia đình tôi, bà theo hỏi tôi về phƣơng thức
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thực hành sau khi trầm trồ những viên thuốc bà đƣa
cho tôi, mà tôi cố ý để dành để chấp nhận cái chết. Bà
hỏi mƣợn tôi cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh (từ năm ấy,
1996).
Chúng tôi thƣờng xuyên trao đổi với nhau về đề
tài này. Bây giờ bà hay khoe với tôi là bà đã hƣớng

Ph

dẫn cho nhiều ngƣời giúp cho những bệnh nhân lớn
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tuổi có bệnh mãn tính, sớm thoát khỏi sự dày vò quái
ác của cơn bệnh.

Ở TP Hồ Chí Minh hiện có rất nhiều ngƣời tập

á
Th

phƣơng pháp này, nếu nhƣ ai đó muốn biết có một

iP

ngƣời nhƣ thế vẫn đang tập luyện để giữ sức khỏe ở

ho

ng

nơi đây, có thể gọi cho số điện thoại di động cầm tay
số 09 03 857 214
Ngƣời biên tập: Phạm Hồng
 411 Chung cƣ 76 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội
 04 7755 013

 090 330 8582
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PHƢƠNG PHÁP LUYỆN TẬP
“VẨY TAY ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH”
Môn thể dục này giúp ta tăng cƣờng sức khỏe,
chữa bệnh, khai thông đốc mạch, dồn điển lên bộ đầu,
và giúp cho phần luyện đạo đƣợc nhẹ nhàng hơn. Ta

Ph

có thể thực hành bất cứ lúc nào trong ngày, khi bụng
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trống hay trƣớc khi luyện công phu trong đêm khuya
Trƣớc tiên nói về tinh thần:

á
Th

Phải có hào khí: nghĩa là có quyết tâm tập cho đến nơi

iP

và đều đặn, kiên nhẫn vững vàng, tin tƣởng, không

ho

ng

nghe lời bàn ra tán vào mà chán nản bỏ đi.

Phải lạc quan: không lo sợ vì bệnh mà mọi ngƣời cho
là bệnh hiểm nghèo và tƣơi tỉnh tin rằng mình sẽ
thắng bệnh do luyện tập
Tƣ thế:
―Trên không, dƣới có, lên ba, xuống bảy‖
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Đứng thẳng, ngực ƣỡn, hai bàn chân dạng ra song
song và rộng bằng vai của mình. Co các đầu ngón
chân lại, bấm vào mặt thảm hay chiếu. Lƣỡi co lại,
đầu lƣỡi chạm nhẹ vào nƣớu và chân răng cửa hàm
trên. Miệng ngậm. Răng kề răng (răng cửa hàm trên
và hàm dƣới chạm nhẹ vào nhau). Mắt nhắm, nhìn

Ph

thẳng về phía trƣớc, từ ―ấn đƣờng‖ tức điểm giữa hai
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đầu lông mày. Nếu mở mắt ra thì mắt hƣớng vào một
điểm nào đó trƣớc mặt – Nhƣng mắt nhắm, hơi thở
bình thƣờng. Tƣ tƣởng tập trung trên đỉnh đầu, có thể

iP

á
Th

niệm ―lục tự di đà‖.

Đầu nên lơ lửng, miệng không hoạt động, bụng

ho

ĐỘNG TÁC:

ng

phải mềm, lƣng nên thẳng, thắt lƣng mềm dẻo.
Hai cánh tay đƣa song song ra phía trƣớc, tay và
đƣờng thẳng đứng của thân làm thành một góc 30o.
Cánh tay duỗi thẳng, cổ tay cong ngoắt lên trên,
ngón tay hƣớng về phí trƣớc. Rồi từ từ đƣa hai cánh
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tay song song về phía sau đến hết mức và cụp bàn tay
len, lòng bàn tay ngửa hƣớng lên trên. Động tác thật
chậm rãi, dịu dàng và nhẹ nhàng.
Cánh tay phải vẫy, cùi chỏ thẳng và mềm, cổ tay
trầm, bàn tay quay lại phía sau, ngón xòe nhƣ cái
quạt.Khi vẫy tay, lỗ đít phải thót, bụng dƣới thót, gót

Ph

chân lỏng, hậu môn phải chắc, bàn chân phải cứng,
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các ngón chân bấm chặt nhƣ đứng trên đất trơn. Đây
là những qui định cụ thể của các yếu lĩnh khi luyện
―Vẩy tay Đạt Ma Dịch Cân Kinh‖.

á
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Dựa trên yêu cầu này, khi tập vẫy tay, thì từ cơ

iP

hoành trở lên phải giữ cho đƣợc trống không, buông

ho

ng

lỏng thảnh thơi, đầu không nghĩ ngợi lung tung, chỉ
chú ý vào việc tập, xƣơng cổ cần buông lỏng để cho
có cảm giác nhƣ đầu treo lơ lửng, miệng giữ tự nhiên
(không mím môi), ngực nên buông lỏng để cho phổi
thở tự nhiên, cánh tay buông tự nhiên, giống nhƣ hai
mái chèo gắn vào vai. Từ cơ hoành trở xuống phải giữ
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cho chắc, đủ sức căng, bụng dƣới thot vào, hậu môn
nhích lên, mƣời ngón chân bám chặt vào mặt đất, giữ
cho đùi và bắp chân trong trạng thái căng thẳng,
xƣơng mông thẳng thẳng nhƣ cây gỗ.
Khi vẩy tay cần nhớ ―lên không, xuống có‖, nghĩa
là lấy sức vẩy tay về phía sau, khi tay trở lại phía
phía trƣớc.

y
op
oc
ot

Ph

trƣớc là do quán tính, không dùng sức để đƣa tay ra
Mắt nhìn thẳng, đầu không nghĩ ngợi gì, chỉ nhẩm
đếm số lần vẫy tay.

á
Th

THỜI LƢỢNG:

iP

Tập nhƣ vậy khoảng 15 đến 30 phút. Có thể làm nhiều

ho
ng

lần trong một ngày.
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Hình vẽ minh họa
VẨY TAY
ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH
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Ph

Co lƣỡi:

Chót lƣỡi co lên để chạm
nhẹ vào nƣớu và chân răng
hàm trên

Răng kề răng:
Răng cửa hàm trên và hàm
dƣới chạm nhẹ vào nhau

ho

iP

á
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ng

Miệng ngậm bình thƣờng

Mắt nhắm: ý nhìn thẳng về phía trƣớc từ điểm giữa hai đầu
lông mày (ấn đƣờng)
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Từ từ đƣa hai
tay ra phía trƣớc,
cổ tay vẩy lên cho
hai bàn tay cong
lên phía trên

Ph

Kéo song song
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hai tay về phía
sau cho thật hết

iP

á
Th

mức, vẩy cụp
bàn tay lên lòng

ho

bàn tay hƣớng lên trên

ng

Hai chân dạng ra khoảng cách bằng hai vai

Đầu ngón chân co lại bấm trên thảm
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CÁC THAO TÁC TẬP CỤ THỂ
a) Hai cánh tay duỗi thẳng theo vai, ngón tay xòe
thẳng, lòng bàn tay quay về phía trƣớc.
b) Bụng dƣới thót lại, lƣng thẳng, bụng trên co lên,
cổ lỏng, đầu và miệng trong trạng thái bình thƣờng.
c) Các ngón chân bám chặt mặt đất, gót chân sát đất,

Ph

bắp chân và đùi căng thẳng.
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d) Hai mắt chọn một điểm đàng xa để nhìn, không
nghĩ ngợi lung tung, chỉ chú ý vào ngón chân bám, đùi
vế chắc, lỗ đít thót và nhẩm đếm.

á
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e) Dùng sức Vẩy tay về phía sau, để hai tay trở lại

iP

phía trƣớc theo quán tính, tuyệt đối không dùng sức,

ho

ng

chân vẫn lên gân, hậu môn co lên không lồi.
f) Vẩy tay từ 300-400-500-600 dần dần lên tới 1000
cái mỗi lần trong khoảng 30 phút.
g) Phải có quyết tâm tập đều đặn, lần Vẩy tay dần
dần tăng lên không miễn cƣỡng vì ―dục tốc bất đạt‖,
nhƣng cũng không tùy tiện bữa tập nhiều, bữa tập ít
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hoặc nghỉ tập, vì thế dễ làm mất lòng tin trong việc
luyện tập, nhƣ vậy khó có kết quả.
Bắt đầu luyện tập cũng không nên dùng hết sức
làm tổn thƣơng các ngón chân. Sau buổi tập nên vân
vê các ngón chân, tay, mỗi ngón chín lần.

Ph

Nôn nóng mong muốn khỏi bệnh ngay mà dùng
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quá sức cũng không đƣa lại kết quả mong muốn.
Có quyết tâm nhƣng phải từ từ tiến lên mới là
đúng cách, sẽ thu đƣợc kết quả mong muốn.

á
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Nếu tinh thần không tập trung, tƣ tƣởng phân tán,

iP

thì khí huyết loạn xạ, và không chú ý đến ―trên nhẹ,

ho
ng

dƣới nặng‖ là sai và hỏng.

Khi vẩy tay tới 600 cái trở lên, thƣờng thƣờng có
trung tiện (đánh rắm), hắt hơi, hai chân nhức mỏi, toát
mồ hôi, mặt nóng bừng... đấy là hiện tƣợng bình
thƣờng, có phản ứng là tốt, là đã có hiệu quả, đừng lo
lắng.
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Trung tiện và hắt hơi là do nhu động của đƣờng
ruột tăng lên, đẩy mạnh cơ năng tiêu hóa. Chân mỏi là
do khí huyết dồn xuống cho hợp với ―trên nhẹ, dƣới
nặng‖. đây là quy luật của sinh lý phù hợp với vũ trụ
―thiên kinh, địa trọng‖.

Ph

BỆNH GAN: do khí huyết, tạng gan không tốt
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gây nên khí không thoát, tích lũy, làm cho khó bài tiết.
Đƣơng nhiên là bệnh nan y ảnh hƣởng tới cả mật và tì
vị. Luyện ―Vẩy tay Dịch Cân Kinh‖ có thể giải quyết
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vấn đề này. Nếu sớm có trung tiện là có kết quả sớm.

ho

iP
ng

BỆNH MẮT: Luyện tập môn này có thể khỏi đau
mắt đỏ, các chứng đau mắt thông thƣờng, cận thị,
thậm chí nó chữa đƣợc cả bệnh đục thủy tinh
thể(thông manh).
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Trong nội kinh có nói: ―mắt nhờ huyết mà nhìn
đƣợc‖, khi khí huyết không dẫn đến bộ phận của mắt
thì đƣơng nhiên sinh ra các bệnh của mắt. Con mắt là
trong hệ thống của thị giác, nhƣng cũng là một bộ
phận của cơ thể.

y
op
oc
ot

Ph

NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ THỂ GẶP PHẢI
TRONG KHI LUYỆN TẬP
1. Đau buốt.
2. Lạnh.

13. Lông, tóc dựng đứng.

14. Giật gân, giật thịt.

á
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15. Âm nang(bìu dái) to lên.

4. Ngứa.

16. Máy mắt, mí mắt giật.

5. Tê dại.

17. Hơi thở ra nhiều, thở dốc...

6. Nóng.

18. Trung tiện.

7. Sƣng.

19. Huyết áp biến đổi.

8. Ra mồ hôi.

20. Sắc mặt biến đổi.

9. Lƣng đau.

21. Chảy máu cam.

10. Đầu nặng.

22.Đau mỏi toàn thân.

ho

iP

3. Đầy hơi.

ng
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11. Nấc.

23. Ứa nƣớc miếng.

12. Nôn mửa, ho.

24. Tiểu tiện nhiều.

25. Đại tiện ra máy, mủ hoặc phân đen.
26. Có cảm giác nhƣ kiến bò, kiến cắn.
27. Đau xƣơng, có tiếng kêu lục cục.

Ph

28. Có cảm giác máu chảy dồn dập.
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29. Gót chân nhức nhối nhƣ mƣng mủ.
30. Cụm trắng ở lƣỡi biến đổi.
31. Da cứng, da dầy (chai chân, mụn cóc).

á
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32. Trên đỉnh đầu mọc mụn.

iP

33. Bệnh từ trong da thịt tiết ra.

ho
ng

34. Ngứa từng chỗ hay toàn thân.

Các phản ứng trên là do trọc khí trong ngƣời bị
bài tiết ra ngoài cơ thể, loại trừ chất ứ đọng, tức tử
bệnh tật.
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Có phản ứng là có sự xung đột giữa chính khí và
tà khí. Ta vẫn tiếp tục luyện tập vẩy tay sẽ sản sinh ra
chất bồi bổ, có nhiều ích lợi cho chính khí. Ta luyện
tập đúng phép là làm tăng mức đề kháng, thải cặn bã
trong các gân, thần kinh và cả tế bào khác, mà máu
bình thƣờng không thải nổi. Khi luyện tập khí huyết

Ph

lƣu thông mới thải nổi các cặn bã ra, nên sinh ra phản
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ứng. Vậy ta không cần lo lắng, cứ kiên trì luyện tập,
hết một phản ứng là khỏi một căn bệnh, tập luyện dần
đƣa lại kết quả tốt.
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á
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MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÖ Ý

ho

ng

1. Số lần Vẩy tay không nên ít: từ 600 cái tới 1800
(30 phút) mới là toại nguyện cho việc điều trị.Bệnh
nhân nặng, có thể ngồi mà vẫy tay, tuy ngồi nhƣng
phải nhứ thót đít và bấm 10 đầu ngón chân.

2. Số buổi tập:
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*Buổi sáng thanh tâm

tập mạnh.

*Buổi chiều trƣớc khi ăn

tập vừa.

*Buổi tối trƣớc khi ngủ

tập nhẹ

3. Có thể tập nhiều nhất là bao nhiêu? Ngƣỡng cửa
của sự chuyển biến bệnh là 1800 lần vẫy tay, có bệnh

Ph

nhân vẫy tới 3000-6000. Nếu sau khi tập thấy ăn

y
op
oc
ot

ngon, ngủ tốt, đại tiểu tiện điều hòa, tinh thần tỉnh táo,
thì chứng tỏ con số ta tập là thích hợp.

á
Th

4. Tốc độ vẫy tay: Theo nguyên tắc thì nên chậm,

iP

chứ không nên nhanh. Bình thƣờng vẫy chậm thì 1800

ho

ng

cáu gết 30 phút. Vẩy tay tới lúc nửa chừng thƣờng
nhanh hơn lúc ban đầu một chút, đây là lực đông của
khí. Khi mới vẫy rộng vòng và chậm một chút. Khi đã
thuần thì vẫy hẹp vòng, ngƣời bệnh nhẹ thì nên vẫy
nhanh và dùng sức nhiều, ngƣời bệnh nặng thì nên
vẫy chậm, hẹp vòng. Vẩy tay nhanh quá làm cho tim
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đập nhanh, mà vẫy chậm quá thì không đạt tới mục
đích luyện tập là làm cho mạch máu lƣu thông. Vì vậy
tự mỗi ngƣời tìm ra tốc độ hợp lí cho bản thân mình
qua kết quả luyện tập sao cho thích hợp và hiệu quả.
5. Vẩy tay nên dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ?

Ph

Vẩy tay là môn thể dục chữa bệnh, chứ không phải là

y
op
oc
ot

môn thể thao đặc biệt. Đây là môn thẻ dục mềm dẻo,
đặc biệt là dùng ý mà không dùng sức. Nhƣng nếu vẫy
nhẹ quá cũng không tốt bởi vì bắp vai không đƣợc lắc

á
Th

mạnh thì lƣng và ngức cũng không đƣợc chuyển động

iP

nhiều, tác dụng sẽ giảm. Vẩy tay không phải chỉ

ho

ng

chuyển động cánh tay mà phần chính vẫn là chuyển
động bắp vai. Bệnh phong thấp thì nên dùng mƣc
―nặng‖ một chút. Bệnh huyết áp cao thì nên Vẩy tay
chậm và nhẹ.
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Nói tóm lại: phần lớn phải tự mình nắm vững tình
trạng, phân tích những triệu chứng sau khi tập, nghe
sự nhận xét của mọi ngƣời xung quanh, thấy sự
chuyển biến của mình nhanh nhẹn hơn, tƣơi tỉnh hơn
hay là kém khi trƣớc, rồi tự mình suy nghĩ và quyết
định cách tập và luôn luôn tổng kết, trên nguyên tắc là

Ph

tập thế nào cho ngƣời thấy thoải mái, dễ chịu hơn là

y
op
oc
ot

đúng, là tốt nhất.

Đông y cho rằng động tác nhẹ là bổ ích cho cơ
thể, động tác mạnh(nặng) là bả (loại bỏ các chất cặn

á
Th

bã có hại trong ngƣời, tức là bệnh tật). Lý luận này

ho

iP

cũng đang đƣợc nghiên cứu.

ng

6. Mức độ vẫy tay: Chỉ Vẩy tay về phía sau dùng sức
7 phần, không vẫy về phía trƣớc, mà do quan tính
phản xạ tự nhiên của cánh tay cho là 3 phần.
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7. Có cần đếm không? Đếm không phải chỉ để nhớ
mà còn có tác dụng làm cho óc đƣợc bình thản, tim
đƣợc trầm tĩnh, chính khí đƣợc bồi dƣỡng, có tác dụng
làm cho bộ não đƣợc nghỉ ngơi và thăng bằng, không
nghĩ ngợi lung tung.

Ph

8. Nơi tập: Không có gì là đặc biệt về chỗ tập, tập ở

y
op
oc
ot

đâu cũng đƣợc, trong nhà, ngoài trời. Dĩ nhiên nơi nào
có dƣỡng khí trong sạch và yên tĩnh vẫn tốt hơn.
Tránh nơi có gió lùa, mùa hè hay mùa đông đều tránh

ho

iP

á
Th

đứng đầu ngọn gió.

ng

9. Trước và sau khi tập: Trƣớc khi tập nên đứng
bình tĩnh cho tâm đƣợc thoải mái, yên tĩnh, để chuyển
hóa về sinh lý và tâm lý. Ta có thể làm những động
tác nhẹ nhàng thoải mái, nhƣ trong môn ―khí công‖.
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Đến khi tập xong cũng nên bình tĩnh mà vê 10 đầu
ngón chân, 10 đầu ngón tay. Những ngƣời không đủ
bình tĩnh, cần đặc biệt chú ý tới điều này.
10. Tập “Dịch Cân Kinh” thế nào cho đúng? Sau khi
tập cảm thấy ngực và bụng nhẹ nhàng, dễ chịu, hơi

Ph

thở điều hòa, mắt sáng, nƣớc miếng ứa ra, đại tiện

y
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ot

nhuận, ăn ngon, tinh thần tỉnh táo, bệnh tật bớt dần,
thì đấy là tập đúng. Rất ít khi tập sai, tỉ lệ tập sai dƣới
1%.

iP

á
Th
Sau khi tập đại đa số đều thấy có phản ứng

ho

ng

nhƣng về hiệu quả thì rất khác nhau, nguyên nhân
chính là tƣ thế khi tập có thích hợp với thể chất ngƣời
tập hay không.
1. Lúc bắt đầu tập nên chú ý đến điểm nào?


Nửa thân trên buông lỏng:
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thƣợng – hƣ.



Nửa thân dƣới giữ chắc: hạ - thực.



Tay ra phía trƣớc:

không dùng lực(nhẹ nhàng).



Vẩy tay ra sau:

có dùng sức(nặng).

Tập đếm số lần Vẩy tay ngày một tăng, ngày 3 buổi
tập, kiên quyết ―tự thân chữa bệnh cho mình‖.
2. Trạng thái tinh thần lúc tập: Có liên quan

Ph

đến hiệu quả tập rất lớn:

y
op
oc
ot

- Hết lòng tin tƣởng.

- Kiên quyết tới cùng.

- Tập đủ số lƣợng nhất định, tập thƣờng xuyên.

iP

á
Th

Có thể hiểu quả rất lớn.

Nếu khi tập, khi nghỉ, tập không đủ số lƣợng nhất

ho

ng

định. Lòng còn nghi hoặc. Còn bị động dƣ luận ngoài.
Thấy phản ứng đã lo sợ, bỏ tập. Hỏi làm gì có kết quả
tốt.
Vẩy tay có sinh ra bệnh gì không?
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Có thể bệnh do tƣ thế không đúng và làm sai
nguyên tắc, những trƣờng hợp ấy cũng hãn hữu, nhƣ
trên đã nói, dƣới 1%.
Có phản ứng đừng ngại mà ngừng tập, vì đó là
diễn biến tốt, cứ tập số đếm nhƣ cũ, qua phản ứng, sẽ
tăng số lần Vẩy tay lên. Kiên trì, quyết tâm luyện tập,

Ph

tin tƣởng ―các bệnh tật sẽ khỏi‖.

y
op
oc
ot

Vững lập trƣờng, không hoang mang vì dƣ luận,
lạc quan với cuộc sống. Chỉ cần niềm tin bằng hạt cải
là có thể dời núi (Nghĩa bóng là vững niềm tin mà tập

á
Th

đến nơi đến chốn, thì bệnh nguy nan nhƣ trái núi cũng

iP

dời khỏi ngƣời)

ho

ng

Có quyết tâm là thực hiện đƣợc ngay, càng để
chậm là ngần ngại càng khó khăn thêm, càng lâu khỏi
bệnh.
(Vũ Xuân Anh (Cháu gọi P. Hồng bằng ông bác) rút từ Internet 12 – 7 – 2006.
Phạm Hồng Biên tập tặng bà con và bạn bè
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CHÌA KHÓA SỨC
KHỎE
NẰM TRONG TAY
MỖI CHÖNG TA
Trích bài nói chuyện:
Bác sĩ Trung Quốc HỒNG CHIÊU QUANG

y
op
oc
ot

Ph

Nhóm nghiên cứu Nhà nước về bệnh tim mạch

á
Th

“Thầy thuốc tốt nhất là Bản thân mình
Tâm tính tốt nhất là thanh thản.

iP
ho

Vận động tốt nhất là đi bộ.

ng

Ăn uống phù hợp tốt hơn dùng thuốc

Hãy lãng quên quá khứ, chớ quá chú ý “thời sự”.
Tận hưởng ngày hôm nay, luôn hy vọng ngày
mai...”
Hồng Chiêu Quang
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NỘI DUNG
(Các đầu đề nhỏ là của biên tập thêm vào)
Người ta chưa thọ đủ như tiềm năng tạo hóa sinh ra
Trang 54
Nhiều người chết không phải vì bệnh mà vì thiếu
hiểu biết về giữ gìn sức khỏe

Ph

Trang 54

y
op
oc
ot

Người có tuổi không nên làm việc quá sức
Trang 56

“ Ba nửa phút”

á
Th

Trang 58

iP

« Ba nửa giờ »

ho
ng

Phòng bệnh vẫn là chủ yếu

Trang 59

Trang 59
Tâm trạng và nguyên nhân bên ngoài là yếu tố
chính sinh bệnh
Trang 65
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« Hòn đá tảng » đầu tiên của sức khỏe : Ăn uống
hợp lý
Trang 69
« Hòn đá tảng » thứ hai của sức khỏe : Vận động
vừa sức
Trang 79

y
op
oc
ot

rượu

Ph

« Hòn đá tảng » thứ ba của sức khỏe : Bỏ thuốc, bớt

Trang 84

« Hòn đá tảng » thứ tư của sức khỏe : Tâm lý cân

Trang 84

ho

iP

á
Th

bằng

ng

Kết luận :

Một «trung tâm »
Hai « một chút »
Ba “niềm vui”
Tám “lưu ý”
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Trang 87

NGƢỜI TA CHƢA

tuổi thất thập cổ la hy, ra

THỌ ĐỦ NHƢ TIỀM

đi sớm mất 50 năm,

NĂNG TẠO HÓA

không chứng kiến đƣợc

SINH RA

hết các sự kiện cuộc đời
mình mà tạo hóa ban cho

sỉnh ra, con ngƣời ta

mức có thể đạt đƣợc là

sống ít nhất là 100 tuổi,

hơn một thế kỉ tƣơi đẹp.

Ph

Đúng ra, với tạo hóa

y
op
oc
ot

dài nhất tới 175 tuổi.
Tuổi thọ đƣợc thừa nhận
là 120.

NHIỀU NGƢỜI
CHẾT KHÔNG PHẢI

á
Th

VÌ BỆNH DỊCH MÀ

Vậy phải sống thế
nào để 70,80 tuổi không

iP

có bệnh, 90,100 tuổi vẫn

BIẾT VỀ CÁCH GIỮ

khỏe mạnh. Đó là đúng

GÌN SỨC KHỎE

DO THIẾU HIỂU

ho

ng

với tiềm năng tạo hóa đã

Thời bây giờ, có

xác định. Đáng lẽ sống

cháu mới học tiểu học

tới 120, thế mà nhiều

mà đã bị cao huyết áp,

ngƣời chƣa qua đƣợc

đau dạ dày,... Dƣới thời
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kinh tế phát triển, tiền

cho thấy: so với ngƣời

của nhiều, mức sống cao

da đen, thì ngƣời da

mà nhiều ngƣời lại bệnh

trắng nhiều tiền hơn,

và chết sớm, chết yểu

sinh hoạt vật chất cao

vậy?

hơn, nhƣng các loại bệnh

Có ngƣời cho rằng

trên ngƣời da trắng lại ít

cao

mắc hơn ngƣời da đen,

huyết áp, xuất huyết não,

tuổi thọ trung bình cũng

nhồi máu cơ tim, ung

cao hơn ngƣời da đen.

tim

mạch,

y
op
oc
ot

Ph

bệnh

thƣ, đái tháo đƣờng, ...

Xét

trên

góc

độ

á
Th

khác, giới ―lao động trí

phát triển, đời sống sung

óc‖ thƣờng gọi là những

túc gây lên. Thực ra qua

ngƣời ―áo cổ trắng‖, địa

các cuộc phân tích, tọa

vị

cao,

thu

đàm thì không phải nhƣ

nhaapjnhieeuf,

nhƣng

vậy; cái chính là do thiếu

mắc các bệnh tim mạch,

hiểu biết về giữ gìn sức

rối loạn nội tiết, ... ít

ho

iP

tăng nhiều là do kinh tế
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ng

khỏe. Kinh nghiệ ở Mĩ

hơn,

thọ

hơn

những

bệnh này, chiếm tới 25%

ngƣời ―áo cổ xanh‖,...

ngƣời

số

chết.

Các

chuyên gia y tế thế giới

vê sinh, ý thức tự dƣỡng

báo cáo: hoàn toàn có

sinh, phòng bệnh của các

thể giảm ít nhất la một

tầng lớp này khác nhau.

nửa số ngƣời chết vì

Cần khẳng định: việc

bệnh tim mạch nếu làm

y
op
oc
ot

Ph

Vì trình độ hiểu biết

phổ biến kiến thức vệ
sinh, giữ gìn sức khỏe
thời nay vẫn cần phải

tốt việc dự phòng.
Bác sĩ

Trọng Đạo

Hằng đã có lần nói: ―Rất

á
Th

đƣợc đẩy mạnh hơn nữa.

iP

không phải vì bệnh nặng

những bệnh ảnh hƣởng

mà vì thiếu hiểu biết về

nhiều đến sức khỏe của

cách giữ gìn sức khỏe.‖

ho

trong

Ngày

nay

nhiều ngƣời đã chết

ng

chúng ta, bệnh tim mạch
đứng hàng đầu. Năm

NGƢỜI CÓ TUỔI

2006 thế giới có 15 triệu

KHÔNG NÊN LÀM

800 ngàn ngƣời chết vì

VIỆC QUÁ SỨC
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Có một bệnh nhân

lại đƣợc trở thành ngƣời

mắc phải bệnh tim, bác

―thực vật‖.

sĩ khuyên nên tránh nóng

Một cụ khác mua

nảy, không đƣợc dùng

đƣợc một xe củi, để tạm

quá sức đột ngột.

ở tầng 1 để chuyển lên
tầng 3. Nếu chuyển từ

phải dọn tủ sách, lẽ ra

từ, nhẹ nhàng thì tốt.

mỗi lần chỉ bê dăm ba

Đằng này, muốn nhanh,

thì

y
op
oc
ot

Ph

Về nhà dọn tủ sách

chẳng

sao,

cụ vác một lần 20,30kg

nhƣng ông này bê từng

nên bị truy tim, phải vào

cuốn

á
Th

bệnh viện cấp cứu. Để

sức, tim ngừng đập. Nhờ

cứu sống cụ, bac sĩ phải

kịp thời làm hô hấp nhân

tiêm biệt dƣợc trợ tim,

tạo nên tim đập trở lại,

mỗi mũi tiêm giá 2000

nhƣng não đã chết do

đôla. Nhờ thuốc tốt, tim

thiếu máu, nhiều chức

hoạt động trở lại, đến khi

năng không hoạt động

ra viện phải thanh toán

ho

iP

bó hàng chục cuốn. Quá

ng

8000 đôla viện phí! Một
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giá quá đắt cho sự thiếu

mặt, ngã, tim ngừng đập

hiểu biết.

và thƣờng chết luôn.

Người có tuổi không nên

“BA NỬA PHÖT”
Là khi muốn dậy,

làm việc quá sức!

nên nằm thêm nửa phút.

nhắc nhau cần chú ý:

Đã ngồi dậy, ngồi thêm

―Ba nửa phút‖ và ― ba

nửa phút, Bỏ chân xuống

nửa giờ‖.

y
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Ph

Nên thƣờng xuyên

Làm đƣợc hải câu
này thì khỏi tốn một xu

giƣờng, chờ thêm nửa
phút nữa, mới từ từ đứng
dậy đi vệ sinh.

á
Th

tiền thuốc, mà lại tránh

Làm nhƣ vậy để

iP

đƣợc đột tử.

tránh não bị thiếu máu,

ho

tim khỏi phải co bóp quá

nguyên nhân nhƣ: ban

sức, tránh nguy cơ tai

đêm ngƣời già thƣờng

biến mạch máu não, bị

dậy đi tiểu, khi não đang

đột quỳ dẫn đến tử vong.

thiếu máu đã vội vàng

Một lần, tôi kể đến

đứng lên, sẽ bị chóng

đây có một cụ thính giả

ng

Đột tử là do một số
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tự nhiên òa khóc. Hỏi ra

PHÕNG BỆNH VẪN

cụ cho biết năm trƣớc vì

LÀ CHỦ YẾU
Có ngƣời cho rằng

tử‖, chạy chữa tốn kém,

bây giờ y học cao siêu,

làm khổ vợ con. Giá biết

bệnh gì cũng có thuốc

đƣợc sớm ―Ba nửa phút‖

trị, có cách chữa khỏi.

này thì đâu có bị khổ

Xin thƣa rằng: muốn

hàng năm trời.

chữa khỏi bệnh phải tốn

y
op
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ot

Ph

nằm lâu bị ―loét hoại

BA NỬA GIỜ

kém vô kể. Y học hiện
đại chỉ phục vụ đắc lực

á
Th

đƣợc cho một số rất ít

bộ hay tập thái cực

ngƣời . Còn với số đông,

quyền, dƣỡng sinh nửa

dự phòng vẫn là chủ yếu.

giờ. Buổi trƣa nên nằm

Ví dụ: Muốn khống

nghỉ nửa giờ. Buổi tối

chế cao huyết áp, tốt

dành nửa giờ đi bộ nhẹ

nhất là mỗi ngày uống

nhàng để có giấc ngủ

một viên hạ huyết áp để

ngon.

giảm lƣợng máu tràn dần

ho

iP

Là sáng dậy nên đi

ng
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vào não. Nếu máu từ từ

hỏi ý kiến 2 bác sĩ. Một

tràn ngập não thì vô

ngƣời bảo cần uống

cùng phức tạp, phải mở

thuốc

sọ rút máu ra, đồng thời

ngƣời kia lại bảo nếu

thƣờng bị bán thân bất

uống vào thấy khó chịu

toại suốt đời!

thì đừng uống nữa.

thƣờng

xuyên;

Mƣời hai năm trôi

huyết áp vào nằm viện

qua động mạch dần cứng

tôi đã 12 năm. Bác ấy

lại. Chẩn đoán cho biết

bảo huyết áp có khi đo

bác đã mắc chứng niệu

y
op
oc
ot

Ph

Có một bác bị cao

á
Th

độc nguy hiểm quá! Mỗi

mmHg vẫn chẳng hề

tuần phải thay máu 3 lần.

cảm thấy khó chịu. Trái

Mỗi năm 2000 đôla viện

lại, uống thuốc hạ áp vào

phí. Lại phải nằm viện

thì lại cảm thấy khó

dai dẳng 5 năm. Bà vợ

chịu, nên rất ngại uống

suốt 5 năm liền, ngồi bên

thuốc hạ áp do bệnh viện

xe đẩy, chăm sóc ngƣời

cấp. Bác cẩn thận nên đã

chồng sống không ra

ho

iP

đƣợc lên tới 180-200

ng
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sống, mà không chết

không bằng phòng bệnh.

đƣợc. Hậu quả là bà vợ

Ngƣời có tuổi càng phải

lâm

chọn lấy phòng bệnh là

bệnh

nặng

chết

trƣớc chồng.

chính.
Đến đây cần nói một

một viên chỉ đáng 3 hào,

điều quan trọng: đó là

nhƣng vì không thực

cần phải đổi mới quan

hiện phòng bệnh theo

niệm. Cần nhận thức đây

khoa học, mà phải nằm 5

đủ rằng: rất nhiều loại

năm, tốn mất hơn 10.000

bệnh, xét cho cùng, đều

y
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ot

Ph

Đáng lẽ mỗi ngày

á
Th

đô la.

do phƣơng thức sinh

iP

hoạt thiếu văn minh gây

này chẳng khó khăn gì

ra. Khỏe mạnh thì có thể

nhƣng đã cứu nhiều

không mắc bệnh, ít mắc

ngƣời thoát chết, giảm

bệnh.

ho

Cách phòng ngừa

ng

đƣợc nhiều sự cố. Có thể

Năm 1981 tôi sang

kết luận là thuốc men và

Mĩ nghiên xứu y học dự

thiết bị y tế hiện đại

phòng do G.Sƣ Stanmy
61

hƣớng dẫn. Năm 1983

Lúc về tôi nghĩ lại,

ông dẫn tôi tham quan

thấy nhà tƣ bản Mĩ thật

dự hội nghị ở C.ty Điện

khôn ngoan. Mƣời năm

lực tây Chicago.

công nhân viên chức đó
không ốm, đã tiết kiệm

hãng nói công ty đã

đƣợc biết bao nhiêu tiền

thƣởng cho tất cả những

thuốc men, viện phí; còn

ai từ 55 đến 65 tuổi,

phần thƣởng mà họ đƣợc

đang làm việc hay đã

tặng thật chẳng đáng là

nghỉ hƣu, mà 10 năm

bao.

y
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ot

Ph

Lúc ăn trƣa, ông chủ

á
Th

Nhớ lại buổi tham

nào. Mỗi ngƣời đƣợc

quan càng không lấy làm

tặng một áo sơ mi, một

lạ là c.ty này có: nào là

cây vợt tennis và một

bể bơi hiện đại, nào là

phong bì phiếu lĩnh tiền

nhà tập thể thao đồ sộ,

thƣởng. Mọi ngƣời vỗ

nào sân tennis và bốn,

tay nhiệt liệt hoan hô.

năm loại sân bóng khác

ho

iP

qua không ốm một lần

ng

nữa, đã tạo thuận lợi cho
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mọi ngƣời rèn luyện thân

thành tích phòng bệnh,

thể , phòng bệnh rất hiệu

và tạo điều kiện tập

quả.

luyện giữ gìn sức khỏe
để phục vụ công tác tốt

Trở về nƣớc tôi thấy
ở ngay Bắc Kinh, các

nữa chứ.
Ngƣời quản lý cần

Bí thƣ Chi bộ của chúng

biết chi tiêu cho việc

ta, cứ mỗi ngày lễ đến

phòng

hay tết về,... lại bận rộn

luyện, giữ gìn sức khỏe

chuẩn bị quà cáp đi thăm

nhằm giảm bớt phải chi

y
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ot

Ph

Chủ tịch Công đoàn, các

bệnh

và

rèn

phí cho chữa bệnh.

ở bệnh viện hay ở nhà.

iP

á
Th

ngƣời ốm, ngƣời yếu đi
Tôi hoàn toàn không

các chuyên gia y tế thì,

phản đối việc này, vì đây

đối với bệnh tim mạch,

là tình cảm cao đẹp cần

nếu chi 1 đồng cho dự

phát huy mãi mãi.

phồng có thể tiết kiệm

Theo tính toán của

ho

ng

Vấn đề là cần phải

đƣợc 100 đồng cho chữa

khích lệ những ngƣời có

trị nó. Hiệu quả này
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đúng cho toàn xã hội và

7 ngƣời thì có 4 bị cao

cũng đúng với từng gia

huyết áp.

đình.

Thực tế vệ sinh răng
miệng có thể làm giảm

nông thôn Bắc Kinh, đến

nhiều bệnh nhƣ: xơ cứng

thăm một gia đình làm

động mạch, cao huyết

ăn rất thành đạt trong

áp, các bệnh về tim,...

thời đổi mới, với 7 nhân

Ở nƣớc ngoài, vệ sinh

khẩu, mỗi năm thu nhập

răng miệng đƣợc coi

khoảng 6000 doodla, nên

trọng hàng đầu. Tổ chức

y
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Ph

Tôi đã khảo sát ở

á
Th

y tế thế giới đã nhiều lần

trai để đi lại làm ăn. Vào

nhắc nhở tầm quan trọng

nhà khảo sát cụ thể thì

đặc biệt của vệ sinh răng

thấy cả nhà dùng chung

miệng với sức khỏe con

một cái bàn chải đánh

ngƣời.

ho

iP

họ dám sắm ô tô cho con

ng

răng và họ cho thế là đủ.

Cần phải đổi mới

Kiểm tra sức khỏe trong

quan niệm từ trị bệnh
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sang coi trọng phòng

bệnh hơn nữa

TÂM

VÀ

tố hoàn cảnh sinh hoạt.

NGUYÊN NHÂN BÊN

Sự tác động lẫn nhau

NGOÀI LÀ YẾU TỐ

giữa các nguyên nhân

CHÍNH SINH BỆNH

trên làm cho ta mắc

Hỏi: tại sao có nhiều

bệnh.

TRẠNG

Ph

Nguyên nhân bên

động mạch, đái tháo

trong chỉ là xu hƣớng,

đường?

nếu cả bố lẫn mẹ đều

y
op
oc
ot

người mắc bệnh xơ cứng

á
Th

mắc thì 45% con sinh ra

do hai nhóm nguyên

mắc phải bệnh đó. Nếu

nhân: bên trong và bên

trong hai ngƣời chỉ có

ngoài.

một mắc thì chỉ 28% con

ho

iP

Mắc các bệnh này là

ng

Nguyên nhân bên

sinh ra mắc phải bệnh

trong là căn nguyên di

này. Nếu bố mẹ không

truyền. Còn nguyên nhân

mắc thì tỉ lệ con cái mắc

bên ngoài là những yếu

chỉ 3,5%, thế mới nói
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nguyên nhân bên trong

Nhìn

chỉ là xu hƣớng.

bề

ngoài,

ngƣời ta cao thấp, béo
gầy có khác nhau’ nhƣng

mà đã có hàm lƣợng

chênh lệch không lớn

cholesterol trong máu

lắm. Còn tác động của

cao, hoặc mới vài tuổi đã

trạng thái tinh thần đến

bị cao huyết áp thì là do

sinh lý có khác biệt rất

di truyền.

y
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Ph

Nếu đứa trẻ mới đẻ

lớn.

Anh A ăn nhiều thịt mỡ

Lấy ví dụ: hậu quả

thì bị tăng mỡ trong máu

của việc nổi giận của

á
Th

bốn ngƣời: ông A thì

tim; còn anh B thƣờng

mặt đỏ, tim đập mạnh,

xuyên ăn thịt mỡ lại

huyết áp tăng cao vọt.

không mắc những bệnh

Ông B lại khác, tim đập

tim mạch, đó là vì yếu tố

không nhanh, huyết áp

di truyền của họ khác

không tăng nhƣng dạ

nhau.

dày lại đau thắt lại, thậm

ho

iP

hoặc mắc nhồi máu cơ

ng

chí chảy máu hậu thủng
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thông, tuy không chết

đái tháo đƣờng hoặc

nhƣng bánh xe đè qua

lƣợng đƣờng trong máu

cổ, làm đứt toàn bộ dây

tăng cao. Còn ông D thì

thần kinh qua cổ, khiến

hoàn toàn khác, huyết

cho tứ chi không cử

áp, tiểu đƣờng cũng nhƣ

động đƣợc và đại tiểu

dạ dày chẳng ảnh hƣởng

tiện cũng không tự chủ

gì cả, nhƣng lại phát ung

đƣợc. Bác sĩ bảo bị ―bại

thƣ trên một bộ phận nào

liện cao vị‖ suốt đời

đó.

không làm gì đƣợc nữa,

y
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Ph

dạ dày. Ông C thì sinh

á
Th

phải có ngƣời hầu hạ,

tôi có một bệnh nhân 60

bên mình phải đeo 7 cái

tuổi, trƣớc kia rất khỏe

ống dẫn bài tiết, phí tổn

mạnh, chẳng bệnh tật gì

chữa trị cao kinh khủng,

cả. Gần đây, một hôm về

cứ 3 ngày mất 12 ngàn

nhà đƣợc biết cậu con

đôla. Gặp tai họa ―trời

đọc nhất 25 tuổi sắp cƣới

giáng‖ đó, ông già ăn

vợ vừa bị tai nạn giao

không đƣợc, uống không

ho

iP

Trong khoa chúng

ng
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đến bệnh hoạn, nhƣng

nằm viện siêu âm phát

cũng chứng minh rằng

hiện trên thực đạo có

nguyên nhân bên trong

một khối u lớn chèn chặt

không đóng vai trò chủ

cổ họng, muốn cứu sống

yếu sinh bệnh, nhất là

phải lập tức mổ để cắt đi.

với các bệnh mãn tính,

Khi mổ lại phát hiện

nó chỉ chiếm 20%, còn

trong dạ dày còn hai

80% là do các nguyên

khối u khác. Thế là sau

nhân bên ngoài gây ra.

y
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Ph

trôi mấy ngày liền, vào

ca đại phẫu này ông già

Do đó có thể điều

á
Th

tiết các nguyên nhân bên

con trai đã bại liệt suốt

ngoài bằng lối sống khoa

đời.

học hơn để giảm bệnh

ho

iP

kiệt sức và chết trƣớc

ng

Trong cách mạng

tật. Có thể khẳng định

văn hóa có vô số trƣờng

rằng: “chìa khóa của

hợp chứng minh sự tác

sức khỏe nằm trong tay

động

của

mỗi chúng ta”. Và ta có

nguyên nhân bên trong

thể khái quát cách khống

tiêu

cực
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chế nguyên nhân sinh



bệnh bằng 4 câu thơ nhƣ
sau:
Ăn uống hợp lí
Vận động vừa sức

Trƣớc hết ―Hòn đá

Bỏ thuốc bớt rượu

tảng‖ đầu tiên của sức

Ph

Tâm thần cân bằng.

y
op
oc
ot

Với 16 chữ này có
thể làm giảm 55% bệnh
đái tháo đƣờng, 33%

khỏe là:
ĂN UỐNG HỢP LÍ

á
Th

Ai cũng cần ăn uống

bệnh ung thƣ, và trung

iP

mới sống đƣợc. Ăn uống

bình kéo dài tuổi thọ

ho

hợp lí làm ta không béo

ng

thêm 10 năm trở lên, mà

quá, không gầy quá,

không hề tốn thêm tiền.

lƣợng mỡ trong máu

Cách giữ gìn sức khỏe

không cao, cũng không

hàng ngày thật giản đơn

thấp, không đặc mà cũng

mà hiệu quả vô cùng to

không loãng.

lớn.
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Chế độ ăn hợp lí có thể

ngƣời già thiếu CANXI

khái quát nhƣ sau:

dẫn đến đau mỏi xƣơng,

Câu nhất :

càng già càng lùn, thấp

Một, hai, ba, bốn, năm.

đến

dẫn

dễ

bị

gãy

xƣơng... Trung bình mỗi

Đỏ, vàng, xanh, trắng,

ngày mỗi ngƣời thiếu

đen.

300mg Canxi (tức thiếu

Ph

Câu hai :

y
op
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ot

―MỘT, HAI, BA, BỐN,
NĂM‖là gì?

MỘT là thế nào ?:

khoảng

1/3

nhu

cầu

Canxi hàng ngày trong
cơ thể).

á
Th

là mỗi ngày uống một

Ngƣời Nhật đã từng

iP

có một giải pháp rất hữu

Truyền thống ẩm thực

hiệu: ―một bịch sữa bò

của ngƣời Á đông chúng

hàng ngày cho ngƣời

ta có nhiều ƣu điểm.

Nhật vƣơn cao bằng dân

Nhƣng mắc một nhƣợc

Âu-Mĩ!‖. (Ngƣời Nhật

điểm

xƣa lùn, nay đã cao hơn

sữa

là

ng

lớn

ho

100-200ml.

bịch

thiếu

CANXI. Có đến 99%

xƣa rõ rệt).
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Sữa bò còn giúp phát

nành chỉ bằng 1/2 trong

triển trí tuệ, đầu óc thông

sữa bò.
Các bậc cha mẹ có

kháng, chống các viêm

điều kiện và hay luông

nhiễm. Chính chúng tôi

chiều con, cho con ăn

đã thử nghiệm tại một cô

cao lƣơng mĩ vị, nhân

nhi viện thu đƣợc kết

sâm bổ phẩm đắt tiền và

quả rất tốt.

y
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Ph

minh hơn, tăng sức đề

Cách tốt nhất là

trƣớc khi đi ngủ uống
bịch

sữa,

nên thay ngay bằng một
bịch sữa bò.

á
Th

một

đôi khi có hại nữa, thì

HAI là thế nào ?:

một

vitamin C và một viên

iP

vitamin B tổng hợp. Nếu

hạn chế 200g chất bột

chƣa quen sữa tƣơi thì

ngũ cốc.

Là mỗi ngày chỉ ăn

ho

ng

tập dần ít một, hay thay

Đây là biện pháp tốt

bằng sữa chua, sữa đậu

nhất để giảm béo bệu,

nành. Nên lƣu ý hàm

tức là giảm các tai biến

lƣợng canxi trong đậu

về tim, mạch.
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Các nhà dinh dƣỡng

giảm đi), sẽ ăn ít đi

học đã tổng kết: ăn

1/4(25%) mức ăn bình

―súp‖ hay uống canh đầu

thƣờng, tốc độ ăn chậm

bữa ăn thì dáng ngƣời

lại, dạ dày khỏi bị căng

thon thả, nhanh nhẹn và

quá.


khỏe mạnh.

Ph

Ngƣời Hoa bắc có

y
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thói quen ―cơm trƣớc,

BA là thế nào ?:

canh sau‖, còn ngƣời

Là chỉ ăn 1/3 lƣợng

Hoa nam thì ngƣợc lại

thịt và trứng ham muốn,

á
Th

không ăn thịt và trứng

hơn nhƣng chắc khỏe

thì không tốt, nhƣng ăn

hơn.

quá nhiều thì rất có hại

ho

iP

nên ngƣời Hoa nam gầy

ng

Có thể giải thích là:

cho ngƣời cao tuổi; ăn

uống canh trƣớc, do

càng nhiều càng chóng

phản xạ. Cầu não khiến

chết.

―thực dục‖ giảm (tức là

Còn cá lại là thức ăn

mức độ ham ăn, háu ăn

rất tốt cho ngƣời cao
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tuổi, đặc biệt đối với nữ

ăn thêm một hai bữa

giới.

phụ. Đông Tây Kim Cổ
có hàng trăm cách dƣỡng

nhiều đậu nành và các

lão nhƣng đều thống

chế phẩm của nó, để

nhất: cách tốt nhất là

thay thế bớt cho thịt và

thƣờng xuyên thực hiện

trứng.

―chế độ ăn hàm nhiệt

Ph

Ngoài cá nên dùng

lƣợng thấp‖ hay nói cách

Là 4 ý sau:

khác là ―chế độ ăn 70-

y
op
oc
ot

BỐN là thế nào ?:

- Có thô có mềm; bớt

80%, tức là đặt chén

á
Th

xuống khi vẫn còn muốn

bữa; ăn khoảng 4/5 của

ăn thêm chút ít nữa‖.

ho

iP

ngọt bớt mặn; ngày 4, 5
bụng, tức 70-80% thôi.

Mĩ

ng

Tại

đã

thí

Cụ thể nên ăn cơm

nghiệm trên hai nhóm

gạo lứt (còn nguyên

Khỉ, kết quả chứng minh

cám), ngô bung, khoai

rất rõ điều này

lang luộc. Mỗi tuần ăn
1,2 bữa cháo, hàng ngày
73

Và họ khuyên ngƣời

bệnh ung thƣ, ăn nhiều

cao tuổi thực hiện hai

rau quả tƣơi có thể giảm

điều:

đƣợc 50% bệnh ung thƣ.

1.

Không ăn thật no

“ĐỎ, VÀNG, XANH,

hay quá no.
2.

TRẮNG, ĐEN” là gì?

Nên đi bộ khi lên

ĐỎ là gì?:
Là mỗi ngày nên ăn

máy để giảm thiểu các

một quả cà chua chín,

bệnh tháo đƣờng, nhồi

đặc biệt rất tốt với nam

máu cơ tim, xơ vữa động

giới cao tuổi. Bởi vì chỉ

y
op
oc
ot

Ph

gác, hạn chế dùng thang

á
Th

mạch, cao huyết áp….

cần một quả cà chua

iP

chín mỗi ngày cũng

Là mỗi ngày ăn

phòng tránh đƣợc tới

chứng 500g rau xanh và

50% các bệnh về tuyến

quả chín, gồm: 400g rau

tiền liệt (u xơ hay phì đại

xanh và 100g quả chín.

và ung thƣ). Khoai lang

ho

NĂM là thế nào?:

ng

Bệnh đau đớn nhất

nghệ cũng có tác dụng

trên đời là thời kì cuối

tƣơng tự. Rƣợu nho đỏ,
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rƣợu nếp cẩm (có mầu

phú, tuy nhiên còn thiếu

đỏ tím) uống mỗi ngày

Canxi và vitamin A.

50-100ml có thể phòng

Thiếu hai chất này ngƣời

xơ cứng động mạch,

già thƣờng đau xƣơng,

nhƣng uống quá liều

mờ mắt,...trẻ nhỏ thƣờng

lƣợng thí không nên.

cảm mạo, sốt cao, viêm

Nếu ai tính tình trầm

Ph

amiđan,...
Vitamin A có nhiều

nên ăn mỗi ngày một

trong cà-rốt, dƣa hấu,

quả ớt chín đỏ cũng rất

khoai lang nghệ, bí đỏ,

y
op
oc
ot

mặc, hay phiền muộn thì

á
Th

cà chua, ngô hạt, ớt đỏ,

ớt quá cay.

...hay nói chung các rau

ho

iP

tốt, nhƣng không nên ăn

quả màu đỏ, màu vàng.

ng

VÀNG là gì?:
Là các quả, củ có

XANH là gì?:

màu vàng.

Là chè xanh. Chúng

Giá trị dinh dƣỡng

ta uống nhiều loại trà.

các món ăn của ngƣời

Nhƣng cần nhấn mạnh

Trung Hoa rất phong

trà xanh là tốt nhất, nhất
75

là chè tƣơi lại càng tốt.

có phong trào sáng ăn

Nhƣng cũng chớ uống

cháo, ăn bánh làm bằng

quá nhiều và đậm đặc.

bột yến mạch và vì vậy
thị trƣờng đã xuất hiện

Là bột yến mạch,

nhiều loại bột yến mạch

bột đƣợc nghiền ra từ lúa

giả hiệu của bọn hám

mạch.

tiền tung ra.

Ph

TRẮNG là gì?:

y
op
oc
ot

Bà cựu thủ tƣớng

ĐEN là gì?:

nƣớc Anh bị bệnh lựng

Là mộc nhĩ. Ngƣời

mỡ trong máu cao nhƣng

Mĩ rất ca ngợi giá trị

á
Th

phòng bệnh cho ngƣời

nào cũng ăn cháo yến

già của mộc nhĩ. Họ

mạch hoặc bánh làm

ngẫu nhiên phát hiện ra

bằng bột yến mạch.

khi ăn món có mộc nhĩ

ho

iP

không dùng thuốc; sáng

ng

Tiên sinh Trần Lập

trong cửa hành của Hoa

Phu năm nay 101 tuổi

Kiều ở nƣớc Mĩ.

cũng vậy. Cán bộ nghỉ

Các

hƣu ở BẮC KINH đang

công

trình

nghiên cứu khoa học
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nghiêm túc đã khẳng

hay nấu canh, quả thật là

định: ăn mộc nhĩ làm

rất tốt.
Có một chủ khách

do đó ngăn chặn đƣợc

sạn ngƣời Đài Loan rất

tắc mạch hoặc vỡ mạch

giầu, bị nhồi máu cơ tim

ở ngƣời huyết áp cao,

rất nặng. Hầu hết các

hạn chế đƣợc tai biến,

mạch máu chính đều

nhồi máu cơ tim.

nghẽn. bệnh viện chúng

y
op
oc
ot

Ph

giảm độ dính của máu,

Ở mức bình thƣờng,

tôi đành gửi ông qua Mĩ

mộc nhĩ giúp máu lƣu

để lắp mạch máu nhân

á
Th

tạo. Bệnh viện Mĩ bảo

não đầy đủ hơn nên duy

họ đang còn quá nhiều

trì đƣợc trí nhớ tốt, vận

bệnh nhân xếp hàng nên

hành các giác quan, các

hẹn một tháng rƣỡi sau

bộ phận của cơ thể tốt

hãy sang điều trị. Sau

hơn. Ăn mộc nhĩ mỗi

đúng một tháng rƣỡi, khi

ngày 5-10g dƣới hình

sang Mĩ, các bác sĩ kiểm

thức sào với rau xanh

tra, soi, chụp nhiều lần

ho

iP

thông toàn thân và lên

ng
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và rất đỗi ngạc nhiên báo
biết:

nhƣ thuốc bắc đến khi

“Ông không có bệnh!

còn 2 bát. Thêm vào tí

Các

đều

muỗi và tí mì chính rồi

thông! Chẳng cần lắp

ăn nhƣ canh. Mỗi ngày

mạch nhân tạo nữa! Ông

một lần., dùng liên tục

về đi”.

trong 45 ngày.

cho

bệnh

nhân

Đổ 6 bát nƣớc, sắc

mạch

chủ

Ph

Chỉ có vậy thôi, đơn

chúng tôi hỏi: Làm sao

giản và hữu hiệu quá!

lại có kết quả kì lạ vậy?

Tóm lại:

y
op
oc
ot

Khi ông đến thăm,

á
Th

Ăn mộc nhĩ đen

gian chờ đợi, có dùng

đúng lƣợng có tác dụng

một đơn thuốc:

làm tan lƣợng mỡ và

ho

iP

Ông cho biết trong thời

ng

 10g mộc nhĩ;

cặn bã trong máu, làm

 50g thịt nạc;

cho máu lƣu thông dễ

 5 quả táo tầu;

dàng trong mạch, cho

 3 lá gừng.

nên phòng và chữa
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đƣợc nhiều bệnh nan y

cũng đều là những thức

về tim mạch.

ăn bổ dƣỡng cho ngƣời



cao tuổi, ngƣời ốm, sản
phụ, ... nên dùng thƣờng

Chú ý thêm một số thực

xuyên vì nó rất có lợi

phẩm có màu đen khác

cho sức khỏe.

Ph

nhƣ:
trĩ rất tốt.

y
op
oc
ot

Đậu đen: chữa bệnh
Vừng đen: chữa đau

―Hòn đá tảng‖ THỨ 2

á
Th

của sức khỏe là:

tốt.

VẬN ĐỘNG VỪA SỨC

Táo tầu,

Vận động là một yếu

ng

Nếp cẩm,

ho

iP

lƣng, phòng lú lẫn rất

Tam thất,...

tố vô cùng quan trọng

Thịt gà đen (gà ngũ

của sức khỏe. Hippocrat,

chảo có 5 ngón chân,

sƣ tổ của nền y học

lông trắng, thịt đen)

phƣơng Tây cách đây
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2400 năm đã nói một

“Anh muốn thông minh

câu còn đƣợc lƣu truyền
đến

ngày

nay

Hãy chạy và đi bộ!

“Ánh

Anh muốn dáng hình đẹp

nắng mặt trời, không

Hãy tập chạy và đi bộ!”

khí, nước và sự vận
Đi bộ là phƣơng

sự sống và sức khỏe”.

pháp tập luyện tốt nhất

Ai muốn sống và khỏe

cho mọi lứa tuổi, đặc

mạnh đều không thể

biệt là đối với ngƣời cao

thiếu 1 thứ nào trong 4

tuổi.

y
op
oc
ot

Ph

động là nguồn gốc của

á
Th

thứ đó.

Xin nhấn mạnh một

iP

khía cạnh: xơ cứng động

Hy Lạp, quê hƣơng của

mạch là hiện tƣợng phổ

phong trào Olimpic có

biến ở ngƣời cao tuổi,

khắc câu:

nhƣng nó không chỉ co

ho

Trên một sƣờn núi ở

ng

một chiều mà là một quá
“Anh muốn khỏe mạnh,

trình biến đổi hai chiều,

Hãy chạy và đi bộ!

nghĩa là từ mềm biến
80

thành cứng đồng thời từ

nhất cho ngƣời già, nhất

cứng trở lại mềm.

là những ai đã mắc bệnh

Khoa học đã tổng

tim mạch.
Nhƣng đi bộ nhƣ thế

kết:
―Đi bộ‖ là cách tập

nào cho tốt nhất?

luyện tốt nhất làm cho

Có thể gói gọn trong

động mạch từ cứng trở

Ph

3 từ: Ba, Năm, Bảy!
“Ba” là gì?: là mỗi

làm giảm lƣợng mỡ và

lần đi trên Ba km. Thời

các cặn bã trong máu.

gian tập trên 30 phút.

y
op
oc
ot

lại thành mềm, đồng thời

á
Th

“Năm” là gì?: Là

thể gây nguy hiểm nếu

mỗi tuần đi bộ trên Năm

vận động quá sức; nhƣng

lần.

ho

iP

Các môn thể thao có

ng

―đi bộ‖ chỉ tăng từ từ, dễ

Còn ―Bảy‖ là gì?: Là

điều

thƣớc đo liều lƣợng đi

khống

chế,

dễ

bộ ―vừa sức‖, nếu quá sẽ

chỉnh.
Vì vậy, ―đi bộ‖ là

có hại.

môn luyện tập thích hợp
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Kiểm tra liều lƣợng

1, 2 km đã giảm được

đó bằng cách đếm nhịp

60% bệnh nhồi máu cơ

đập của tim trong một

tim và tai biến mạch

phút sau khi đi bộ cộng

não. Tác giả còn nêu tên

với số tuổi phải bằng con

nhiều nhân vật TQ còn

số một Bảy mƣơi (170).

sống và có tiếng là
trường thọ, để chứng

thì nhịp đập sau khi đi,

minh tính ưu việt của

thích hợp với toi nhất là

biện pháp “đi bộ”” nếu

110 lần/phút. Nếu quá

kiên trì tập hàng ngày và

y
op
oc
ot

Ph

Ví dụ: Tôi 60 tuổi,

đi đến kết luận:

Còn dƣới 110 coi nhƣ

iP

á
Th

100 thì là tập quá sức.
chƣa đủ, nên tăng tốc độ

thay thế đƣợc thuốc,

hay thêm thời gian.

nhƣng thuốc không thay

Vận động có thể

ho

ng

Theo số liệu của các

thế đƣợc vận động. Và

đồng nghiệp của tác giả

cách vận động lý tƣởng

thì nhóm kiên trì tập đi

nhất là ―Đi bộ‖.

bộ hàng ngày trung bình
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Ngoài ―đi bộ‖ còn

dƣỡng sinh uyên thâm

phải kể đến bài ―Thái

của ngƣời phƣơng Đông

cực quyền‖ cũng là một

qua

loại vận động thích hợp

quyền‖ này. Ngƣời Mĩ

cho ngƣời cao tuổi.

đã tiến hành nhiều khảo

bài

―Thái

cực

nghiệm khoa học để

đặc điểm là ―trong nhu

đánh giá, khẳng điịnh

có cƣơng‖, ―âm dƣơng

Thái Cực Quyền là một

kết hợp‖ nên cải thiện

báu vật về dƣỡng sinh

đƣợc hệ thần kinh, nâng

của ngƣời Trung Hoa

y
op
oc
ot

Ph

―Thái cực quyền‖ có

(lƣợc bớt).

bằng trong vận động cơ

iP

á
Th

cao đƣợc công năng cân
ngƣời

già

luyện

―Thái Cực Quyền‖ hay

ng

giúp

nhiên

ho

thể,

Tất

không bị ngã khi đi lại

―Thiền

Hành‖-vừa

đi

do gân cốt đã mềm yếu,

vừa Thiền, cần phải

phản xạ đã chậm chạp.

đƣợc hƣớng dẫn công

Ngƣời phƣơng Tây

phu hơn nhiều, còn đi

hết sức khâm phục trí tuệ

bộ, kể cả ―Đi bộ khí
83

công‖, rất dễ thực hành

vấn đề này vì nó là biện

đối với tất cả mọi ngƣời.

pháp chủ yếu nhất giúp



ta giữ gìn sức khỏe trong
bối cảnh môi trƣờng

―Hòn đá tảng‖ THỨ 3

sống hiện nay.

của sức khỏe là:

Thăm hỏi các cụ
trƣờng thọ, trên dƣới

LÁ VÀ BỚT UỐNG

một trăm tuổi về bí

RƢỢU BIA

quyết sống lâu thì tất cả

Vấn đề này thiết nghĩ

đều thống nhất rằng có

y
op
oc
ot

Ph

BỎ HÖT THUỐC

á
Th

không phải nói thêm

yếu tố tinh thần cởi mở,

iP

yêu đời và tính cách

ho

―Hòn đá tảng‖ THỨ 4 để

ng

hƣớng thiện, rộng lƣợng.

có sức khỏe tốt là:

Ngoài ra tất cả đều

TÂM LÝ CÂN

cần cù lao động, chăm

BẰNG

chỉ vận động tùy theo

Chúng

tôi

muốn

sức của minh; không

đƣợc trao đổi nhiều về
84

thấy một ai là ngƣời lƣời

thì có thể trong vài phút

biếng cả.

mạch máu bị thu hẹp lại
ảnh

hoàn toàn dẫn đến tắc

hƣởng rất lớn đến phát

nghen mạch mà tử vong.

sinh và phát triển các

Tâm trạng căng thẳng

bệnh tim mạch.

đáng sợ nhƣ vậy đấy!

Tâm

trạng

Lấy ví dụ về bệnh

Ph

Cần thực hiện bốn
câu:

Bình thƣờng từ trên 40

“Thanh thản với quá

tuổi là động mạch hẹp

khứ

y
op
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ot

xơ cứng động mạch:

á
Th

Chớ câu nệ gì hiện tại

mỗi năm. Nếu thêm tác

Vui sống với hiện có

hại của thuốc lá hoặc cao

Lạc quan tin tưởng

huyết áp, hàm lƣợng mỡ

tương lai”.

ho

iP

dần lại độ 1% đến 2%

ng

Hạnh phúc bao gồm

trong máu cao, thì 4%
đến 5% mỗi năm.

nhiều mặt và không có

Nhƣng nếu có tính

tiêu chuẩn định mức,

nóng nẩy, hay tức giận

không phải chỉ nhà to,
85

tiền nhiều mới HP. Mà

Vui vì đã được đãi

có sức khỏe khá so với

ngộ vật chất, tinh

tuổi, con cháu hiếu thảo,

thần như hiện có.

vợ chồng đầm ấm chăm
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi

thân mật tận tình…đều

nhà mỗi cảnh; vui buồn,

là những thứ hạnh phúc

may rủi, sướng khổ, ly

lớn lao, quý giá, không

hợp,...đều là nhất thời,

phải ai cũng có đƣợc…

chƣa bao giờ cố định cả.

còn quý hơn những vật

Nếu biết sống lƣơng

y
op
oc
ot

Ph

sóc cho nhau, bạn bè

á
Th

thiện, chấp nhận khách

cho mình 3 niềm vui

quan: tạm đủ trong thực

chân chính nhƣ sau:

tại, sẽ cảm thấy luôn nhẹ

ho

iP

chất kia nhiều. Cần giữ

ng

nhõm, thanh thản tâm
Vui vì giúp ích được

hồn và tất nhiên sẽ có
ảnh hƣởng tích cực tới

cho người khác;
Vui vì có được hiểu

sức khỏe.

biết như hiện nay;
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Cần khẳng định bốn

năng chữa khỏi càng

điểm ―nhất‖ sau đây:
Chính

mình

cao, càng nhanh, càng
là

bớt tốn kém và không sợ

thầy thuốc tốt nhất cho

biến chứng hay tai biến

mình.

bất ngờ!
Còn bai cái nhất kia

luyện thân thể tiện lợi

thiết nghĩ không cần nói

nhất.

y
op
oc
ot

Ph

Đi bộ là cách rèn

Thời gian là liều
thuốc trị bệnh tốt nhất.

thêm nữa.
Cuối cùng xin gói
lại bằng bốn ý nhƣ sau:

á
Th

Thanh thản là tâm

iP

Một “trung tâm”;

trạng tốt nhất cho sức

ho

Hai “một chút”;

ng

khỏe.

Ba “niềm vui”;

Tại sao nói: ―thời

Tám “lưu ý”.

gian là liều thuốc trị
bệnh tốt nhất‖?

Một ―TRUNG TÂM‖

Vì nếu phát hiện
bệnh càng sớm thì khả
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Với ngƣời cao tuổi,

tuổi phải coi sức khỏe là

quỷ thời gian không còn

trung tâm. Có sức khỏe

nhƣ thanh niên để cái gì

là có tất cả, thiếu sức

cũng tìm hiểu cặn kẽ.

khỏe thì mọi ý tƣởng dù

Lĩnh vực nào đã sâu thì

hay đến mấy đều vô ích

cứ việc đào sâu thoải

mà thôi.

mái, còn đái khái, có

Hai ―MỘT CHÖT‖

chút phớt lờ những chi

Một chút thoải mái

tiết, không thể quan tâm

Với ngƣời cao tuổi

tỉ mỉ nhƣ khi trẻ đƣợc.

y
op
oc
ot

Ph

Tức là ngƣời cao

đƣợc

tùy

á
Th

cần

nghi,

iP

Chỉ
tỉnhVUI‖:
táo, giữ
Ba cần
―NIỀM
nguyên tắc với đại sự.

không gò bó, không

ho
ng

cứng nhắc; cần rộng
lƣợng, tự nhiên thành

đã nói ở trên:
 Lấy việc giúp ngƣời

thật đừng giả dối, khách
sáo, ―đóng kịch‖.

làm vui .
 Lấy việc đƣợc hiểu

Một chút HỒ ĐỒ:

biết làm vui.
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 Luôn luôn vừa lòng

Vận động tốt nhất là

Támsống
―LƢU
Ý‖:
với cuộc
hiện
tại.

đi bộ.

gồm Bốn ―Nguyên tắc‖

Nếu biết sống theo

và Bốn ―Tốt nhất‖ .

cách này thì bệnh tật sẽ

Bốn ―Nguyên tắc‖

ít, có thẻ khỏe mạnh đến
120 tuổi, vui vẻ hƣởng

Ph

Đã nói ở trên

thụ những tháng ngày

Vận động vừa phải

hiện tại.

Bỏ thuốc lá, bớt rượu

Khỏe mạnh làm cho

y
op
oc
ot

Ăn uống hợp lý

á
Th

Tâm thần cân bằng

mình hạnh phúc, gia

iP

đình vợ con sung sƣớng,

Thầy thuốc tốt nhất

xã hội thật hãnh diện có

là bản thân mình

đƣợc nhiều ngƣời trƣờng

ho

Bốn ―Tốt nhất‖

ng

Thuốc tốt nhất là

thọ!

thời gian
Tính tình tốt nhất là
thanh thản
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“HẠT GẤC NƢỚNG” tốt ngang “MẬT GẤU”
Nên nƣớng hạt gấc bằng cặp nƣỡng chả. Lật đi lật
lại sao cho nửa vỏ hạt bên ngoài cháy thành than, nửa
vỏ bên trong và nhân có màu vàng, chƣa thành thanh.
Cho vào cối giã nhỏ. Đựng vào chai, cho rƣợu vào
ngâm, dùng đƣợc ngay. Tùy bệnh mỗi lần xoa bóp từ

Ph

1 đến 15cc.

y
op
oc
ot

Chữa quai bị rất mau khỏi. Chữa xƣng, dập nát
phần mềm bằng xoa bóp rất tốt. Chữa đƣợc cả viêm
họng. Bôi chỗ rệp cắn, muỗi đốt đều nhanh khỏi.

á
Th

Nguyễn Hồng (Thị xã Bắc Ninh)

iP

(Phụ nữ VN số 25 (1568) ngày 19-6-1995)

ho

“HẠT GẤC MÀI”

ng

CHỮA VIÊM TUYẾN VÖ, SƢNG TẤY,...
Phụ nữ sau khi đẻ, dễ bị viêm tuyến vú do tắc sữa
và nhiễm khuẩn. Có khi do nhiều sữa mà lại nịt vú
quá chặt. Thƣờng sốt cao, vú sƣng, nóng và cứng.
Chỉ cần lấy hạt gấc, bỏ lớp vỏ đen cứng, lấy nhân
mài vào vành tròn nhám ở đĩa hoặc bát đàn có nửa
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thìa rƣợu, sẽ đƣợc một thứ hồ quánh màu trắng. Lấy
hồ đó bôi lên chỗ sƣng cứng. Bôi đến đâu dễ chịu đến
đó. Nếu chƣa hết đau, sau một giờ lại mài gấc hòa
rƣợu bôi tiếp. Chỉ 3 lần là khỏi hẳn.
Các vết sƣng tấy do va đập mạnh, kẹp tay, chân
vào khe cửa, vấp ngã trẹo chân, ... bôi hạt gấc mài

Ph

rƣợu đều mau khỏi. Có điều hạt gấc mài không thể là

y
op
oc
ot

quá khô. Hạt khô thì nƣớng giã nát rồi ngâm rƣợu nhƣ
cách làm mà ông Nguyễn Hồng ở thị xã Bắc Ninh
hƣớng dẫn.

á
Th

Theo Trang Thanh (Báo phụ nữ VN số 3 (1647)

iP

MÀNG HẠT GẤC

ho

TIÊU HÓA TỐT

ng

PHÕNG CHỐNG UNG THƢ, LÀM ĐEN TÓC,
(vì có a xít amin: leunion)

Lấy toàn bộ hạt gấc trong một quả, cho vài thìa
đƣờng, đun cách thủy rồi ăn hết các màng ở hạt.
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BÍ QUYẾT

MẠNH KHỎE
SỐNG LÂU
Bài nói chuyện ở Trung Quốc của Giáo sư TỀ

y
op
oc
ot

Ph

QUỐC LỰC. Người Mỹ gốc Hoa công tác nhiều năm
cho WHO do Giáo sư (Hán Nôm) Phan Văn Các
(Việt Nam) dịch đăng tải trên 8 số Sức khỏe và

á
Th

Đời sống từ số 1424 đến 1431 (23.8 – 09.09.2003)
Bài khá dài, ở đây biên tập tóm tắt bớt.

iP

ng

MỞ ĐẦU

ho

(nhưng lại bổ xung một số ý theo bản toàn văn)
Ít người chết vì già, mà đa số chết vì thiếu hiểu
biết cách giữ gìn sức khỏe
Trang 95
A. ĂN UỐNG CẦN CÂN BẰNG
A1. Uống (Trang98):
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1- Canh nấm
2- Canh xương
3- Sữa chua
4- Vang đỏ
5- Trà xanh (chè tươi)
6- Đậu nành
Ngũ cốc
1- Ngô

y
op
oc
ot

Ph

A2. Ăn (Trang 103)

3- Các loại khoai

iP

á
Th

2- Kiều mạch

ho

4- Yến mạch
Các loại rau (Trang 106)
1- Cà rốt
2- Bí đỏ
3 – Mướp đắng
4 – Cà chua
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ng

5- Kê

5 – Tỏi
6 – Mộc nhĩ
7 – Phấn hoa
8 – Rong biển
Cách ăn phòng phóng xạ (Trang 112)
Cá thịt (Trang 113)

y
op
oc
ot

Ph

Lượng ăn (nhiều, ít) (Trang 114)
B. VẬN ĐỘNG CÓ DƯỠNG KHÍ

á
Th

Không nên tập luyện vào buổi sáng trong rừng
cây - Bàn về giấc ngủ (Trang 115)

iP

ho

C. TÂM TRẠNG LUÔN THANH THẢN

ng

Tức giận dễ sinh khối u

Miệng luôn cười, người thường khỏe (Trang 119)
KẾT LUẬN
Tuy rằng chúng ta 95, 100 tuổi vẫn khỏe
(Trang 121)
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Tôi từ Mỷ Quốc về

vậy tuổi trƣờng thọ của

Trung Quốc năm ngoái.

chúng ta đáng lẽ ra là

Tôi muốn giới thiệu với

phải từ 100 đến 175 tuổi

các Bác và các Bạn

mới đúng với tiềm năng

những cái mới về giữ gìn

do tao hóa sinh ra Một

sức khỏe. Thủ đô Bắc

hiện tƣợng xẩy ra cần

Kinh

―quán

khắc phục là ít ngƣời

quân‖: một là huyết áp

già, mà đa số chết vì

cao, hai là mỡ máu cao,

bệnh

hai

y
op
oc
ot

Ph

đạt

hai là mỡ máu cao, có tỉ

Ngƣời Nhật Bản đang

á
Th

thọ nhất thế giới. Tuổi

nhất thế giới. Mỡ máu

thọ bình quân của phụ

cao rất nguy hiểm

nữ Nhật bản đạt 87,6

ho

iP

lệ số ngƣời mắc nhiều

ng

Khoa học đã chứng

tuổi. Còn phụ nữ TQ

minh; mọi động vật, kể

xƣa, những năm 50 thọ

cả con ngƣời, có thể thọ

bình quân là 35, đến thập

gấp 5 đến 7 lần tuổi

kỉ 60 là 57, hiện nay là

thành thành thục. Nhƣ
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67,8 tuổi, kém nữ Nhật

lục. Theo chỗ tôi biết, ở

20 năm.

Anh có cụ Homankamen
năm nay đã 209 tuổi, trải

rất hay: mỗi tháng có

qua 12 đời Hoàng đế và

một bài giảng về giữ gìn

Nữ hoàng Anh. Lại có

sức khỏe ở xóm làng hay

một cụ bà Rumani năm

ở khu dân cƣ, ai vắng

nay đã 101 tuổi. Điều kì

mặt phải học bù. Chúng

lạ hơn là năm 92 tuổi cụ

ta không có cách làm đó,

bà này còn sinh hạ một

ai không nghe thì thôi,

nhóc con bụ bẫm. WHO-

y
op
oc
ot

Ph

Nhật bản có cách làm

á
Th

tổ chức sức khỏe thế giới

chẽ.

của LHQ đã đề ra khẩu

ho

iP

không có tổ chức chặt

hiệu: “Xin đừng để chết

ngƣời ta trên toàn thế

vì thiếu hiểu biết về giữ

giới hiện nay đạt trên 70

gìn sức khỏe”.

ng

Tuổi thọ bình quân của

tuổi, TQ mới đạt 67,8

Tôi đã công tác 40

còn thua hơn 2 năm. Đã

năm ở WHO (tổ chức y

có rất nhiều ngƣời lập kỉ

tế thế giới) nên chân
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thành mong mỏi các Bác

―Không phải tôi sống

và các bạn hãy coi trọng

lâu, mà vì ngƣời ta sống

công việc giữ gìn sức

ngắn quá đó thôi!‖

khỏe của mình. Tôi đã

Ý nghĩa của câu đó

gặp tƣớng quân Trƣơng

thật rõ ràng:

Học Lƣơng ở Stanpho

Các ngài sống ít nên

(USA), đã tham dự lễ

y
op
oc
ot

Ph

kêu tôi sống lâu!

mừng thọ 100 tuổi của
cụ ở New York. Mọi
ngƣời rất ngạc nhiên vì

Hình ảnh đó đến nay
tôi còn nhớ rõ mồn một.
Tôi cũng đã gặp cụ bà

á
Th

cụ vẫn rất cƣờng tráng,

Tống

mắt không mờ, tai không

Trƣờng Đảo và nhiều

điếc, nên hỏi:

ngƣời khác nữa đều trên

ở

ho

ng

thiếu

Linh

iP

―Thưa

Mỹ

soái,

100 tuổi. Họ trƣờng thọ

người làm thế nào mà

đƣợc, tại sao chúng ta

sống khỏe, sống lâu

không trƣờng thọ đƣợc!
Tuyên ngôn của HỘI

thế?‖
Cụ vui vẻ trả lời:

NGHỊ Y TẾ THẾ GIỚI
97

họp ở Victoria đề ra 3

Sai! Đó là đồ giải khát.

tiêu chí:

Hội nghị quốc tế nêu 6

A.

Ăn uống cần cân

loại đồ uống bảo vệ sức
khỏe là:

bằng.
B.

động

Vận

có

1. Trà xanh;

dƣỡng khí.
Tâm trạng luôn

3. Sữa đậu nành;

y
op
oc
ot

Ph

C.

2. Vang đỏ;

thanh thản.

A. ĂN UỐNG

phải sữa bò)
5. Canh xƣơng

á
Th

CẦN CÂN BẰNG

4. Sửa chua (chứ không

6. Canh nấm

iP

Dùng canh nấm sẽ tăng

A1. UỐNG:

ho

Uống quan trọng trƣớc

ng

cao khả năng miễn dịch,

ăn.

ít ốm đau.

Tôi hỏi các sinh viên

Canh xƣơng: có chất

ĐH BẮC KINH: đồ

keo “uyển giao” giúp

uống nào tốt? Họ đồng

nâng cao tuổi thọ.

thanh trả lời Cocacola! –
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Sữa chua: giúp cân

uống vang đỏ thì ăn nho

bằng vi khuẩn, tức là

đỏ cũng tốt. Nhƣng nhớ

diệt vi khuẩn có hại mà

ăn cả vỏ.
TRÀ XANH: nhất là

tiêu hóa. Sữa bò cũng tốt

trà tƣơi có chất “trà đà

về mặt cung cấp canxi,

phận” chống ung thƣ.

nhƣng kém xa sữa chua.

Ngƣời trên 40 tuổi ai chả

Ph

nuôi vi khuẩn có lợi cho

ở phần sau.

y
op
oc
ot

Sữa đậu nành: sẽ nói

Vang đỏ: đứng thứ 2

có tế bào ung thƣ trong
cơ thể. Nếu mỗi ngày
uống 4 chén trà xanh thì

á
Th

tế bào ung the không

đỏ có ―nghịch chuyển

làm gì đƣợc,... Học sinh

ho

iP

trong đồ uống. Vì vỏ nho

tiểu học Nhật Bản hàng

chống suy não. Uống

ngày đều uống vài chén

vang đỏ đều (mỗi ngày

trà xanh.

có

tác

ng

dụng

thuần‖

không quá 50-100cc) thì

Trà xanh còn có fluor

ít mắc bệnh tim mạch, hạ

là chất diệt vi khuẩn, trị

đƣợc cả mỡ máu. Không
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sâu răng và làm chắc

trợn mắt vài cái cũng

răng.

chẳng lo! (cười).

Trà xanh lại có chất



“trà cam ninh” nâng cao
độ bền của huyết quản.
25% ngƣời chết ở BẮC

Cần nói thêm: các

Ph

KINH là do xuất huyết

y
op
oc
ot

não vì đứt huyết quản,

chƣa có cách trị. Dùng
trà xanh phòng bệnh này

thế giới đều ở mấy xứ
nghèo:

á
Th

rất tốt.

nơi trường thọ trên

1. Airhan ở Pakistan.

iP

2. Azerbaizan (thuộc

Nhƣng kị nhất lại là

ho

Liên Xô cũ).

quá là mạch máu não đứt

3. Khalahan ở

liền đó, các vị ạ! Đến

Equador.

ng

tức giận đấy. Tức giận

tuổi các vị nên uống sớm

Kẻ giàu nhậu nhẹt tối

đi. Để đến lúc đập bàn,

ngày, hết tiệc lớn đến
tiệc nhỏ, gà lợn, vịt
100

cá,... thì đều bụng

đuôi,... thường không

phệ, bằng đầu bằng

sống quá tuổi 65.

y
op
oc
ot

Ph
ho

iP

á
Th
ng
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y
op
oc
ot

Ph
ho

iP

á
Th
ng
HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC ĐỀU ĐẶN, HỢP LÝ
Chiến lƣợc Quốc Gia về dinh dƣỡng 2001 – 2010
102

Viện Dinh Dƣỡng Việt Nam
A2. ĂN

(10 kg), quả chín (tùy khả

ĂN: nên theo “tháp

năng). Ăn vừa phải: đậu phụ
(2kg), cá và thủy sản (2,5 kg),

dinh dƣỡng cân đối”

thịt (1,5 kg). Ăn có mức độ:

của Châu Á. Không nên
ăn

đường. Ăn hạn chế muối.)

Hambơger. Ngƣời ta gọi

------------------------

đó là “thực phẩm rác”,

Mĩ giá một bắp ngô là

vì nó kích thích lệch.

2,5 USD, mà ở TQ chỉ

Hậu quả là ngƣời ―bằng

cần 1 nhân dân tệ, chênh

bắt

chƣớc

Mĩ

dầu mỡ vừng lạc (600g). Ăn ít

y
op
oc
ot

Ph

á
Th

lệch nhau 16 lần. Trong

lại phải đi để giảm béo.

ngô già có NOÃN LÂN

ho

iP

đầu bằng đuôi‖, ăn xong

CHI, Á DU TOAN,

ng

Ngũ cốc: trong ngũ
cốc, Ngô là cây vàng. Ở

CỐC VẬT THUẦN,

-------------------------

VE,... phòng chống đƣợc

(Theo 10 lời khuyên của Hội

tăng huyết áp và sơ vữa

Dinh Dưỡng Việt Nam thì mỗi

động

người mỗi tháng nên: Ăn đủ:

mạch.

Ngƣời

Inđian (thổ dân châu Mĩ)

Ngũ cốc (khoảng 12 kg), rau

không ai bị tăng huyết
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áp hay sơ vữa động

cháo ngô, xem ai sống

mạch bao giờ, vì họ toàn

lâu hơn?!
Ngũ cốc thứ hai là

châu Mĩ, châu Âu, Nhật

KIỀU MẠCH, nó giúp

Bản, Hồng Công, Quảng

ta hạ huyết áp, hạ mỡ và

Châu,... sáng sáng đều

đƣờng trong máu. Kiều

ăn bánh ngô. Ở Mĩ tôi đã

mạch còn chứa 18%

kiên trì húp cháo ngo

xenluloro, nên ăn nó

hàng ngày. Năm nay tôi

không bị viêm dạ dày,

ngoài 70 tuổi, thể lực

đƣờng ruột, không bị

y
op
oc
ot

Ph

ăn ngô. Hiện nay dân

á
Th

ung thƣ, trực tràng, kết

tỉnh táo, dồi dào, giọng

tràng.

ho

iP

vẫn xung mãn, tinh thần

nói vang vang đầy khí

ng

Ngũ cốc thứ 3 là các

thế, mặt chƣa có nếp

loại

nhăn, ... là do húp cháo

lang, khoai nghệ, củ từ,

ngô đấy! Bạn cứ việc

khoai tây,... chúng giúp

uống sữa, tôi cứ húp

ta hấp thụ 3 thứ: nƣớc,

KHOAI:

Khoai

đƣờng – mỡ, độc tố. Hấp
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thụ nƣớc làm trơn đƣờng

bát cháo kê, ngủ khò

ruột, không bị ung thƣ,

khò.

trực tràng, kết tràng. Hấp

Chữa bệnh bằng ăn

thụ đƣờng và mỡ: không

tốt hơn dùng thuốc!

mắc tiểu đƣờng. Hấp thụ

Mƣời thứ thuốc thì chín

độc tố: giúp ta không

thứ độc đấy.
Xin nhớ là tôi chỉ phản

cũng

đối dùng thuốc bừa bãi,

giúp ta hạ huyết áp, hạ

chứ có bệnh thì phải

mỡ máu.

uống thuốc, nhƣng dùng

YẾN

y
op
oc
ot

Ph

viêm đƣờng ruột, dạ dạy.
MẠCH:

á
Th

KÊ cũng là loại cốc rất

trong thời gian ngắn thôi

iP

tốt. Cổ văn TQ Bản thảo

nhé!

ho

Bây giờ nói đến ĐẬU

Kê có thể trừ thấp, kiện

NÀNH, còn gọi là đậu

tỳ, trấn tĩnh, an miêu

tƣơng, là hoa hậu của

(ngủ yên). Tôi vẫn sáng

dinh dƣỡng, là vua của

một bát cháo ngô, tình

các loại đậu. Đạm của

thần phấn chấn; tối một

một lạng đậu nành bằng

ng

cƣơng mục nói rất rõ:
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không thấy, đặc biệt là

lạng trứng gà, 4 lạng

chứng quáng gà, ăn cà

gạo. Trong đậu nành có

rốt là khỏi, cà rốt bbaor

ít nhất 5 chất chống ung

vệ niêm mạc, làm đẹp

thƣ, đặc biệt là ―di

ngƣời, dƣỡng tóc, dƣỡng

hoàng đồng‖ phòng và

da, giúp chống cảm mạo,

trị ung thƣ: vú, trực

có chút chống ung thƣ,

tràng, kết tràng. Sữa bò

rất tốt cho mắt. Châu Âu

chứa nhiều nhũ đƣờng

có bánh chẻo Nga nhân

(lactoza),

thịt, cà rốt, bọc bột mì và

y
op
oc
ot

Ph

2 lạng thịt nạc, bằng 3

mà 2/3

số

á
Th

bánh ngọt cà rốt, ăn tất

đƣợc nó. Sữa đậu nành

ngon, đặc biệt là ở nhiệt

đƣờng

độ cao các chất bổ trong

(fructoza), quả đƣờng

cà rốt không bị giảm sút.

ng

quả

ho

chứa

iP

ngƣời không hấp thụ

BÍ ĐỎ: kích thích tế

hấp thụ 100%.
CÁC LOẠI RAU:

bào tụy, sản sinh insulin,

CÀ RỐT: là loại rau

ăn thƣờng xuyên thì ít bị

dƣỡng mắt,

tối nhìn

tiểu đƣờng.
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MƢỚP ĐẮNG (khổ

ra đƣợc. Trứng tráng với

qua): tuy đắng nhƣng

cà chuy, canh cà chua và

cũng giúp tiết ra insulin,

canh trứng cà chua là

ăn đều cũng không bị

món ăn vừa ngon vừa

tiểu đƣờng. Ngƣời có

bổ.
TỎI: là vua chống ung

tuổi nên ăn đều bí đỏ và
mƣớp đắng.

Ph

thƣ, nhƣng đun nóng lên

y
op
oc
ot

CÀ CHUA: Gần đây

ngƣời ta mới biết ăn cà
chua

đúng

cách

thì

thì cũng bằng

không,

mà sống cũng không tốt.
Phải thái lát mỏng, để

á
Th

ngoài không khí 15 phút

thƣ. Ăn cà chua sống

cho nó kết hợp với oxi

không có tác dụng gì, vì

mới sản sinh ra ―đại toán

―chất cà chua‖ kết hợp

tô‖, là chất chống ung

chặt chẽ với protein và

thƣ, chứ bản thân tỏi

bị xenlulozo bọc kín, rất

không chống đƣợc ung

khó ra. Phải nóng đến

thƣ. Nếu sợ có mùi thì

mức độ nhất định nó mới

sau khi ăn chỉ cần tráng

ho

iP

không mắc bệnh ung

ng
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sơn

Nobel, thì mọi ngƣời đều

trà(bƣởi), hoặc ăn nắm

ăn mộc nhĩ đen chứ

lạc rang hay nhai chút lá

không uống asperin nữa.

miệng

bằng

chè là hết mùi ngay.

Những ngƣời to béo,
thuộc nhóm máu AB,

tốt, có tác dụng làm cho

đặc biệt phụ nữ ở thời kì

máu không bị đặc (tức là

chuyển đổi tuổi, dễ bị

không bị mỡ máu cao),

máu đặc. Nhất là lại ăn

nên không bị nhồi máu

nhiều đồ biển, uống rƣợu

cơ tim. Trƣớc đây các

trắng, rồi ăn lạc mà

y
op
oc
ot

Ph

MỘC NHĨ ĐEN: rất

á
Th

không bóc lớp vỏ lụa đỏ,

uống asperin. Uống lâu

và lại lên xơn tức giận

asperin thì lại bị xuất

nữa,... ngƣời nhƣ vậy

huyết đáy mắt. Từ ngày

không chết vì nhồi máu

một chuyên gia bệnh tim

cơ tim thì tôi xin giải

ở Mĩ phát hiện ra tác

nghệ bác sĩ luôn!

ho

iP

bác sĩ thƣờng khuyên

ng

dụng của Mộc nhĩ đen,

Xin nhớ là vỏ lụa đỏ

ông đã đƣợc giải thƣởng

của Lạc có thể trị huyết
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quán, duy trì tự đƣờng

máu thì mới nên ăn lạc

bài tiết và đƣờng ruột

không bóc vỏ lụa đỏ.

(nên còn gọi là cảnh sát

Còn nói chung ngƣời có

đƣờng ruột), làm đẹp,

tuổi chúng ta không nên

khỏe mạnh, duy trì thể

ăn lạc mà không bóc lớp

hình. Ri-gân dùng phấn

vỏ lụa đỏ sẫm.

hoa nên sống lâu, dù đã

Ph

ngƣng phiến. Bị chảy

một lần bị bắn trọng

của thực vật, thai nghén

thƣơng, 1 lần bị u ác tính

sự sống, dinh dƣỡng rất

phải mổ. Võ Tắc Thiên,

y
op
oc
ot

PHẤN HOA: là tinh tử

á
Th

Từ Hy Thái Hậu,... đều

nhất trong thực phẩm

ăn phấn hoa. Ngƣời mẫu

thực vật. Tỉ lệ chất chữa

ở Pháp không ai không

bệnh trong phấn hoa là

dùng. Mọi lứa tuổi ở

97%. Phấn hoa rất tốt

Nhật Bản đều ăn phấn

cho thận, trị rối loạn tiêu

hoa cho đẹp ngƣời. Có

hóa (phụ nữ mắc nhiều),

lần, suốt một tháng liền,

bí đái có tính chất tập

đêm nào tôi cũng phải

ho

iP

phong phú, là cái tốt

ng
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dậy tới 3 lần. Thấy nguy

RONG BIỂN – rong

quá, tôi ăn phấn hoa,

xoắn ốc: Năm 1962, bác

một tháng sau trở lại

sĩ Climent, ngƣời Pháp

bình thƣờng. Đừng mua

đi du lịch châu Phi, tình

ngoài

cờ phát hiện thổ dân

đƣờng, vì còn nguyên vỏ

quanh vùng một hồ đầm

cứng chƣa phá vách, lại

lớn, chuyên ăn rong biển

mọc dại dễ bị ô nhiễm,

– rong xoắn ốc, phơi

và là protein chƣa thoát

khô, làm bánh bao và

mẫn. Phải dùng phấn

uống canh rong biển nên

phấn

hoa

bán

y
op
oc
ot

Ph

á
Th

thọ hơn chúng ta. Vì

thoát mẫn và trừ độc.

sao?

ho

iP

hoa đã qua xử lý, đã

Dinh dƣỡng của rong

Nội đã có bán “Phấn

này đặc biệt phong phú,

hoa nguyên chất”. Giá

rất toàn diện, phân bố rất

25.000 đ một chai 300g

cân bằng, hơn nữa lại là

(dung tích ½ lít) dùng

thức ăn kiềm tính. Một

ng

Hiện nay (2004) Hà

trong 2 tuần.
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gam của nó băng 1000g

Chernobu ở Liên xô cũ,

tổng hợp các loại rau.

chuyên gia Nhật đi cứu

Nhật Bản mỗi năm tiêu

mang theo rong xoắn,

thụ 500 tấn rong xoắn

tác dụng chống phóng xạ

ốc. Họ đi du lịch, ngƣời

của nó rất mạnh.
Ƣ điểm lớn của rong

vì sao? Họ bảo 8 gam

xoắn là khiến cho bệnh

rong xoắn là có thể duy

nhân bệnh tiểu đƣờng

trì cuộc sống 40 ngày.

không bị biến chứng, có

Ngoài ra nó còn rất quan

thể ăn uống nhƣ thƣờng.

y
op
oc
ot

Ph

nào cũng mang theo. Hỏi

á
Th

Bệnh nhân tiểu đƣờng

bệnh tim mạch, tăng

thiếu năng lƣợng, lại

huyết áp, tăng mỡ máu,

không đƣợc ăn đƣờng.

tiểu đƣờng.

Rong xoắn là đƣờng

ho

iP

trọng đối với một số

ng

Rong xoắn còn có tác

khô, hấp thụ đƣờng khô

dụng phòng ngừa bức

vào là có năng lƣợng.

xạ. Khi xảy sự cố nhà

Đƣờngtrong máu bệnh

máy điện nguyên tử

nhân tiểu đƣờng không
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ổn định, sau khi dùng

3. Ăn rong xoắn

rong xoắn có thể dần dần

4. Ăn tảo phục khang

ngƣng thuốc, sau đó dần

Tảo phục khang là tốt

dần ngƣng rong xoắn,

nhất. Tùy điều kiện kinh

cuối cùng khống chế

tế của mình mà chọn, dễ

bằng ăn mềm.

dàng nhất là ăn rau xanh,
cà rốt.

Ph

Đối với bệnh viêm loét

Bức xạ thì ai cũng bị

chất diệp lục, có tác

tiếp xúc. WHO đã từng

dụng khôi phục đối với

cảnh báo: Nhất thiết

y
op
oc
ot

dạ dày, rong xoắn có

á
Th

niêm mạc dạ dày.

không để đồ điện trong

iP

phòng ngủ. Nhất là lò vi

về ăn uống phòng bức xạ

sóng đối với ngƣời là

Bức xạ ảnh hƣởng đến

nguy hại lớn nhất, nó có

chúng ta. Nhƣng ta có

thể ảnh hƣởng tới 7 mét.

thể dự phòng bằng:

Các loại đồ điện không

1. Uống trà xanh

nên mở cùng lúc. Vừa

2. Ăn rau xanh

mở ti vi, tủ lạnh, lại mở

ho

Tiện đây nói mấy câu

ng
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lò vi sóng, bạn lại đứng

càng nhỏ thì protein

cạnh làm bữa ăn thì mắc

càng tốt.

bệnh ung thƣ là không
―oan uổng‖ gì!

Hiện tại ở Mĩ nghiên
cứu làm sao có thể ăn
đƣợc bọ chét, vì protein

CÁC LOẠI THỊT:

bọ chét tốt nhất.

y
op
oc
ot

Ph

(Thức ăn nguồn động
vật)

Chỉ cần ăn vài con tôm

Ngƣời ta thấy ăn động

là hơn hẳn một bụng đầy

vật bốn chân không bằng

thịt bò. Protein của cá

á
Th

chỉ 1 giờ là hấp thụ hết,

hai chân không bằng ăn

trong đó thịt bò là 3 giờ.

ho

Xin nhớ là nên ăn cá

không chân. Giữa bò và

nhỏ, tôm bé, ăn cả đầu

dê thì dê tốt hơn; giữa dê

lẫn đuôi, vì hoạt tính ở

và gà thì gà tốt hơn; giữa

đầu và bụng cá nhỏ, tôm

gà và cá thì cá tốt hơn;

bé đó.

nhiều

ng

hay

con

chân

iP

ăn con hai chân, ăn con

tôm tốt hơn cá; Động vật
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Còn một nguyên tắc ăn

Từ lọt lòng mẹ đến 5

nữa là về lƣợng: chỉ nên

tháng sữa mẹ là tốt nhất.

ăn 70-80% bụng thôi!

Ngoài 5 tháng sữa mẹ

Nếu ăn no và quá no thì

không đủ, cần thêm 42

20% kia là vô ích.

loại thức ăn trở lên.
Ngƣời

vàng là 0,618: lƣơng

khó…

Ph

WHO khuyến ngị tỉ lệ

già

lại

càng

(Biên tập chú thích:

chính 4; lƣơng thực thô

Bản gốc cũng cụt thế

6; lƣơng thực tinh 4;

này)

y
op
oc
ot

thực phụ 6, lƣơng thực

iP

á
Th

thực vật 6; động vật 4.

Cân bằng vật chất có

ho
ng

quy luật sau:

CHỌN THẦN TƯỢNG NÀO?
Nên sùng bái ai cho ta tấm gương sáng vì có “lẽ
sống” tốt đẹp và lối sống giản dị “vì mọi người”; cho
dù đó chỉ là một người bình thường. Chính người
bình thường ấy mới đáng làm “thần tượng” của ta
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B. VẬN ĐỘNG CÓ
DƯỠNG KHÍ
Có một kinh nghiệm

xẩy ra chuyện, dễ làm

thành nguyên tắc là nhất

tim ngừng đập.

thiết không nên TẬP

Tôi không phản đối đi

LUYỆN vào sáng sớm.

bộ, tập thái cực quyền,
luyện khí công buổi

5;6 giờ đã sách bảo kiếm

sáng. Điều đó không có

đi ra ngoài. Đến chiều

gì là sai cả. Nhƣng ngƣời

tối thì họ lại ngồi nhà

trung niên, ngƣời già

y
op
oc
ot

Ph

Tôi thấy nhiều cụ già

á
Th

xem ti vi, không ra ngoài

sáng

sớm

nữa. Họ không biết sáng

mạnh, chạy đƣờng dài,

sớm theo quy luật đồng

leo núi thì chỉ có trăm

hồ sinh học là lúc nhiệt

điều hại, không một điều

độ cơ thể thấp, huyết áp

lợi.

vận

động

ho

iP

ng

thấp, nội tiết tố thƣợng

Xin

khuyên các vị

thận cao gấp 4 lần buổi

hãy tập luyện vào chiều

tối. Vận động mạng dễ

tối.
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Ta đã biết ăn xong

Xin thông báo để các

khoảng 45 phút hãy vận

vị tha khảo, theo khuyến

động. Mà ngƣời già vận

nghị của WHO
Thời gian ngủ dậy là 6

động thì chỉ cần đi bách
bộ 20 phút là đủ. Đừng

giờ sáng.
Mở cửa sổ sáng từ 9-

mà nửa giờ đến một giờ

11h; chiều từ 2-4h. Khi

trƣớc bữa ăn, hãy ăn 2

đó không khí đã lắng

đến 4 hạt rong xoắn hoặc

xuống, nồng độ ô nhiễm

uống một chút canh,...

đã giảm bớt, không có

y
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ot

Ph

giảm béo bằng cách này,

hiện tƣợng phản lƣu.

giác muốn ăn, mà lại

iP

á
Th

thì sẽ giảm đƣợc cảm

không thiếu dinh dƣỡng.

sáng dậy mở cửa sổ,

Ngƣời châu Âu giảm béo

đừng có thở nhiều ở đó,

toàn bằng dùng rong

vì chất gây ung thƣ, chất

xoắn, trái lại TQ ta lại ăn

phản lƣu đều vào hết

ít, đi nhiều, là không

phổi bạn. WHO đã cảnh

đúng cách.

báo, suốt đêm các bạn đã

Xin các vị nhớ cho,

ho

ng
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hít thở toàn thán khí (cac

Tôi đề nghị các vị mùa

bo nic) ở trong nhà, đã

hè nên ngủ sớm, dậy

có hơn 100 độc tố rồi.

sớm; mùa đông không

Sáng dậy lại chạy trong

nên tập buổi sáng sớm

rừng cây, toàn cac bo

mà đổi sang tập buổi

nic.

chiều tối. Cúng không
phải, ngƣời nào cũng

đợi khi mặt trời lên, ánh

“ngủ sớm, dậy sớm,

sáng mặt trời mới phản

khỏe người” cả. Ngƣời

ứng với chất diệp lục mà

cao tuổi cũng đừng bật

y
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Ph

Trong rừng cây phải

á
Th

dậy mạnh. Có ngƣời tỉnh

dƣỡng khí. Lúc trong

một cái là dậy, thoát một

rừng toàn các bô nic dễ

cái nhồi máu cơ tim chết

trúng độc, rất dễ mắc

luôn.

ho

iP

có thể sản sinh ra oxy –

ng

ung thƣ. Sách Hoàng đế

WHO khuyên: ngƣời

nội kinh viết: “Không có

ngoài 70 nên dạy thong

mặt trời thì không luyện

thả, duỗi tay, duỗi chân,

tập”

cử động vài cái, rồi xoa
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bóp tim một lúc, ngồi vài

Nếu 7 giờ tối đi ngủ để

phút rồi hãy đứng lên.

12 giờ đêm dậy lục sục
vớ vẩn thì ích gì? Chúng

BÂY GIỜ XIN NÓI

tôi chủ trƣơng 10-10h30’

VỀ GIẤC NGỦ

đi ngủ. Theo WHO thì từ

Ngủ trƣa hay không tùy

sau 1h đến 1h30’ trở đi

ý mỗi ngƣời, không

là bắt đầu giấc ngủ sâu

tranh luận. Xƣa Nhật

vì thế từ 12h đến 3h sáng

Bản không chủ trƣơng

nếu có sét đánh cũng

ngủ trƣa. Nhƣng chúng

không nhúc nhích, sáng

y
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ot

Ph

WHO quy định rồi:

á
Th

hôm sau tỉnh dậy tinh

ngủ không tốt, thì hôm

thần sẽ sảng khoái.

ho

iP

tôi cho là nếu đêm trƣớc

Trƣớc khi đi ngủ lại

giờ đến 1 giờ thì tốt, ngủ

tắm nƣớc nóng 40-50oC

trƣa lâu quá không có lợi

thì chất lƣợng giấc ngủ

cho sức khỏe.

càng cao.

ng

sau nên nghỉ trƣa nửa

Buổi tối đi ngủ vào lúc

Các vị thích đánh bài,
tôi

nào?
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không

phản

đối,

nhƣng phản đối đánh bài

tiếng: Đặt ống mũi lên

từ 12h đến 3h giờ sáng.

mũi cho anh thở rồi đem

Ở Thẩm Quyến có 4

ra đặt lên tuyết 10’. Nếu

ngƣời đánh bài lâu quá,

tuyết không đổi màu

mệt mà chết, báo đã đƣa

chứng tỏ anh bình tĩnh.

tin .

Tuyết trắng lên chứng tỏ

Ph

anh có hổ thẹn day dứt.

Trạng

y
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TÂM TRẠNG LUÔN
THANH THẢN
thái

tâm

lí

Tuyết tím đi chứng tỏ
anh rất tức giận. Lấy 12cc tuyết tím đó tim cho

á
Th

chuột thì 1-2 phút sau

cân bằng, tập luyện có

chuột chết liền.

ho

iP

không tốt thì ăn uống có
đúng mức….. cũng vô

ng

Tôi khuyên các vị: bị

ích.

chọc tức, chớ có tức.

Cả thế giới đều biết

Nếu không nhịn đƣợc,

tức giận thì dễ bị khối u.

đừng để quá 5 phút. Quá

Đại học Stanpho đã làm

5’ máu sẽ tím đi là hỏng

một

thí

nghiệm

chuyện. Thí nghiệm này

nổi
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đã đƣợc giải Nobel. Tâm

Đây là cách chủ yếu

lí học đề xuất 5 cách

nhất.
Nhẫn nại không phải

khỏi tức giận:

mục đích, mà là sách

2 là đi chỗ khác,

lƣợc. Nhịn một lúc gió

Ngƣời ta chửi anh, anh

yên sóng lặng, lùi một

đi đánh cờ, câu cá không

bước, biển rộng trời cao.

nghe; 3 là giải tỏa,

Nhƣng

không phải bằng cách

không làm nổi. ―Tiểu bất

chửi lại mà là đi tìm tri

nhẫn tắc loạn đại mưu‖
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Ph

1 là tránh đi;

ngƣời

thƣờng

á
Th

(Điều nhỏ không nhịn

bụng sẽ sinh bệnh; 4 là

đƣợc tât mƣu kế lớn sẽ

thăng hoa, ngƣời ta càng

rối bời).

ho

iP

âm để thả ra hết, cứ để

ng

nói, mình càng ra sức

Châu Âu có một câu

làm thinh; 5 là khống

kinh điển: lý khó giảng

chế, ―mày chửi thì ông

giải thì nên dừng. Ngƣời

mày nghe, ông không

khó đối xử thì nên nhún.

chấp‖.

Công việc khó xử thì
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làm thong thả. Việc khó

đó. Song chúng ta chƣa

có kết quả thì nên khôn

tận dụng hết công năng

khéo, cẩn thận. Triết lý

của nó.

rất sâu sắc, rất có lợi.

“Một nụ cƣời trẻ ra

―TAM

mƣời tuổi”. Không phải

QUỐC‖ có việc Gia Cát

chỉ tuổi tác mà là nói về

ba lần chọc giận Chu

trạng thái tâm lí. Tác

Trong

chuyện
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Du. Chu du chỉ chịu
đƣợc có 2 lần, lần thứ 3
thì uất mà chết.

dụng của cƣời rất lớn.
1. Là không bị thiên
đầu thống.

á
Th

Ngày nay mới có thêm

2. Là không bị đau

iP

một thuyết: “MIỆNG

lƣng, vì khi cƣời

ho

tuần hoàn phát triển.

THƢỜNG

ng

LUÔN CƢỜI, NGƢỜI
KHỎE”.

Thong tắc bất thống,

Muôn loài động vật đều

bất thông tắc thống.

không

(thông thì không đau,

có

động

tác

―cƣời‖, chỉ riêng có loài

không thông thì đau).

ngƣời mới có động tác
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Cƣời đặc biệt tốt cho

hai đƣợc trao là về vấn

hô hấp và tiêu hóa. Có

đề ―cƣời‖ đó.
Cƣời là thuốc thiên

sờ vào bụng, cƣời to mỗi

nhiên. Nếu bạn vị viêm

ngày 3 lần. Bụng lọc sọc

khớp, xin đừng lo, cứ

ba lần thì không táo bón,

nhìn vào khớp mà cƣời

không ung thƣ dạ dày,

ha hả, một chốc là không

đƣờng

đau nữa.

Ph

thể thực nghiệm: Anh cứ

Các

vị

y
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ot

ruột.

thƣờng tập tay, tập chân

Cƣời có nhiều lợi ích

tập cả thân mình. Ngƣng

nhƣ thế, sao chúng ta lại
khiêm tốn nhỉ.

bằng cách nào? Chỉ có

iP

á
Th

tập dạ dày, đƣờng ruột

cƣời mới tập luyện đƣợc

có tổng điều tra, tuổi thọ

mà thôi. Cƣời trở thành

bình quân của các cụ bà

một tiêu chuẩn của sức

hơn các cụ ông 6,5 năm.

khỏe.

Tình cờ gặp một cụ ông,

Mới đây BẮC KINH

ho

ng

Tôi đã điều tra công

tôi hỏi tại sao lại tập một

phu, và giải Nobel thứ

mình?
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Cụ

bảo:

Lão

không ghép đôi đƣợc,

Có ngƣời, nói thế nào

các cụ bà thƣờng ghép

cũng chẳng cƣời. Cấp

đôi tập ở đầu phố.

bậc càng cao càng không

Ƣu điểm nhất của các

cƣời, tôi biết làm thế nào

cụ bà là khi còn trẻ đã

đây.
Lại còn một logic:

trình, tôi để ý thấy các

“Nam nhi hữu lệ bất

bà thƣờng cƣời, các ông

khinh đàn” (Nam giới có

thƣờng không. Đã kém

nƣớc mắt nhƣng không

ngƣời ta 5 năm rƣỡi rồi

dễ gì chảy).
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Ph

hay cƣời. Mỗi khi thuyết

á
Th

đấy! Bao giờ các ông

Nƣớc

mắt

ngƣời

iP

mới cƣời.

thƣờng thì mặn. Nƣớc
bệnh

nhân

ng

mắt

ho

Cho nên từ nay, mỗi

tiểu

ngƣời hãy mau cƣời đi.

đƣờng thì ngọt. Nƣớc

Các vị cƣời thêm đƣợc

mắt đau buồn thì đắng.

mấy tiếng là thọ thêm

Trong đó có Peptide, có

đƣợc mấy ngày (hay

hormone. Nếu lâu ngày

mấy tháng đấy).

không ―chảy‖ đi thì sẽ bị
123

thì khóc, lúc đáng cƣời

Dù có khỏi khối u, thì

thì cƣời cho thỏa thích!

cũng bị loét hoặc viêm

Tôi tin rằng chúng ta

kết tràng mãn tính. Cho

nhất định sẽ vƣợt qua

nên mỗi khi đau buồn thì

tuổi 73, qua tuổi 84…

nên để nƣớc mắt chảy ra,

đến 95 tuổi, 100 tuổi vẫn

giữ lại không ích gì đâu.

khỏe mạnh.

Ph

khối u, bị ung thƣ đấy.
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Ở hội nghị quốc tế,

Tin thêm về nụ cười:

ngƣời ta khuyên chúng

CƢỜI GIÖP TRỊ

ta: Hãy uống trà xanh, ăn

BỆNH RĂNG

á
Th

Những ngƣời hiền hậu,

năng vận động, và luôn

điềm đạm thì ít bị đau

cƣời vui.

răng hơn những ngƣời

ho

iP

đậu nành, ngủ cho tốt,

ng

Mong tất cả mọi ngƣời

hay la lối tối ngày- đó là

đều chú ý cân bằng ẩm

kết luận của hiệp hội nha

thực, vận động có oxi, và

khoa Mĩ mới đây.

lƣu tâm trạng thái tâm lý

Bệnh nƣớu răng có

của mình: lúc dáng khóc

liên hệ nhân quả với
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bệnh tim. Những ngƣời

Chứng

giận

giữ

có cuộc sống xã hội

thƣờng gây ra trầm uất,

phong phú, tiếp xúc

từ đấy làm cho hệ miễn

nhiều, nói cƣời vui vẻ

nhiễm của cơ thể hoạt

suốt ngày thì ít bị bệnh

động kém hẳn đi.
N. PHƢƠNG

cô đơn, sống biệt lập, ít

Theo Le Monde

Ph

về răng miệng hơn ngƣời

An ninh Thế giới
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giao tiếp và không có
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hoạt động xã hội.

á
Th

iP

TRÀ XANH (TỨC CHÈ TƢƠI)

ho

CHỮA BỆNH THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

ng

Lá chè tƣơi kết hợp với tỏi, muối, đƣờng, gừng, mật
ong, dấm, sữa bò hoặc nấu cháo đều có tác dụng chữa
bệnh rất tốt.

Trà

Phòng, trị: cảm cúm,

xanh + tỏi

cao huyết áp, viêm

hay tinh dầu tỏi:
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nhiễm nói chung, viêm

Chữa khó đại tiện,

khớp và ung thƣ.

đau bụng dƣới, đau

 Trà xanh + muối:

bụng khi có kinh.
Trà xanh + gừng:

cho vào nƣớc sôi hãm

5g lá chè + 10 lát gừng

5 phút rồi uống, ngày

tƣơi, nấu rồi uống sau

uống 4-6 lần.

khi ăn: chữa ra mồ hôi,

Làm sáng mắt, tiêu

giải độc, ấm phổi,

viêm, hóa đờm, hạ hỏa,

chống ho. Chữa cảm

chữa cảm mạo, ho, mắt

cúm, thƣơng hàn.

y
op
oc
ot

Ph

3g lá chè + 1g muối

á
Th

đỏ, đau răng.

Trà xanh+mật ong:

iP

Trà xanh+đƣờng:

3g lá chè + 3ml mật

ho

ong, cho chè vào hãm

đỏ, cho vào nƣớc sôi

nƣớc sôi, để nguội rồi

hãm trong 5’ rồi uống

cho mật ong vào, nửa

ngày một cốc.

giờ uống một lần:

ng

3g lá chè + 10g đƣờng

Dƣỡng huyết, chống
khát;
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nhuận

phổi,

chống ho, trị họng khô

nhừ rồi đổ chè xanh

miệng khát, ho khan

vào uống.

không đờm, bí tiểu, tỳ

Thông khí, hóa đờm,
ích tỳ bổ vị; chữa kết

 Trà xanh + dấm:

hạch trong phổi.

3g lá chè + 2ml dấm

Trà xanh + sữa bò:

lâu năm. Cho chè vào

Ph

2g lá chè + 1/2 cốc sữa

hãm nƣớc sôi, để nguội

bò + 10g đƣờng trắng.

rồi cho dấm vào và

Đƣờng, sữa với ½ cốc

uống mỗi ngày 3 lần.

nƣớc đun sôi thì cho lá

y
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vị không tốt.

á
Th

Lợi dạ dày, khỏi kiết

chè vào uống sau bữa

iP

lỳ, hóa ứ, giảm đau.

ăn:

ho

Trà xanh + mứt

ng

Sáng mắt, giúp tiêu

hồng:

hóa,

3g lá chè + 3 quả mứt

bụng, sảng khoái tinh

hồng + 5g đƣờng phèn,

thần.

cho

với

Trà xanh nấu cháo:

đƣờng phèn vào nấu

6g lá chè + 100g gạo,

mứt

hồng
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chống

trƣớng

Hóa vị, ích tiểu,

cho trà vào hãm nƣớc
sôi rồi cho gạo dã vo

chống

trƣớng

sạch vào nấu thành

chữa tiêu hóa bất ổn.

cháo để ăn:
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ot
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ho
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á
Th
ng
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bụng,

HÃY ĂN ĐỦ CHẤT
VÀ NHAI THẬT KỶ

Tức bài nói chuyện
SỰ TRUNG THỰC của CÁC XÁC CHẾT

Ph

Của tiến sĩ Y khoa WALLOC
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Giải thưởng Nobel 1991

á
Th

MỤC LỤC

ho

iP

(Các đầu đề lớn nhỏ đều do biên tập thêm vào)

ng

A. Quá trình học hỏi, tìm tòi để kết luận

CHẾT THƢỜNG DO DINH DƢỠNG KHÔNG
ĐÖNG
B. CON NGƢỜI CÓ THỂ THỌ TỚI 120 ĐẾN 140
TUỔI
C. PHÕNG VÀ CHỮA BỆNH BẰNG CÁC
VITAMIN VÀ CÁC VI LƢỢNG KHOÁNG CHẤT
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Loét dạ dày

42

b.

Ung thƣ

42

c.

Viêm khớp

42

d.

Lú lẫn

43

e.

Sỏi mật, sỏi thận

43

f.

Phình động mạch

43

g.

Tóc bạc sớm

44

h.

Nhồi máu cơ tim

44

i.

Bệnh ăn gở

44

j.

Đốm đỏ trên da

44

k.

Hàm lƣợng đƣờng trong máu

44

l.

Bệnh tiểu đƣờng
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Kính chào các bạn,
Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với các bạn!
A. Quá trình học hỏi tìm tòi để kết luận
CHẾT THƢỜNG DO DINH DƢỠNG KHÔNG
ĐÖNG
Tôi lớn lên ở một trang trại miền tây Công quốc

Ph

Saint-Louis. Vào thập niên 50, gia đình tôi bắt đầu
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nuôi bò thịt. Chúng tôi phải trồng cỏ để nuôi chúng.
Cỏ đƣợc nghiền bằng máy xay, rồi trộn thêm nhiều
vitamin và chất khoáng, để sau sáu tháng đã có thể

á
Th

đem chúng đi bán cho ngƣời ta giết thịt.
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Tôi ngạc nhiên so sánh: Bữa ăn của chúng tôi

ho

ng

không hề đƣợc bổ sung vitamin và chất khoáng, mà
chúng tôi vẫn sống khỏe mạnh, ai nấy đều cảm thấy
có thể sống đến 100 tuổi!
Tôi đem thắc mắc hỏi Cha tôi thì ông bảo: “Có gì
đâu, vì hàng ngày con đều ăn thức ăn tươi ở trang
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trại thì việc gì phải thêm vitamin và chất khoáng
nữa”.
Tôi vẫn vƣơng vấn nhƣng không quấy rầy ông
nữa…
Sau khi tốt nghiệp Kỷ sƣ Chăn nuôi, Trồng trọt,
Thổ nhưỡng, tôi sang Châu Phi làm việc hai năm.
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Tôi đƣợc giúp việc Nhà khoa học Maur Parkinson,
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mà chắc nhiều vị ngồi đây còn nhớ những cuốn sách
do Ông viết.

Dịp Viện Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia trích cho
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Sở Thú Saint-Louis một ngân sách 78 triệu đô-la, để
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họ giải phẫu tìm hiểu những con vật tự nhiên chết,
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tôi đƣợc về làm việc ở đó. Tôi còn làm cả cho các
Sở Thú Brook-Work, Chicago, New-York,… nữa.
Thế là tôi lần lƣợt tiến hành nhiều, rất nhiều ca
mổ, cả con vật và con ngƣời tự nhiên chết, nhằm tìm
hiểu do đâu mà chết. Qua 1 vạn 7 ngàn 5 trăm ca mổ
đó, tôi đi đến kết luận: “Cái chết của những người
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và các con vật này- suy cho cùng- đều do thiếu dinh
dưỡng mà ra !”
Các kết quả phân tích hóa- sinh thật chính xác, đã
chứng minh đƣợc rằng: ―Cái chết tự nhiên xảy ra là
do dinh dƣỡng không đúng cách‖.
Tôi đã viết 75 bài báo và công trình khoa học, hợp

Ph

tác với các giảng viên soạn 8 sách giáo khoa và một
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cuốn do mình tôi viết, mà ngƣời ta đem bán cho sinh
viên y khoa với giá 140 USD một cuốn. Tôi viết cho
17 tờ tạp chí và còn phát biểu cả trên truyền hình

iP
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nữa.

Nhƣng khốn nỗi, ngày ấy, và thập niên 60 đó, các

ho
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công trình khoa học về dinh dƣỡng chƣa đƣợc lƣu
tâm đến. Tôi đành phải đi học lại và trở thành Bác sĩ
y khoa.
Tôi đã làm công việc một thầy thuốc lâm sàng ở
Tormoond, bang Arigon 15 năm.
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Tôi đã có điều kiện để vận dụng tất cả những hiểu
biết về dinh dƣỡng học ở học đƣờng và trong công
tác của chuyên gia thú y.
Đó chính là lý do: Vì sao tôi có thể nghiên cứu
thành công đề tài này ! Hôm nay tôi muốn chia sẻ
cùng các Bạn những kết luận rút ra đƣợc trong
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mƣơi- mƣời hai năm gần đây ! Từ bài nói chuyện
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này, Bạn chỉ cần rút ra độ 10% những điều tôi nói
thôi, Bạn sẽ tránh đƣợc nhiều khổ đau, bất hạnh, tốn
kém tiền của và thọ thêm đƣợc nhiều năm.
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Sở dĩ ta không sống đƣợc lâu thêm nhƣ tiềm năng
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vốn có, do tạo hóa sinh ra, là vì ta thiếu thông tin về
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dinh dƣỡng và thiếu những cố gắng cần thiết đó thôi
!

B. TIỀM NĂNG CON NGƢỜI CÓ THỂ THỌ
TỚI 120 ĐẾN 140 TUỔI
* Theo cuốn ―Viễn cảnh bị che khuất‖ của James
Hilton viết năm 1964, có 5 dân tộc Phƣơng Đông, Tây
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Tạng và miền Tây Trung Quốc, có những ngƣời tiêu
biểu sống hơn 120~ 140 tuổi.
Ngƣời sống lâu nhất là lƣơng y Lý, sinh ở Tây Tạng
năm 1667. Ông đã hai lần đƣợc sắc khen của Nhà vua
khi tròn 150 và 200 tuổi. Ông mới mất năm 1923 ở
tuổi 256. Tạp chí Yorktimes Londontimes đã đƣa tin
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và xác nhận số liệu trên.
* Tại Arménia, Apkhadia, Azerbaizan,… cũng có
những ngƣời sống tới 120~ 140 tuổi. Tạp chí
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―Nationnal Geography‖ số tháng Giêng 1973 đã
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cung cấp tƣ liệu với ảnh chụp rõ ràng. Có tấm ảnh
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chụp một bà cụ ngồi ghế bành, hút xì gà Cuba, uống
rƣợu Vodka, dự liên hoan tối trong gia đình. Cụ thọ
tới 136 tuổi mới mất. Ảnh thứ hai chụp cặp vợ
chồng làm lễ kỵ niệm lần thứ 115 ngày cƣới của
mình. Ảnh thứ ba là một cụ ông trên núi Armenia,
vừa hái chè vừa nghe chiếc máy thu thanh nhỏ. Cụ
136

đã 167 tuổi, ngƣời nhiều tuổi nhất thế giới lúc bấy
giờ.
* Ở Tây Bán Cầu cũng có những ngƣời Indian
Volcoband, ngƣời Equador sống trên dãy Andes ở
Tây Nam Pêru, ngƣời các bộ lạc Titi-Caca, MachuPichu, nổi tiếng sống lâu. Những ngƣời tiêu biểu của

Ph

họ đều sống trên 120 tuổi.
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* Bà cụ Margeret Pich ở bang Virginia, là phụ nữ
già nhất nƣớc Mỷ đƣợc ghi vào sách Guiness. Bà
chết ở tuổi 115 do suy dinh dƣỡng, cơ thể thiếu

á
Th

calcium chứ không phải các bệnh tim mạch, ung
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thƣ, tiểu đƣờng,… Bà chết vì bị ngã ba tuần trƣớc

ho
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đó.

* Một ông ở Syria chết tháng 7-1993, thọ 133
tuổi. Ông đƣợc đƣa vào sách kỵ lục vì sau khi cƣới
bà vợ thứ tƣ năm 80 tuổi, hai ông bà còn sinh đƣợc
9 ngƣời con nữa. Có nghĩa là khi ngƣời con út ra đời
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ông

đã

ở

tuổi

100.

Vậy chúng ta có quyền lạc quan lắm chứ !
* Tháng 1-1993 ở Arizon đã tiến hành một thí
nghiệm rất thú vị. Ba cặp thanh niên nam nữ đƣợc
bố trí sống cách ly với xã hội. Họ tự trồng trọt, chăn
nuôi, ăn thức ăn ―sạch‖, thở không khí trong lành,
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uống nƣớc không ô nhiễm. Sau ba năm họ đƣợc các
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chuyên gia khoa Tích Tuổi Học của Viện Khoa học
California ở Los-Angeles khám nghiệm và nghiên
cứu. Mọi số liệu đều đƣa vào máy điện toán để phân
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tích. Dự báo của máy nhƣ sau: “Nếu tiếp tục sinh
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hoạt như vậy, họ hoàn toàn sống được tới 120~140

ho
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tuổi”

Tuổi thọ bình quân của dân Mỷ hiện nay là 75,5
tuổi. Nhƣng trớ trêu thay, tuổi thọ bình quân của các
vị y sƣ, bác sĩ nƣớc Mỷ chỉ có 58 tuổi thôi. Vì vậy,
nếu Bạn muốn tham gia vào cuộc sống thêm 20 năm
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nữa, tôi khuyên các Bạn chớ nên thi vào ngành
y…(cƣời)
Có hai vấn đề cơ bản cần làm để đƣợc xếp vào
hàng ngũ những ngƣời sống lâu.
1. Trƣớc hết cần tránh xa những nơi nguy hiểm. Nếu
Bạn chơi trò roulette của Nga1, hút thuốc, uống rƣợu,

Ph

chạy long nhong giữa xa lộ, đƣờng cao tốc vào giờ
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cao điểm, thì cách gì Bạn sống nổi đến 120 tuổi. Điều
này nói ra có vẻ kỳ cục thật. Song thực tế vẫn có hàng
ngàn ngƣời chết vì những chuyện ngu ngốc vậy đấy !
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2. Để phòng bệnh, nhất là để khỏi cần chữa bệnh,

iP

Bạn hãy bổ sung vào thức ăn 90 chất vi lƣợng: gồm
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60 chất khoáng, 16 loại vitamin, các acid amin đạm và
3 acid amin béo. Không làm nhƣ vậy, Bạn sẽ bị các
chứng bệnh có liên quan đến thiếu dinh dƣỡng tấn
công ngay.
Bài báo tôi tâm đắc nhất là bài đăng tạp chí Times
ngày 06-04-1992. Đó là bài báo nêu nhiều vấn đề
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nhất, trong đó có nói tới “các vitamin chiến thắng
đƣợc các bệnh ung thƣ, các bệnh tim mạch và các
chứng lão hóa” Trong 6 trang đề cập đến các lời
khuyên ở bài báo này, chỉ có một ý kiến ngƣợc lại là
của bác sĩ Victor Hublin, giảng viên y khoa trƣờng
NewYork Mausinai. Ông bảo:

Ph

“Tất cả các vitamin bổ sung vào thức ăn, chỉ làm
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được một việc là: Biến nước giải của ta thành thứ đắt
giá hơn mà thôi!”

Nói dễ hiêu hơn thì là: Chúng ta làm một việc vô bổ
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là đái ra đô-la” có điều ông không chịu nói toạc ra
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mà thôi.
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Tôi xin phép đƣợc thƣa lại với các Bạn nhƣ sau:
Qua 17 500 ca mổ, trong đó có 14 500 ca mổ đủ các
loại động vật trên trái đất này, và 3000 ca mổ ngƣời,
kinh nghiệm từ đó rút ra đƣợc kết luận, nếu nói theo
kiểu vị bác sĩ kia thì có nghĩa là:
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“Chớ nên đầu tư thêm vào các vitamin và khoáng
chất cho mình nữa, mà hãy đầu tư làm giàu cho các
thầy thuốc!”
Tôi khẳng định chắc chắn là chính chúng ta đang tạo
điều kiện làm giầu cho thầy thuốc đó!
1

Russian roulette: Trò may rủi của Nga: Tự xoay ổ đạn rồi quay súng vào đầu
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mà bóp cò (Theo Oxford- Từ điển Anh Việt 1994)
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C. PHÕNG VÀ CHỮA BỆNH BẰNG VITAMIN
VÀ VI LƢỢNG KHOÁNG

ng

Ở đây tôi xin chia sẻ cùng các Bạn một khối lƣợng
thông tin lớn
a. Loét dạ dày (hay bao tử)
Trƣớc đây ngƣời ta cho loét dạ dày là do stress.
Nhƣng 50 năm trƣớc, ngành thú y đã biết chứng loét
dạ dày ở lợn (heo) là do vi khuẩn và đã dùng một
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khoáng chất là BIZMAR để chữa bệnh này cho lợn,
không phải phẫu thuật, chỉ tốn chùng 5 USD cho một
đầu lợn.
Nếu cũng mổ cho lợn nhƣ ngƣời, thì rất tốn kém.
Sau đó, nếu bán đƣợc con lợn đó, thì giá bán 1kg thịt
lợn

băm

lên

tới

550

USD

ngay.

Ph

Mãi năm 1994 các Viện và các Trƣờng Đại học Quốc
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gia mới công bố: Bệnh loét dạ dày có thể chữa khỏi
bằng các chất khoáng: Bizmar và Tetracycline.
b. Ung thƣ

á
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Ung thƣ, một căn bệnh thật đáng sợ, là nguyên nhân

ho
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chết xếp hàng thứ hai ở Mỷ.

ng

Đầu năm 1993, Viện Ung Thƣ Học Boston thuộc
Đại học Y khoa đã công bố chế độ ăn để phòng bệnh
này. Phải dùng vitamin C và E, bêtaca-rotene (tiền
sinh tố A), cùng Selenium (Se) với liều lƣợng ít nhất
gấp đôi mức cho phép tối đa, cùng với kẽm (Zn),
Riboflavine (vitami B2), Molypđen,…
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c. Viêm khớp (Arthritis)
Từ tháng 9-1993 Trƣờng Đại học Harward và Bệnh
viện Boston đã bắt đầu dùng chất protein của gà để
chữa viêm khớp cho ngƣời.
Mỗi sáng uống một thìa cafê bột sụn gà đã nghiền
nát mịn, hòa với nƣớc cam.

Ph

Kết quả: Sau 10 ngày, triệu chứng viêm và cảm giác
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đau biến mất. Sau 30 ngày đi lại đƣợc. Sau 3 tháng
các chức năng của khớp xƣơng hoàn toàn bình phục.
Có thể mua NOXYJE-LON ở các hiệu thuốc (giá rẻ
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thôi). Đây là thuốc làm cho móng tay, móng chân và
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tóc không bị gẫy, là thuốc để củng cố xƣơng và sụn
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của các Bạn. Mỗi ngày dùng khoảng nửa thìa cafê,
hòa cùng nƣớc cam. Có thể tính chính xác theo liều
lƣợng cứ 100 pao (pound) trọng lƣợng cơ thể thì cần
dùng một ao-xơ (ounce) kết hợp với các chất khoáng
dạng keo.
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Pound và ounce là đơn vị đo lƣờng Mỷ-Anh: 1 pound (lb) = 453g592;1 ounce (oz)
= 28g35.Nhƣ trên là một ngƣời nặng 50kg thì dùng 30gam Noxyjelon tức là nửa thìa
cafê Noxyjelon

d. Lú lẫn (Alzheimer) chứng mất trí nhớ
Hồi tôi còn trẻ không thấy có bệnh Alzheimer này.
Ngày nay thành một chứng phổ cập 50% số ngƣời đến

Ph

70 tuổi mắc chứng mất trí nhớ này. Trƣớc đây 50
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năm, bệnh này đã có trong gia súc, chúng tôi đã biết
dùng vitamin E liều cao để chữa.
Tháng 7 năm 1992 Viện Nghiên cứu Khoa học ở
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SanDiago đã công bố: Vitamin E có tác dụng làm quá
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trình mất trí nhớ do bệnh Alzheimer gây ra chậm lại.
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Cả vấn đề này nữa, ngành y tế đã thụt hậu so với
ngành thú y gần 50 năm rồi. Nghe thế này, có thể có
Bạn nào đó, bị bệnh, sẽ muốn đi đến bác sĩ thú y để
chữa cho ăn chắc chăng? (cƣời)

e. Sỏi mật, sỏi thận
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Khi ta mắc chứng bệnh này, bác sĩ thƣờng khuyên:
Chớ ăn thức ăn chứa nhiều Calcium. Nếu đƣa
Calcium vào nó sẽ xuất hiện trong thận và tạo ra sỏi.
Không đúng ! Calcium trong thận là xuất phát từ
bản thân xƣơng của chúng ta. Khi cơ thể ta thiếu
Calcium, xƣơng không đặc mới sinh ra sỏi thận.
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Hàng ngàn năm trƣớc đây, ông cha ta đã biết cách
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ngừa sỏi thận, sỏi trong túi mật cho gia súc rồi. Khẩu
phần ăn của chúng, có nhiều Calcium (Ca) hơn, cộng
thêm với Manganese (Mn) và Boron (B) nữa.
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Năm 1993, ngƣời ta đã nghiên cứu trên gần 4 vạn
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ngƣời bệnh, chia làm 5 nhóm. Nhóm nhận nhiều
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Calcium hơn thì không có ngƣời nào mắc bệnh sỏi
thận.

f. Phình động mạch (Aneurism)
Từ 1957, chúng tôi đã nghiên cứu trên gà, rồi trên
chuột, mèo, chó, lợn,… và đi đến kết luận: Nguyên
nhân của chứng phình động mạch chủ yếu là do thiếu
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vi lƣợng đồng (Cu). Tăng gấp đôi hàm vi lƣợng ―Cu‖
trong khẩu phần thì không còn chứng phình động
mạch nữa.
g. Bạc tóc sớm (già trƣớc tuổi)
Đây cũng là triệu chứng trong cơ thể ta thiếu hàm vi
lƣợng đồng (Cu). Ngoài ra da còn bị nhăn nheo, do cơ

Ph

kém đàn hồi; xuất hiện các quầng dƣới mắt, các nếp
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nhăn trên mặt, làm cho Bạn giống trái táo tầu khô; da
bắt đầu võng xuống ở hai chi trên, ở ngực, ở bụng, ở
cổ,…

á
Th

Gặp ca này, Bạn nên thực tế hơn, mời các Bạn dùng

iP

các chất khoáng dạng keo (colloidal mineral)

ho

ng

h. Nhồi máu cơ tim ( Cardiomuopathy)
Là do trong dinh dƣỡng thiếu vi lƣợng Selenium
(Se).
Bác sĩ Thạc sĩ Stuart Burker, tác giả 5 cuốn sách nổi
tiếng về sức khỏe, về ăn kiêng để giảm béo (viết

146

quyển này từ năm 20 tuổi) lại chết vì nhồi máu cơ tim
năm 44 tuổi, mà nguyên nhân là do thiếu Selenium.
Bà chuyên viên khoa Điện Tâm Đồ Helen Clard ở
Saint-Louis cũng chết vì nhồi máu cơ tim lúc 47 tuổi.
Tại sao ta lại không dùng Selenium với gia 10 cent/
mỗi ngày nhằm ngừa nhồi máu cơ tim để tự cứu

Ph

mình.
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i. Chứng ăn gở (Panka)

Hiện tƣợng ăn gở thƣờng thấy ở phụ nữ ―có bầu‖
(mang thai). Nhiều khi họ thèm những thứ mà có trời

á
Th

mới hình dung nổi: chẳng hạn, dƣa chuột muối quệt

iP

kem sữa,…

ho

ng

Có gì đâu! Cái thai đang phát triển lấy đi của cơ thể
thai phụ những vi lƣợng khoáng chất cần thiết cho nó.
j. Các đốm đỏ trên da tay, da mặt
Đó cũng là dấu hiệu khi cơ thể ta đang thiếu
Selenium đấy. Chỉ cần uống Selenium dƣới dạng keo
trong vòng 6 tháng, mọi vết đỏ sẽ biến hết.
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Sau nửa năm nên điều trị lại một đợt nữa, vì rất có
thể nó chỉ mới biến hết ngoài da, mà còn ẩn trong nội
tạng, ở tim, gan, thận,…
k. Hàm lƣợng đƣờng trong máu thấp
Thông thƣờng, khi chúng ta thèm Chocolate hay
thèm của ngọt là do cơ thể ta thiếu các vi lƣợng

Ph

Chromium (Cr) và vitamin (V), hàm lƣợng đƣờng
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trong máu thấp. Đó cũng là hiện tƣợng của bệnh tiểu
đƣờng (Diabètes).

l. Tiểu đƣờng2 (Diabetes)

á
Th

Là bệnh gây ra tử vong hàng thứ ba ở nƣớc Mỷ. Có

iP

nhiều biến chúng phức tạp: mù, rối loạn chức năng

ho

ng

thận, các chứng về tim mạch nữa. Bị tiểu đƣờng, tuổi
thọ sẽ giảm.

Có thể phòng và chữa bệnh tiểu đƣờng bằng
Vanadium (V) và Chromium (Cr). Chỉ riêng
Vanadium đã đủ thay thế cho Insulin ở những ngƣƣoì
cao tuổi bị bệnh tiểu đƣờng. Với số đông, quá trình
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điều trị kéo dài 4 đến 6 tháng. Trong quá trình đó, cần
uống lƣợng Cu tƣơng đƣơng với V.
m. Thiếu thiếc (Sn) bị hói, rồi điếc
Hiện tƣợng thiếu vi lƣợng thiếc (Sn) phổ biến là hói
đầu! Nếu không điều trị kịp thời, sẽ còn bị điếc nữa.
n. Thiếu Boron (B) không giữ đƣợc Calcium, dễ

Ph

bị liệt dục
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Boron giúp ta giữ đƣợc Calcium trong xƣơng để
ngừa chứng loãng xƣơng (osteoporosis).
Boron còn giúp sản sinh ra Oestrogen (hoócmon

á
Th

động dục nữ) ở nữ giới và Testosterine (kích thích tố

ho

iP

sinh dục nam) ở nam giới.

ng

Nữ thiếu Boron phải chịu nhiều phiền phức khi tới
thời kỳ mãn kinh. Nam giới thiếu Boron sẽ bị điếc và
có hiểm họa liệt dƣơng (impotent).
o. Thiếu kẽm (Zn)
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy thiếu Kẽm là ăn không
ngon miệng. Điều đó ắt dần đến suy dinh dưỡng.
149

p. Đau thắt lƣng
85% ngƣời nƣớc Mỷ hay bị đau vùng thắt lƣng,
không phải do ngồi nhiều trƣớc vi tính, mang vác
nặng hay lái xe tải khổng lồ. Thực chất là do loãng đốt
sống, thoái hóa cột sống (Vertebral-osteoporo-sis).
Hiện tƣợng đó là do thiếu vi lƣợng đồng (Cu)

Ph

q. Thiếu Calcium sinh ra tới 17 bệnh!
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Sau đây là những chứng thƣờng gặp nhất:
1. Chứng béo bệu (Blgspoils)
Đây chỉ đơn giản là liệt nhẹ dây thần kinh số 7 là do

iP

á
Th

cơ thể thiếu Calcium.

2. Loãng xƣơng Osteoporosis

ho

ng

Là loại bệnh có số tử vong cao, đứng hàng thứ 10
trong ngƣời lớn. Ngƣời già do thiếu Calcium trong
ngƣời , xƣơng quá yếu nên thƣờng bị ngã ngay trên
đất bằng phẳng.
3. Đau răng và viêm lợi (sƣng nƣớu răng)
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Là bác sĩ thú y, tôi đã tiếp xúc hàng ngàn chuột,
thỏ, chó, cừu, dê, lợn, ngựa, cho đến hổ, gấu, sƣ tử,…
thƣờng thì chúng thở cũng có mùi hôi nhƣng chúng
không bao giờ đau răng viêm lợi. Tôi cho là chúng
không bị thiếu Calcium.
4. Viêm khớp (Arthritis)

Ph

Lúc nãy tôi đã nói tác dụng của sụn gà và các chất
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khoáng keo đối với chứng viêm khớp. 85% bệnh viêm
khớp là do loãng xƣơng gây ra. Ngƣời ta phân biệt
viêm khớp thƣờng (Arthritis), viêm xƣơng khớp

á
Th

(Osteo-Arthritis), chứng đau lƣng (Lumbago), bệnh

iP

thấp khớp (Articular-Rheumatics). Và tất cả các loại

ho

ng

chứng bệnh đó đều là hậu quả của loãng xƣơng gây
ra.
5. Cao huyết áp3 (Hypertension)
Bác sĩ thƣờng khuyên ta giảm ăn muối. Còn tôi xin
khuyên các Bạn chớ cả tin các vị họ chỉ thọ trung bình
58 tuổi, vì những ngƣời thọ tới 120~140 tuổi vẫn ăn
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muối

và

kem

sữa

đấy

chứ.

Tôi đã tổ chức một đợt thử nghiệm trên 5 nghìn bệnh
nhân cao huyết áp, cho họ ăn gấp đôi lƣợng Calcium
so với tiêu chuẩn. Sau 6 tuần, 85% trong nhóm đó
huyết áp đã trở lại bình thƣờng.
6. Chuột rút (Vọp bẻ)

Ph

Ngủ đêm tỉnh dậy, chân không cử động đƣợc. Hoặc
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đôi khi đang bình thƣờng, làm gắng lên một chút liền
bị ―chuột rút‖. Thƣờng là do cơ thể ta thiếu Calcium.
7. Bực bội khi hành kinh

á
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Đây là trạng thái tâm lý thƣờng gặp ở nhiều phụ nữ,

iP

mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt (thấy tháng). Trƣờng Đại

ho

ng

học San-Diago ở Califonia đã tăng gấp đôi tiêu chuẩn
Calcium vào khẩu phần ăn và 85% triệu chứng tâm lý
này không xuất hiện nữa.
D. BỔ SUNG VITAMIN & KHOÁNG CHẤT VI
LƢỢNG VÀO CƠ THỂ BẰNG CÁCH NÀO?
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Với các con vật, có khoảng 7 khoáng chất kéo dài
tuổi thọ của chúng lên gấp đôi. Với ngƣời thì sao?
Xin nhắc lại: Ta cần tới 90 thành phần dinh dƣỡng.
Ngoài protit (đạm), lipit (béo), glucit (đƣờng) và 16
loại vitamin ta ít nhiều quen biết còn cần 12 loại acid
amin đạm, các acid amin béo và các khoáng chất vi

Ph

lƣợng nữa.
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May cho chúng ta là trong các thực phẩm thảo mộc
đã có sẵn các loại acid amin, các vitamin, các acid
amin béo tối cần thiết cho cơ thể. Chỉ cần hàng ngày

á
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dùng khoảng 15 đến 20 loại thực phẩm thƣờng dùng,

iP

đƣợc kết hợp đúng đắn là có thể hấp thụ đƣợc đủ 9
dinh

dƣỡng

cần

ng

phần

ho

thành

thiết.

Bạn cần ăn đủ số lƣợng nói trên, nếu không Bạn
không thể thọ tới 120 đến 140 tuổi đƣợc đâu !
Đứng về lý thuyết, điều đó trong tầm tay. Nhƣng đa
số dân nƣớc Mỷ không thực hiện đƣợc. Vì đại đa số
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rau quả ngày nay ta có thƣờng không đủ chất nhƣ
xƣa.
Trƣớc hết vì ngay trong đất trồng trọt các chất
khoáng đã bị khai thác hoặc bị sói mòn đến cạn kiệt.
Thế thì rau quả lấy đâu khoáng chất để cung cấp cho
chúng ta. Các chủ trại chỉ bón Natri, Kali, Phốt pho

Ph

cho đất thôi! Ai có thể buộc họ phải bổ sung thêm 57
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chất khoáng nữa.

Bởi lẽ thật dễ hiểu: Bởi việc đó không liên quan tới
tăng sản mùa màng của họ. Bón thêm các khoáng vi

á
Th

lƣợng, giá thành sản phẩm sẽ lên, bán không chạy.

iP

Đây quả là một vấn đề bi thảm.

ho

ng

Biện pháp duy nhất khả thi: Ta phải tự gánh lấy
trách nhiệm trước sức khỏe của mình. Phải tự giác
dùng các chất khoáng bổ sung.
Có ngƣời hỏi: Vậy hàng nghìn năm trƣớc đây, chƣa
có phân bón, ấy thế mà những ngƣời Ai Cập, Ấn Độ,
Trung Hoa vẫn sống lâu làm sao đƣợc?
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- Vì các dân tộc đó sống quanh những dòng sông lớn
nhƣ sông Nil, sông Hằng, Hoàng Hà, Trƣờng
Giang,… Hầu nhƣ hàng năm những cánh đồng ấy đều
ngập lụt một lần. Nƣớc mang các chất khoáng vi
lƣợng trong phù sa từ các núi non, về bón cho các
cánh đồng. Còn nay chúng ta ―Lậy trời cho khỏi ngập

Ph

lụt!‖ thì lấy đâu ra các chất khoáng vi lƣợng ấy nữa!
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Nếu tôi thuyết phục đƣợc các Bạn dùng đủ các chất
khoáng cần thiết- cứ cho là tốt đi- nhƣng từ thực phẩm

á
Th

chúng thâm nhập vào cơ thể ta sao cho tối ƣu?

iP

Có ba dạng cần lưu ý:

ho
ng

1. Dạng nguyên sơ

Nhƣ kiểu đất đá (nham thạch), kim loại: Chúng chỉ
đƣợc cơ thể hấp thụ từ 8~12% các thành phần vi
lƣợng4. Khi các Bạn còn ở độ tuổi 25 đến 40 do nhai
kiểu ―nuốt chửng‖ thì cơ thể chỉ hấp thụ có 3 đến 5%
thôi!
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2. Dạng “sữa”5:
Là dạng gần với các phân tử hữu cơ. Đó là dạng
khoáng chất vẫn còn là các ion nguyên tử kim loại kết
hợp

với

gốc

aci

amin,

protit

hoặc

ezym.

Dạng sữa này cơ thể có thể hấp thụ đến 40% các
khoáng vi lƣợng. Chính vì vậy mà từ thập niên 60

Ph

ngành công nghiệp thực phẩm mới lao ầm ầm vào
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điều chế dạng ―sữa‖ (chélate) này.
3. Dạng khoáng keo6:

Là dạng có khả năng đƣợc hấp thụ cao nhất- có thể

á
Th

tới 98% tức là gấp 2,5 lần dạng phân tử hữu cơ (dạng

iP

―sữa‖) và gần 6 ~ 10 lần dạng nguyên sơ.

ho

ng

Khoáng keo là dung dịch có các phân tử rất nhỏ,
7000 lần nhỏ hơn hồng cầu. Mỗi phân tử mang điện
tích âm, còn màng ruột ta mang điện tích dƣơng, tạo
ra một trƣờng điện từ. Trƣờng điện từ này thu hút hết
thẩy chất khoáng bao quanh lấy thành ruột. Chính vì
vậy

mà

độ

hấp

thụ
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đạt

đến

98%.

Thảo mộc đóng vai trò rất đẹp trong tạo ra khoáng
keo. Dùng thực phẩm thảo mộc ta tích đƣợc khoáng
trong cơ thể và khai thác chúng.

KẾT LUẬN
Tất cả những ngƣời thọ tới 120~140 tuổi thƣờng ở

Ph

những bản làng trên núi cao (từ 2000 đến 4000 mét so
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với mặt biển). Ở đấy hàng năm các sa khoáng phủ lên
mặt đất không đến 60 cm; hoàn toàn không có mƣa,
tuyết. Đó là vùng đất khô ráo. Vậy làm sao họ có nƣớc

á
Th

để uống và để tƣới cây? Nhờ tuyết tan từ trong núi ra.

iP

Họ lại còn dùng nƣớc khoáng của các dòng sông
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băng. Nƣớc này không nguyên chất và trong nhƣ nƣớc
suối phun: nó thƣờng màu vàng- trắng hoặc trắngxanh da trời. Nó chứa tới 60~72 chất khoáng.
Họ không chỉ uống để thu đƣợc các chất khoáng vào
cơ thể mà còn dùng để tƣới đất trồng trọt hết năm này
qua năm khác. Nhờ đó họ không hề mắc các chúng
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tiểu đƣờng, tim mạch, cao huyết áp, viêm khớp, loãng
xƣơng, ung thƣ, đục thủy tinh thể, cao nhãn áp (thiên
đầu thống),… Không thấy dị tật ở trẻ sơ sinh. Trong
lúc họ không có một bác sĩ nào!
Các bạn nghĩ thế nào về tầm quan trọng của chất
khoáng keo.

Ph

Mong các Bạn suy nghĩ kỹ những điều tôi nói và
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Chân thành chúc sức khỏe các Bạn !

iP

á
Th
ho

LỜI BÀN CỦA NGƢỜI BIÊN TẬP

ng

1. Quan điểm y học Phƣơng Đông và y học cổ
truyền Việt Nam có nhiều điểm gặp quan điểm của vị
Tiến sĩ này.
Các món ăn đều là bài thuốc. Ví dụ: Bị trĩ thì hàng
ngày nên ăn đỗ đen (xôi đỗ đen, cháo đỗ đen hoặc chè
đỗ đen). Hôm nào ―đại tiện‖ bị chảy máu thì ăn thêm
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lạc rang, nhớ ăn cả vỏ lụa mầu nâu sẫm. Bị u xơ (phì
đại) tuyến tiền liệt thì mỗi ngày ăn một tấm mía đỏ
tím với 7 lá mơ tam thể, kết hợp day huyệt giữa mắt
cá và gót chân. Hàng ngày uống nƣớc chè tƣơi và bữa
cơm ăn vài nhánh tỏi đề phòng ung thƣ rất tốt. Tỏi và
đậu trắng còn trị huyết áp cao đơn giản tuyệt vời. Vì

Ph

mỗi tháng chỉ uống một lần. Mộc nhĩ làm tan mỡ
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trong máu và làm máu lƣu thông nên rất tốt cho ngƣời
bệnh tim mạch. Các thang thuốc đông y phần lớn là
dạng thảo mộc nấu đi cô lại gần thành keo.

á
Th

Quan điểm cơ bản nhất của y học Phƣơng Đông là

iP

không cho hóa chất vào ngƣời để làm “lính đánh

ho
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thuê” mà chỉ dùng các vi lƣợng trong thảo mộc là
chính (có khi của cả động vật) và thêm xoa bóp, bấm
huyệt, giác,… để kích thích tiềm năng, nội lực của bản
thân ngƣời bệnh vùng lên “cân bằng âm dƣơng”
chống bệnh tật.
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2. Cách chia thực phẩm ra ba dạng: nguyên sơ, sữa
và keo- làm tôi nhớ lại một lời khuyên của Bác Hồ
trƣớc nạn đói năm 1945: “Ăn bớt đi một bát nhƣng
nhai thật kỹ thì cũng đủ no”.( để nhƣờng gạo cho
đồng bào đang đói).
Nƣớc bọt, mà có lƣơng y coi là loại nƣớc rất bổ,

Ph

cộng với nghiền nhỏ nhai kỷ… chính là để biến thức
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ăn thành sữa rồi thành keo.

Ngƣời ăn nhiều, thƣờng nhai nhệu nhạo, nên chỉ đủ
protit, lipit, glucit, để thành béo bệu và lắm bệnh, vì

á
Th

thiếu các khoáng vi lƣợng. Ngƣời ăn từ tốn, nhai kỷ,

iP

ăn ít nên không béo bệu mà vẫn khỏe mạnh.

ho

Ngƣời biên tập

(Nguồn: sƣu tầm từ internet)
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ng

PHẠM HỒNG

y
op
oc
ot
Ph

ho
iP
á
Th

ng
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―GIẤM TÁO + MẬT ONG‖
đồ uống phục hồi sức khỏe
và chữa đƣợc nhiều bệnh.
Theo y học dân gian vùng vermont nước Mỹ
Folk Medicine by Dr D.C.Jarvis (USA) 195

Cách làm giấm táo:

Theo kinh nghiệm dân

1kg táo (táo tây, ta

gian xứ Vermont, giấm

Ph

táo chứa nhiều Kali (K)

táo mèo) rửa sạch, dùng

là loại giấm tốt nhất.

cả vỏ và hát, chính ruột

Khi ăn thức ăn không

táo có những chất giúp

đƣợc tốt, chỉ cần uống

y
op
oc
ot

đều đƣợc, tốt nhất là

hóa

một cốc nƣớc có hai

iP

chuyển

á
Th

nhanh

thìa nhỏ giấm táo này

ho

thành giấm, thái nhỏ,

ng

xay nát cả quả, cho vào

sẽ không bị tháo dạ

bình thủy tinh + 2,5 lít

(không bị đi ngoài, ỉa

đã đun sôi để nguội,

chảy). Giấm táo trộn

trong vòng một tháng

vào thức ăn cho gà ăn

sẽ thành giấm.

làm cho gà nhanh lớn,
lông nhiều, thịt mềm và
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trở thành chất dinh

là thực phẩm rất tốt cho

dƣỡng rất có lợi cho

trẻ sơ sinh và ngƣời

con ngƣời.

già.

Tác dụng của mật

Tuổi thọ của dân xứ

ong:

Vermont
Một cuộc thống kê

nhất đối với hệ tim

(điều tra từ 1948 tới

mạch.

y
op
oc
ot

Ph

Mật ong là thức ăn tốt

1957) trong dân xứ

rất

Vermont (Núi Xanh)

nhiều vi lƣợng muối

cho biết: tuổi thọ trung

Mật

ong

chứa

á
Th

khoáng của các loại nhị

bình của họ là 80, nhiều

hoa. Mật ong có tác

iP

dụng sát trùng, nhuận

Nông dân miền núi

tràng và cả giảm đau.

nghèo này 70 tuổi vẫn

Vì vậy mật ong rất tốt

còn chặt đƣợc cây to,

trong chữa bệnh đau

làm việc quần quật suốt

khớp và đƣờng ruột,

ngày nhƣ thanh niên.

ngƣời sống trên 90 tuổi.

ho

ng

giúp thần kinh thƣ giãn,
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Vì họ có tập quán mỗi

2.Hay chóng mặt: Mỗi

ngày dùng từ 1 đến 2

ngày 2, 3 lần. Mỗi lần

lần, mỗi lần 1 đến 2

uống một cốc nƣớc có

thìa nhỏ giấm táo hòa

2 thìa nhỏ giấm táo +

trong 1 ly nƣớc chín +

mật ong. Sau 15 ngày

2 thìa nhỏ mật ong.

sẽ giảm, 1 tháng sẽ

Mấy bài thuốc dân

Ph

khỏi bệnh.
3.Đau họng: Mỗi giờ xúc

1.Cao huyết áp: Mỗi

họng 1 lần bằng cốc

ngày uống 4 cốc nƣớc

nƣớc có pha 1 thìa

y
op
oc
ot

gian của dân Vermont

á
Th

ép táo hay nho trong

giấm táo + 1 thìa mật

hay ngoài bữa ăn, có

iP

thêm 2 thìa nhỏ giấm

2 giờ 1 lần. Sau 12 giờ

táo + mật ong vào mỗi

sẽ khỏi. Nếu có vi trùng

cốc nƣớc. Ăn ngô thay

streptocope thì sau 24

cho bột mỳ và gạo.

giờ cũng sẽ khỏi hẳn.

ho

ng

Kiêng ăn mặn.

ong. Khi bắt đầu đỡ thì

4.Viêm khớp: Mỗi bữa
ăn, uống 1 cốc nƣớc
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mắt: Mỗi ngày uống

táo và mật ong vừa đủ

vào bữa ăn 1 cốc nƣớc

ngọt. Sau 1 ngày khỏi

có pha 2 thìa nhỏ giấm

20%;

táo và mật ong và nhai

sau 4 ngày khỏi 50%;

thêm 1 miếng sáp ong

sau 1 tháng khỏi 70%;

(nhả bã). Bài này rất

rồi sẽ khỏi hẳn kể cả

hiệu nghiệm với viêm

đau

mũi dị ứng.

đầu, đau gáy.

y
op
oc
ot

Ph

pha 10 thìa nhỏ giấm

7.Đau bàng quang: mỗi

5.Đau nhức: lấy lòng đỏ

á
Th

trứng gà đánh với 1 thìa

bữa ăn, uống 1 cốc
nƣớc có pha 2 thìa nhỏ

lớn giấm táo (cùi dìa ăn

iP

súp) + 1 thìa nhỏ tinh

sẽ rất lợi cho tiểu tiện.

dầu thông bôi lên mặt

8.Viêm thận: nƣớc tiểu

da chỗ nhức và xoa

có mủ: Hàng ngày, đều

mạnh.

đặn, trong bữa ăn uống

giấm táo + mật ong thì

ho

ng

chảy

thêm 1 cốc nƣớc có pha

nƣớc mũi, chảy nƣớc

2 thìa nhỏ giấm táo +

6.Viêm

xoang,
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mật ong cho đến khi

10.Nhức đầu mãn tính:
Dùng giấm táo + mật

khỏi hẳn.

ong theo liều lƣợng

mãn tính: Để 1 bình

thích ứng hàng ngày.

nƣớc pha sẵn 3 thìa

Ban đầu: ngày 2 lần,

giấm táo + 1 tách mật

mỗi lần 2 thìa nhỏ giấm

ong cạnh giƣờng ngủ.

táo + mật ong pha vào

Trƣớc khi đi ngủ, uống

một cốc nƣớc. Nếu

2 thìa nhỏ, thƣờng sau

bệnh chƣa khỏi, tăng

nửa giờ là ngủ đƣợc.

dần đến khi thấy có

y
op
oc
ot

Ph

9.Mất ngủ, suy nhƣợc

á
Th

Nếu sau 1 giờ chƣa ngủ

hiệu quả.

iP

11.Béo phì, thừa cân:

thìa nữa. Cứ mỗi lần

dùng đều đặn hàng

thức giấc khó ngủ lại

ngày 2 thìa nhỏ giấm

uống 2 thìa nhƣ vậy.

táo pha vào một cốc

Thuốc ngủ này lành, có

nƣớc, uống sau mỗi bữa

thể dùng mãi mãi.

ăn.

ho

đƣợc lại uống tiếp 2

ng
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12.Bệnh zona (lở): bôi

một cốc nƣớc có pha 2
thìa nhỏ giấm táo.

giấm táo nguyên chất

15.Chốc lở đầu ở trẻ em:

lần, ban đêm 3 lần nữa.

Bôi giấm táo vào nơi có

Sau khi bôi đắp giẻ

mụn 6 lần 1 ngày, cách

nhúng giấm táo. Cảm

2-3 giờ 1 lần. Khỏi sau

giác đau sẽ dịu đi và

2, 3 ngày.

Ph

lên chỗ đau ban ngày 4

16.Nấm tóc: Hói từng

y
op
oc
ot

chóng lên da non.

13.Bớt chàm ngoài da:

mảng đầu hoặc viêm có

Lấy giẻ thấm giấm táo

vẩy, có khi có mủ.

á
Th

hòa nƣớc, lƣợng bằng

Dùng giấm táo xoa nơi

nhau, đặ lên chàm, khi

iP

nào khô thì thấm lại.

đều nhau.

có nấm ngày 6 lần cách

ho
ng

tĩnh

17.Say rƣợu nặng: Cứ 20

mạch: Mỗi ngày 2 lần,

phút uống 6 thìa nhỏ

sáng và tối, lấy giấm

mật ong. Chỉ 3 lần là

táo sát vào chỗ bị giãn,

giã rƣợu.

14.Giãn

phồng

và mỗi bữa ăn, uống
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18.Bỏng: Nhúng chỗ bị

đƣợc 1 chú bé xinh đẹp.

vào nƣớc giấm táo +

Xin đọc thêm

mật ong sẽ giảm đau và

toàn văn cuốn : Y học

tránh khỏi rộp.

dân gian xứ Vermont
Hoa Kì do Nguyễn

khi đi ngủ, xoa bóp

Dƣơng dịch qua bản

bằng giấm táo khắp cơ

tiếng

thể.

y
op
oc
ot

Ph

19.Mồ hôi trộm: Trƣớc

chữa đƣợc nhiều bệnh

La

mesdecine populaire du
Vermont USA do bác sĩ
ngƣời

á
Th

Dấm táo + mật ong còn

Pháp

Jamheau

Pháp

Paul

dịch

1972.

khác. Bác sĩ Jarvis đã

iP

thực tế chữa chứng vô

Folk

sinh cho 23 con bò cái,

Vermont USA by Dr

5 chó cái boxer và cả 1

D.C Jarvis 1958

Nguyên bản tiếng Anh :

ho

ông này lấy nhau 7 năm
chƣa có con, đã sinh
168

ng

cặp đồng nghiệp của

Medicine.

BA CÁCH THƢ GIÃN ĐƠN GIẢN MÀ RẤT CÓ
HIỆU QUẢ KHI MỆT MỎI VÀ CĂNG THẲNG
1. Hít thở sau và đều.
2. Tự mat-xa tại chỗ.
3. Chợp mắt 5-10 phút.
1. HÍT THỞ SÂU VÀ ĐỀU: một cách thƣ giãn cực

Ph

kỳ đơn giản và rất hiệu quả nhƣng cần phải thực hiện
quá nhanh.

y
op
oc
ot

đúng cách. Thƣờng ta mắc sai lầm là hơi thở ngắn và

ho

iP

á
Th
ng
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Tệ hại hơn là không tận dụng hết dung tích của
phổi, vì đã thót bụng lại khi hít vào (ép bé phổi lại) và
phình bụng khi thở ra (làm cho không khí cũ không
thoát hết).
Xem hình vẽ cách thở đúng ở bên. Hãy nhẹ nhàng
kéo dài hơi khi hít vào, cùng với việc phình bụng ra

Ph

cho phổi đƣợc giãn nở hết cỡ. Sau đó nín thở một lát

y
op
oc
ot

chờ cho máu thải hết thán khí CO2 ra không khí đồng
thời hút đƣợc nhiều oxi từ không khí vào máu.
Lúc thở ra mới cần thót bụng lại để ép phổi sẹp nhỏ

á
Th

lại hết cỡ và đẩy hết không khí chứa nhiều CO2 ra

iP

ngoài.

ho

ng

2. TỰ XOA BÓP, MAT-XA (Massage): nhắm mắt
lại, đặt hai mu bàn tay lên hai mắt, xoay tròn theo
chiều kim đồng hồ ba vòng và ấn nhẹ. Lặp lại ba lần.
Đặt tay lên trán, xoay tròn và miết nhẹ kéo dài ra hai
bên. Làm tƣơng tự nhƣ thế ở giữa gáy nữa. Kiểu tự
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mát xa này kích thích lƣu thông máu, giúp chúng ta
mau chóng tƣơi tỉnh trở lại.
Cách thƣ giản này rất bổ ích cho những ngƣời
thƣờng ngồi dán mắt trƣớc màn hình ti vi hoặc thƣờng
xuyên làm việc với màn hình máy tính
3. CHỢP MẮT 5-10 PHÖT: tuy ngắn ngủi nhƣng

Ph

cũng đủ giúp ta nhƣ hồi sinh, đâu óc minh mẫn hơn.

y
op
oc
ot

Nếu không muốn lơ tơ mơ suốt buổi chiều thì đừng
bao giờ ngủ trƣa (hay ngủ giữa buổi làm việc) ―quá 30
phút‖.

á
Th

Các nhà khoa học đã chứng minh: ngủ gật ở hội

iP

trƣờng, trong rạp hát hay khi ngồi trên xe, ... tuy

ho

ng

không đƣợc ―đẹp mắt‖ nhƣng cực kì bổ ích cho sức
khỏe. Nhƣng chỉ gập một vài cái, rồi tỉnh táo ngay
thôi; chứ triền miên, liên tục, thì thành một tập quán
thì phải xem lại thái độ và nhất là tình hình sức khỏe,
xem có bị làm việc quá sức thành bệnh lí rồi không!
(*) GHI CHÖ THÊM VỀ CÁCH THỞ.
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Ngƣời ta khi ngoài 40, dung tích phổi thƣờng bắt
đầu giảm, có khi chỉ còn 60% so với tuổi 25 – 30. Vì
vậy càng cần chú ý cách thở, tạm gọi là thở ―bụng‖
này. Cách thở ―ngực‖ (cũng tạm goi) chỉ có tác dụng
tôn vẻ đẹp của các chàng trai, nhƣng không tận dụng
hết dung tích phổi mà tạo hóa đã cấu tạo cho con

Ph

ngƣời.

y
op
oc
ot

Cách thở « bụng » nói trên đã giúp nhà văn hóa bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, bị bệnh lao từ tuổi 25, đã bị
cắt bỏ hẳn 1 lá phổi và 1/3 lá còn lại, thế mà vẫn

á
Th

trƣờng thọ đến ngoài 83 tuổi. Tất nhiên bụng hơi to.

iP

Đức phật Di Lặc điển hình về bụng to của Phƣơng

ho

ng

Đông, vẫn rất khỏe mạnh và hạnh phúc nữa.
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“TỎI” VỊ THẦN CHỮA NHIỀU BỆNH
CỦA THỜI ĐẠI
Đó là tên cuốn sách

giới

WTO :

Tỏi

là

mới xuất bản năm 2000

« vua » chống ung thƣ.

của tiến sĩ Benjamin

Nhƣng đun nóng lên thì

Lau, giáo sƣ đại học

cũng bằng không, ăn

bang

sống cũng không tốt.

(Mĩ)

Phải thái lát mỏng, để

Trong tỏi có nhiều

ngoài không khí 15 phút

chất kháng sinh chống

cho nó kết hợp với ô-xy

ở

California

y
op
oc
ot

Ph

Loma Linda

á
Th

mới sản sinh ra « đại

tạo ra một hệ thống miễn

toàn tố », là chất chống

nhiễm đối với nhiều loại

ung thƣ đắc lực. Việt

ung thƣ.

Nam có cách đập nát tỏi

ho

iP

vi-rut. Kì diệu hơn nó

ng

Theo giáo sƣ Tề Quốc

trƣớc khi pha nƣớc chấm

Lực, Ngƣời mĩ gốc Hoa,

là rất tốt, vì giúp cho tỏi

đã có trên 40 năm công

tiếp xúc với ô-xy nhiều

tác cho tổ chức Y tế Thế

hơn.
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Tiến sĩ Benjanmin Lau
khẳng định: mỗi ngày ăn
10g tỏi ngâm giấm sẽ
giúp gan tăng cƣờng khả

Đông y trị cao huyết

năng giải độc cho cơ thể.

áp kinh niên thì dùng 1

Những ngƣời trong máu

lạng tỏi + 1 lạng đậu

Ph

có cholesterol, chỉ cần

trắng, đổ 2 lít nƣớc hầm

y
op
oc
ot

ăn mỗi ngày 20g tỏi
ngâm giấm trong 1 tuần
lễ,

lƣợng

cholesterol

nhƣ sắc thuốc bắc. Mỗi
tháng chỉ dùng một lần.

á
Th

Dùng lâu dài đƣợc. Đã

trong máu sẽ trở lại bình

iP

có kết quả tốt với nhiều

thƣờng. Những ngƣời

ho

ngƣời.

Tiến

ngày ăn 10g tỏi ngâm

sĩ

ng

huyết áp cao chỉ cần mỗi

Wargovich

giấm, ăn trong 10 ngày,

thì

Michael
dùng

nƣớc tỏi ép để trị ung

huyết áp sẽ trở lại bình

thƣ dạ dày và ung thƣ

thƣờng.

phổi. Mỗi ngày uống
nƣớc tỏi ép, ép từ 100g
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tỏi tƣời cho ngƣời ung

ung thƣ dạ dầy, ung thƣ

thƣ dạ dầy, hay từ 50g

phổi và ung thƣ gan đếu

tỏi cho ngƣời ung thƣ

khỏi đấy ạ.

phổi. Chỉ 3 tháng là khỏi

Tuy nhiên để phòng
bệnh ung thƣ thì nên ăn

bệnh.

tỏi ngâm giấm tốt hơn

Thƣợng Hải, ngƣời ta đã

uống nƣớc ép tỏi và chỉ

dùng nƣớc ép tỏi với

cần dùng với liều lƣợng

nƣớc ép trái quất để

nhẹ.

y
op
oc
ot

Ph

Ở Quảng Châu và

chữa lành bệnh ung thƣ

á
Th

dạ dày, ung thƣ phổi và

iP

xơ gan cho nhiều bệnh

ho

nhân. Ngƣời TQ còn nấu

ng

-----------------

Dựa theo tạp chí Nature ở Mỷ

cà chua với lá chè xanh,

Kiến thức Gia đình số 159 ở Việt

rồi đập mấy tép tỏi vào,

Nam
P.H biên tập và bổ xung

cho bệnh nhân uông.
Thế mà những ngƣời bị
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TRỊ CAO HUYẾT ÁP BẰNG
TỎI VÀ ĐẬU TRẮNG
Nguyên liệu:

nƣớc, uống hết một lần;

100g tỏi ta;

có thể nhặt hạt đậu ăn

100g đậu trắng (loại

luôn.
Mỗi tháng làm một lần

đậu màu trắng, hạt to

nhƣ vậy thật đều đặn.

Ph

hơn hạt đậu đen một
ngoài chợ);
2 lít nƣớc.

y
op
oc
ot

chút, có bán rất nhiều

Bảy tháng trước đây,
nhà văn Vũ Thị Thườngvợ nhà thơ Chế Lan

á
Th

Viên, rất ngạc nhiên khi

Bóc sạch tỏi, vo sạch

gặp bà bạn trước đây

đậu. Cho cả vào 2 lít

cao huyết áp rất nặng

nƣớc, ninh nhừ cho tới

mà nay trở lại bình

khi còn xâm xấp nƣớc

thường. Bà Thường hỏi

(còn khoảng 1/8 lƣợng

và áp dụng bài thuốc cực

nƣớc ban đầu) thì cho

kỳ đơn giản như trên.

vào cái rây, chắt lấy

Bảy tháng nay bà giữ

ho

iP

Chế biến và cách dùng:

ng
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huyết áp ổn định 120-

152/96, đi được may bay

117 đến 78-72mmHg mà

trở về Mĩ và đến nay

không hề phải uống một

huyết áp đã ổn định.

viên thuốc tây nào để hạ

Nhà

huyết áp.

văn

Vũ

Thị

Thường năm nay 75 tuổi.
Đổi với người già cao

Vũ Thị Nguyệt từ Mĩ về

huyết áp mà nửa năm

VN thăm gia đình. Trước

không phải khổ vì huyết

hôm trở lại Mĩ, huyết áp

áp lần nào, cũng không

của bà Nguyệt tăng vọt

phải dùng thuốc Tây thì
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Ph

Mới đây chị ruột bà là

quá lý tưởng rồi!

Tây (mang từ Mĩ về) chỉ

iP

á
Th

lên 196/106. Uống thuốc
thay đổi chút ít còn

bài thuốc này không

192/114. Bà Thường nấu

công hiệu vì không hợp

vội đậu trắng, tỏi cho

thì cũng chẳng sao vì tỏi

uống thì dịu nhanh và

và đậu trắng thì có hại

hôm sau, huyết áp của

gì đâu!

chỉ

ng

Nguyệt

ho

bà

Cũng có thể với ai đó

THIÊN LƢƠNG PHỔ BIẾN TRÊN BÁO

còn

Khoa học và Đời sống Tháng 3 - 2004
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Trong bài nói chuyện “ Bí quyết mạnh khỏe sống
lâu” Giáo sư Tổ chức y tế thế giới WTO Tề Quốc Lực
nói chúng ta nên thường xuyên ăn bí đỏ (còn gọi là bí
ngô) và mướt đắng (khổ qua). Mướp đắng ăn hơi
đắng nhưng giúp tiết ra insulin để tránh được bệnh
tiểu đường. Gần đây tờ “ Người Hà Nội cuối tuần” số
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Ph

31 có đăng hai tin đáng lưu ý sau:

á
Th

ĂN MƢỚP ĐẮNG-GIẢM BÉO BỆU
Đài truyền hình TW TQ đƣa tin có một bộ phận dân
TQ, dù ăn nhiều thế nào cũng không thấy họ béo bệu,

iP

ho

thân thể vẫn thon thả, làn da láng mịn săn chắc. Các

ng

Bác sĩ của chƣơng trình ―sức khỏe và đời sống‖ của
Đài, mở cuộc điều tra nghiên cứu đã tìm ra bí quyết:
mỗi ngày họ đều ăn vài ba quả mƣớp đắng (khổ qua).
Một ngƣời kể: trƣớc đây cô nặng tới 87kg bị cao
huyết áp, tiểu đƣờng, máu nhiễm mỡ, động mạch xơ
cứng nhƣng chỉ sau một năm liên tục kiên trì ăn mƣớp
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đắng sống hàng ngày, trọng lƣợng cơ thể giảm còn
48kg và các bệnh kể trê cũng tiêu hết.

ĂN KIÊNG-TỆ HẠI
Nhiều phụ nữ đã phải trả giá quá đắt cho vieecjanw
kiên-giảm béo. Sau một tháng nhịn ăn khổ sở, giảm
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Ph

lƣợng các bữa chính; các số đo chẳng giảm đƣợc là
bao, nhƣng da sạm, nhăn, tóc gẫy rụng, khả năng miễn
dịch kém đi nên dễ bị cúm, stress,...không biết bao giờ

á
Th

mới khắc phục đƣợc.

Đặc biệt với phụ nữ ở tuổi trung niên, việc ăn kiêng

iP

ho

kéo dài còn đe dọa đẩy nhanh nguy cơ loãng xƣơng,

ng

hạ đƣờng huyết, tăng trầm cảm nữa,...

TRÀ LAN
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HÃY CƢỜI THẬT TO
Khi ta mệt mỏi, chán chường, chính là lúc ta quên mất
vui cười. Nhưng đó mới chính là lúc ta thật sự cần
những tiếng cười thật lớn! Bởi vì 10 lí do sau
1. Cƣời làm hạ huyết áp
2. Vui vẻ làm tăng hệ miễn dịch. Khi cƣời cơ thể sẽ

Ph

tăng lƣợng bạch cầu. Mà Bạch cầu là Vệ sĩ của ta, là
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nhân tố quan trọng để chặn sự xâm nhập của các yếu
tố có hại từ bên ngoài.

3. Cƣời thật to tốt cho tim mạch. Theo BS Paul Mc

á
Th

Ghee, y học hiện đại đã chứng minh: Cƣời là ― vận

ho

iP

động tâm hồn‖, là thể dục rất tốt cho tim mạch.

ng

4. Cƣời cũng rất tốt cho hệ hô hấp. Khi cƣời phổi sẽ
căng đầy không khí và đƣợc ―quét dọn sạch sẽ‖
5. Cƣời giúp ta bớt căng thẳng. Khi buồn chán mệt
mỏi, ta thƣờng không muốn cƣời. Nhƣng chỉ cần nở
một nụ cƣời thì mọi chán chƣờng mệt mỏi kia sẽ tiêu
tan.
6. Cƣời kích thích cả 2 bán cầu não, giúp ta tăng
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cƣờng khả năng tiếp thu và lƣu giữ. Nếu tạo đƣợc
không khí vui vẻ khi dạy trẻ, ta sẽ thấy chúng học
nhanh hơn và nhớ lâu hơn.
7. Cƣời làm thƣ giãn đƣợc cả các cơ bắp nữa.
8. Khi có việc làm ta phát điên, hãy cố gắng tìm 1 tình
huống ―ngốc nghếch‖ khiến ta không thể nhịn đƣợc

Ph

cƣời. Nó không chỉ làm ta quên đi mọi cảm giác bực

việc.
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bội, mà còn giúp ta có cách nhìn mới để giải quyết sự
9. Hài hƣớc luôn làm giảm áp lực. Ai chả có những

á
Th

lúc bực bội, khó chịu. Nhƣng mọi chuyện sẽ trở lại

iP

bình thƣơng khi có ngƣời biết bắt đầu những câu

ho
ng

chuyện cƣời.

10. Nụ cƣời là chất xúc tác giúp chúng ta gần nhau
hơn. Khi mọi ngƣời cùng cất tiếng cƣời thì cũng là lúc
những thiện cảm đƣợc thiết lập. Phải không nào?
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Liều thuốc bổ này hoàn toàn miễn phí! Bạn không
phải trả một đồng nào trong khi tác dụng của nó thật
là vô giá!
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Ph
á
Th

CƢỜI TO LÀ KHO THUỐC BỔ!

ho

iP

KHI BẠN CƢỜI TƢƠI, BẠN TRẺ RA MƢỜI TUỔI.

ng
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NUỐT ĐẬU ĐEN SỐNG

ĐỂ PHÕNG VÀ TRỊ BỆNH
Sách “Lãnh Hải Y
Thoại” của La Đình

thính tai, tóc đen, tiêu mụn
nhọt”

Phổ đời nhà Thanh

Truyện “Bông Hoa giản

Trung Quốc có ghi:

dị” của Ngô Doãn Phú bảo:

Ph

―Khí cuả đậu đen

“Trẻ nhỏ mỗi ngày nuốt một
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xanh lòng làm sáng

hạt, đến mười tuổi nuốt 49

mắt, bổ thận, mát

hạt sẽ ít bị ốm đau, không

lợi

tim,

bổ

máu‖.

đau mắt.”

iP

á
Th

gan,

1. Dƣợc tính của đậu đen

càn thư” của Huy

xanh lòng: mát, ngọt,

viết:

ng

Thân

ho

Sách “Dưỡng lão
“Mỗi

không độc.

sáng nuốt 49 hạt

2. Tác dụng: của khí đậu

đậu đen xanh lòng

đen xanh lòng: Bổ thận,

suốt đời sang mắt

bổ gan, bổ tim, thanh
nhiệt, hoạt huyết, giải
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độc, tiêu thũng,

hạt rồi thêm một tuổi thì

giảm đau, sáng

tăng thêm 1 hạt + với

đen

nƣớc đun sôi để nguội

mắt,

tóc,

đen râu, mạnh
gân,

bổ

khoảng 250ml.
Lƣu ý không nấu,

nhuận

tràng,

không rang chín, không

phòng

đƣợc

nhai, chỉ nuốt sống,
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Ph

cốt,

nhiều bệnh.

xong mới ăn điểm tâm.

uống:

Đừng lo đậu còn sống,

sáng dậy, sau

khó tiêu. Ai cũng nuốt

3. Cách

á
Th

khi trải răng, rửa

đƣợc, không phải kiêng

iP

mặt, dùng nƣớc

cữ.

ho

sạch

đậu

ng

sôi để nguội rửa
đen

xanh lòng, nuốt
sống, ngƣời lớn
49 hạt, trẻ em
dƣới 10 tuổi 1
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Tháng 9/1997, mắt tôi

Đƣợc hơn 1 năm,

bị mờ, thấy nhiều‖ muỗi

tôi vào viện khám lại,

bay trƣớc mặt‖. Đến

thấy
 Đục thủy tinh thể

bệnh viện khám thì thị
lực còn 2/10. Bác sĩ bảo

không tiến triển;
 Độ đục dịch kinh ít

hiện nay chƣa có thuốc

đi;

Ph

chữa, khi nào mù hẳn
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vào viện thay thủy tinh
thể. Đang buồn chán thì

 Thị lực tăng lên
4/10.

rất may có ông bạn đến

Sau 4 năm đi khám
lại:

trên, bảo thử áp dụng.

iP

á
Th

cho tài liệu kể bài thuốc



Nốt đục thủy

ho

tinh thể mờ đi;


hạt đậu đen xanh lòng,
liên tục 6 tháng đã thấy

ng

Mỗi ngày nuốt 49

những vẩn đục

dịch kinh ít đi nhiều;


sức khỏe, có thị lực tốt
hơn.

7/10;
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thị lực tăng lên



kính lão trƣớc

thụt. Nhƣng từ khi tôi

đeo +3,5 độ; nay chỉ còn

cho cháu nuốt một hạt

+2 độ.

đậu đen xanh lòng mỗi

Đồng thời trong suốt

sáng, sau một tuần bệnh

4 năm qua tôi không hề

táo bón của cháu khỏi

bị táo bón, ăn ngủ tốt, da

hẳn.
Nhƣ vậy là nuốt

nhẹn, đặc biệt iet ốm vặt

sống hạt đậu đen xanh

và leo dốc cao ít thấy

lòng rất tốt. Điều quan

mệt mỏi, tóc tôi trƣớc đã

trọng là phải kiên trì,
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Ph

dẻ hồng hào, đi lại nhanh

nuốt liên tục không bỏ

nhiều sợi đen lại

iP

á
Th

bạc trắng 100% nay có

ngày nào.

ho
ng

Cháu gái tôi lúc 4
tuổi bị táo bón nặng, mỗi

Ngƣời sƣu tầm:

khi đại tiện, cháu kêu

NGUYỄN ANH KIỀU.

khóc và phải có sự can

(188 Tông Đản, Hà Nội)
Báo Ngƣời Cao Tuổi số

thiệp từ ngoài, nhiều khi

17 ngày 19.11.2001

phải đƣa vào bệnh viện

(Trang 9)
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MƢỜI NGUYÊN LÍ ĐỂ
NÂNG CAO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI NHẬT

; nhai kĩ.

2. Ăn thịt ít

; ăn rau nhiều.

3. Ăn đƣờng ít

; ăn quả nhiều.

4. Ăn mặn ít

; ăn chua nhiều.

Ph

1. Ăn ít

5. Mặc ít
6. Lo ít
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(Giấm, chanh, khế, quất… đều giúp tiêu hóa tốt)
; tắm nhiều.
; ngủ nhiều.

á
Th

; cƣời nhiều.

8. Ngồi xe ít

; đi bộ nhiều.

9. Nói ít

; làm nhiều.

ho

iP

7. Giận ít

ng

10.. Tham vọng ít ; thực thi nhiều.

Với mƣời nguyên lí này ngƣời Nhật Bản ngày nay có tuổi thọ trung bình
cao nhất thế giới (80 tuổi)
Theo ―Thông tin CỰU CHIẾN BINH‖
số 106 tháng 8 - 2002
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LỜI BÀN BỔ XUNG VỀ

NẾP NGHĨ VÀ CÁCH LÀM ĐÖNG
CỦA NGƢỜI NHẬT
Tƣơng tự nhƣ MƢỜI NGUYÊN LÍ NÂNG CAO
SỨC KHỎE trên đây
Các nhà khoa học

không lý luận vội, mà cứ

Ph

y
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Châu Âu, cả ở nƣớc Nga

tổng kết thực tiễn đã.
1. Họ tìm hiểu xem

rất thích lý luận, lý

nhân tài ―đông tây, kim

thuyết. Trong khi đó

cổ‖ nhƣ Trần Hƣng Đạo;

ngay từ thời Minh Trị

Napoleong; Thành Cát

Thiên

(1868);

Tƣ Hãn; Khổng Minh;

thấy phƣơng Đông ta

Nguyễn Trãi; Nguyễn

văn hiến lâu đời mà lại

Du;

thua phƣơng Tây nhiều

thƣờng sinh ra khi bố mẹ

mặt, ngƣời Nhật đã ra

ở độ tuổi bao nhiêu?

ho

Hoàng
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á
Th

cũ, nhất là thời Xô Viết,

ng

Victor

Huygo;...

công, gắng sức học tập

Họ thấy tuổi bố trung

kinh nghiệm các nƣớc,

bình khoảng 33, mẹ ít
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xuất lớn ―nông trang‖ và

Minh Trị đã có ―chiếu

Việt Nam ta đi theo hình

dụ‖ bắt thần dân Nhật

thức Hợp tác xã thì

Bản phải đẻ muộn một

ngƣời Nhật lai đƣa về

chút. Và vì vậy dân Nhật

từng gia đình, ―nhà nhà

rất tinh ranh. Ông cha ta

nuôi heo:, kể cả ở thành

thì bảo: ―Con so ngờ

phố, nhƣng lại có cả một

Ph

nhất ngoài 20. Thế là

nền công nghiệp thức ăn

ranh!‖ Thật ra đâu phải

cùng dịch vụ thú y, con

vì là con so hay con dạ,

giống,... ƣu việt. Cuối
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tinh

nghệch,

con

dạ

á
Th

cùng họ thừa thịt ăn, lại

lòng sớm quá, ―Gien‖ di

còn đóng hộp xuất khẩu

truyền của bố, mẹ chƣa

mạnh.

ho
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mà do các cụ đẻ con đầu

ng

trƣởng thành hết thì con

3. Về công nghiệp

sinh ra thông minh sao

đóng tầu biển. Sau 1945,

đƣợc!

nƣớc Nhật bại trận bị

2. Trong khi Liên Xô

Mỷ cấm không cho đóng

đƣa chăn nuôi lên sản

tàu biển, chỉ còn 42 cái
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âu tàu để phục vụ cạo hà,

Pháp đánh chiếm) thế

sơn gỉ cho tàu Mĩ. Đến

giới mới ―ngã ngửa‖ ra

chiến tranh Triều Tiên,

về tính toán khôn ngoan

Mĩ thiếu tầu vận tải, mới

của ngƣời Nhật.
Tàu chở dầu của Nhật

Nhật Bản đƣợc đóng tầu,

lớn gấp 10, do lún sâu

thì chỉ hai, ba năm sau

không đi qua đƣợc kênh

sản lƣợng đóng tầu biển

suez, phải đi vòng qua

của Nhật đứng đầu thế

quanh Châu Phi, qua mũi

giới ngay.

Hảo Vọng, để từ Vùng
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Ph

―tháo khoán‖ cho phép

á
Th

Vịnh (Perique) vào Địa

tạo theo công nghệ cực

Trung Hải, vẫn lãi hơn

kỳ tiên tiến và quy mô

tầu nhỏ đi tắt nhiều lần,

thật lớn theo kiểu thế

vì

giới chế tạo máy bay.

trƣởng, thủy thủ, nhiên

ho
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Thì ra họ tổ chức chế

ng

mói

thứ:

thuyền

Và đến khi kênh Suez

liệu, ...vv không nhất

bị tắc (do Nasser Ai Cập

thiết phải tốn gấp 10 lần

quốc hữu hóa, bị Anh,

tàu nhỏ.
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4. Ngƣời Nhật thƣờng

phải lạm phát để tham

thừa kế những phát minh

nhũng,vét cho đầy túi

khác

―tham quan‖ mà để tự

nhƣng không bao giờ họ

khắc từ vua quan đến

chịu rập khuôn máy

dân chúng đều phải ―thắt

móc, mà nhất định có

lƣng buộc bụng‖ đầu tƣ

sáng tạo, cải tiến, làm tốt

cho tƣơng lai.

của

các

nƣớc

y
op
oc
ot

Ph

hơn rõ rệt.

6. Ngƣời Nhật ngày

5. Sau đại chiến thế

trƣớc (ngay cho đến

giới 2, họ dám lạm phát,

những năm 40 của thế kỉ

á
Th

XX) có tiến là ―lùn‖, tức

gớm! Cho đến lúc ấy,

―thấp

đồng Yên là đồng tiền

nguyên nhân do chế độ

duy nhất trên thế giới

ẩm thực thiếu Ca, mỗi

không có đơn vị nhỏ là

ngƣời ngày thiếu 300mg

hào, xu, và thƣờng phải

Ca, tức thiếu khoảng 1/3

tính hàng chục, hàng

nhu cầu hàng ngày, họ

trăm Yên. Nhƣng không

đã có một giải pháp rất

bé

nhẹ

cân‖

ho

iP

đồng Yên sụt giá ghê

ng
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hữu hiệu: “Mỗi ngày

8. Việc giữ gìn sức

mỗi người một bịch sữa

khỏe cho mọi ngƣời,

bò cho người Nhật vươn

Nhật Bản có cách làm rất

cao bằng dân Âu-Mĩ”.

hay: Hàng tháng đều có

Rõ ràng ngày nay họ đã

bài giảng về giữ gìn sức

cao hơn xƣa rõ rệt.

khỏe trong xóm làng ở
nông thôn hay tại tiểu

hiện ra: “Nước trà xanh

khu dân cƣ của thành thị.

là loại nước uống tốt

Chúng ta cũng có những

nhất. Vì nó vừa có tác

buổi nói chuyện về cách

y
op
oc
ot

Ph

7. Gần đây WHO phát

á
Th

giữ gìn sức khỏe trên

thư, vừa trị sâu răng,

phát thanh truyền hình

làm chắc răng”... Thế là

hay trong các câu lạc bộ,

họ quy định học sinh tiểu

nhƣng ai muốn nghe thì

học Nhật Bản hằng ngày

nghe, không thì thôi.

đều phải uống vài chén

Chứ ở Nhật, ai vắng mặt

trà xanh.

phải học bù.

ho

iP

dụng phòng chống ung

ng
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có nội quy, có hãng

ở Nhật không giống Âu-

―kỳ‖; hãng ―ca‖, hãng

Mĩ hay TQ. Theo cuốn

―huy‖. Đại hội công

“nước Nhật đa dạng”

nhân viên chức có Chủ

của một tác giả Xô Viết

tham gia và bàn bạc rất

thì Chủ-Thợ (tƣ bản-

sôi nổi. Họ thƣờng tìm

công nhân) ở Nhật gắn

mọi cách để cạnh tranh

bó với nhau nhƣ trong

sinh tồn với hãng khác

gia đình, Chủ dù trẻ tuổi

(Ví dụ nhƣ Suzuki thì

so với công nhân, viên

đấu tranh sống còn với

y
op
oc
ot

Ph

9. Mâu thuẫn giai cấp

á
Th

Honda chẳng hạn chứ

nhƣng lại có trách nhiệm

Chủ-Thợ

nhƣ cha mẹ với con cái.

nhau).

không

diệt

ho

iP

chức của hãng mình

ng

Họ coi dạy bảo, săn sóc

Mẫu thuẫn Chủ-Thợ

đời sống, học hành của

(mâu thuẫn giai cấp đấy)

con em công nhân nhƣ

chỉ là mẫu thuẫn nội bộ

một trách nhiệm tất yếu

hãng. Chuyên trong nhà

của mình. Mỗi hãng đều

mà!
193

Những tƣ liệu trên đây là rút ra từ:
1. Cuốn sách tiếng Việt: ―Nhật Bản cận đại‖ của
Vĩnh Sinh so Văn hóa Tùng Thƣ xuất bản ở
Edmonton, Alberta, Canada năm 1990; Vĩnh Sinh là
giáo sƣ Tiến sĩ ngƣời gốc Việt, phụ trách môn Nhật

Ph

Bản học ở Đại học Alberta, Canada; Ông sinh ở Huế

y
op
oc
ot

năm 1944, tốt nhiệp trƣờng Quốc học rồi trƣờng Đại
học Văn khoa Huế, du học ở Nhật từ 1963 đến 1972
theo học bổng của Bộ Giáo Dục Nhật Bản cấp.

á
Th

2. Hai cuốn sách tiếng Nga ―Nƣớc Nhật thần kỳ‖ và

iP

―Nƣớc Nhật đa dạng' (Likivaia lapônnhia) đều xuất

ho

ng

bản từ những năm 60 của thế kỉ XX ở Maxkva. Tác
giả cả hai cuốn sách tiếng Nga này nguyên là một
phóng viên Xô-viết rất trẻ, thƣờng trú ở Nhật Bản của
báo ―Tia sáng‖ (Izvetchia). Viết xong hai cuốn này mà
đƣợc thƣởng ngay Huân chƣơng Cờ Đỏ và đề bạt
thành Tùy viên Văn hoá của Đại sứ quán Liên Xô ở
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Nhật.
3. Bài nói chuyện về ; Chìa khóa sức khoẻ ... của
Bác sĩ Trung Quốc Hồng Chiêu Quang, Nhóm Nghiên
cứu Nhà nƣớc vể các Bệnh tim mạch ở Bắc Kinh, và
bàỉ Bí quyết sống khỏe, sống lâu của Giáo sƣ ngƣời Mỷ
gốc Hoa Tề Quốc Lực, nhiều năm công tác cho WHO

Ph

- Tổ chức Y tế Thế giới.

y
op
oc
ot

Người góp bài bổ sung này. Phạm Hồng

• 408 Chung cƣ 76 Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa – Hà Nội. ĐT: 7755013
và ĐT.cầm tay 090 330 8582

Emaiỉ: phamhong33@vnws.com

ho

iP

á
Th
ng
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CHÖ Ý SAU KHI ĂN
Tạp chí “ Văn hóa Nghệ thuật ăn uống” số 127
 KHÔNG NÊN TẮM NGAY: ảnh hƣởng xấu
đến tiêu hóa.
 KHÔNG NÊN UỐNG NƢỚC CÓ GA: dạ dày
đang đầy thức ăn thì khí CO2 không dễ thoát ra

Ph

đƣợc nên sinh ra đầy hơi.

y
op
oc
ot

 KHÔNG NÊN ĐI BỘ NGAY hay làm việc
ngay: để cho lƣợng máu tập chung dồn vào dạ

á
Th

dày và đƣờng ruột tiêu hóa thức ăn.

iP

 CHỈ NÊN ĂN HOA QUẢ sau 1 giờ vì

ho

FRUCTOZA lƣu lại lâu thƣờng gây ra trƣớng

ng

bụng, kéo dài có thể sinh ra táo bón.
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CHUỐI TIÊU: Thuốc chữa bệnh
(Phải là chuối già từ 5 tuần tuổi trở lên)
BD Hoàng Tuấn Long
Tạp chí “ Văn hóa Nghệ thuật ăn uống” số 127
1. Chuối tiêu có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng:

y
op
oc
ot

Ph

mỗi ngày nên ăn một quả để phấn chấn tinh thần,
giảm béo, chống táo bón.

2. Chữa loét dạ dày: Mỗi ngày uống 4g bột chuối

á
Th

tiêu khô.

3. Chữa nứt nẻ chân tay: Dùng chuối tiêu chín

iP

ng

trùng thì phải dùng thuốc khác.

ho

nghiền nát bôi sẽ khỏi ngay. Nếu vết nứt nẻ đã nhiễm
4. Chữa đau răng: Thái hai quả chuối tiêu bỏ vào sắc
lấy một bát nƣớc để ngậm.
5. Chữa đau thắt ngực, tan máu đọng, tiêu đờm: Mỗi
ngày 250g hoa chuối tiêu + một quả tim lợn cho vào
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nồi đất hầm 2 giờ sau mang ra ăn cả cái lẫn nƣớc, vài
ngày là khỏi.
6. Chữa tiểu đƣờng, huyết áp cao, xơ vữa động
mạch, trĩ ra máu, tiêu khát: Đun sôi 100g gạo nếp; thái
3 quả chuối tiêu cho vào cùng 100g đƣờng phèn hầm
thành cháo. Mỗi ngày ăn 1, 2 lần. Vài ngày là khỏi.

kali cao.

y
op
oc
ot

Ph

Chữa đƣợc cả cao huyết áp vì chuối tiêu có hàm lƣợng

ho

iP

á
Th
ng
198

NHỮNG CẶP THỨC XUNG KHẮC
Tạp chí ― Thƣờng thức khoa học‖ Bắc Kinh 2-1997
– Đoàn Nhƣ Trác
Báo Đại Đoàn Kết số 79 (29-9-2997)
Đạm Thủy (Sƣu tầm)
Báo Ngƣời Cao Tuổi số 188 (4-2-2002)

y
op
oc
ot

Ph

Hoàng Tuyết Anh (Sƣu tầm)

1. Sữa bò và thức ăn có tính axit nhƣ hoa quả, cam

á
Th

quýt: sữa bò có 80% cazein, gặp độ pH < 4,6 sẽ dính

iP

kết lại và lắng đọng, khó tiêu hóa. Nên ăn cách nhau 1

ho

giờ.

ng

2. Sữa bò nóng với đƣờng FRUCTOZA: sữa nóng
không nên cho fructoza mà nên đợi nguội hãy cho vào
vì axit amin phản ứng với fructoza sản sinh ra chất
độc hại.
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3. Sữa đậu nành với đƣờng đen: Đƣờng đen có
tính axit nên sinh ra ―chất lắng biến tinh‖ làm giảm bổ
của sữa và dễ gây đầy bụng. Nên dùng đƣờng trắng.
4. Sữa đậu nành với trứng gà: Lòng trắng trứng gà
có chất nhớt kết hợp với protidaza trong sữa đậu nành
làm cho khó phân giải protein trong thực phẩm.

Ph

5. Sữa đậu nành hay đậu nành với mật ong: Nếu

y
op
oc
ot

ăn cùng lúc có thể chết ngƣời.
6. Hải sản với hoa quả: Protein và Ca trong hải sản
với axit tanic (trong Hồng, Nho,...) làm tổn thất dinh

á
Th

dƣỡng và sinh khó tiêu, đau bụng, nôn.

iP

7. Thịt chó với nƣớc chè: Ăn thịt chó rồi uống nƣớc

ho

ng

chè làm cho nhu động ruột chậm lại, phân khô và thu
hút nhiều chất có hại, có thể gây ung thƣ.

8. Khoai lang với quả hồng: Khoai lang bắt dạ dày
tiết ra nhiều vị toan gặp tannin và pectin trong hồng
dễ tạo thành sỏi, nặng sẽ sinh ra chảy máu hay loét.
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9. Thủy sản có vỏ với vitamin C: Arsennic hóa trị
5 của tôm, trai... gặp vitamin C của cà chua, chanh
ớt,... sẽ biến thành Arsenic hóa trị 3 tức thạch tín rất
độc.
10.

Gan lợn với giá đậu: Vi lƣợng trong gan lợn

làm cho vitamin C trong giá đậu bị oxi hóa, làm mất

Ph

tính chất bổ của giá đậu.
Thịt gà kỵ kinh giới: bị phong ngứa ngay sau

khi cùng ăn.

y
op
oc
ot

11.

Mật ong kỵ hành tỏi.

13.

Chuối hột ăn với đƣờng sẽ bị trƣớng bụng

iP

á
Th

12.

khó tiêu đầy hơi.

ho

Ba ba ăn với rau sam đau bụng đi ngoài.

15.

Trứng ngỗng, trứng vịt ăn cùng tỏi rất độc

ng

14.

hại.
Ghi chú: Các thông tin trên có thể có điểm chưa thật
sự chính xác.
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ĂN RAU CẨN CHỮA ĐƢỢC NHIỀU BỆNH
Theo Phó Đức Thuần tạp chí :Thuốc và sức khỏe” số
233 (1.4.2003)
phích nƣớc nóng. Uống

tay (cả cây) 50-60g, sắc

dần trong ngày cho ra

lấy nƣớc uống hàng

mồ hôi và thông tiện.

ngày (chia 3 lần). Uống

(Huyết áp thấp không

đến khi nào huyết áp ổn

dùng).

định.

y
op
oc
ot

Ph

1. Huyết áp cao: cần

2. Phong thấp: Cần tây

4. Khó tiêu, biếng ăn:
Hàng ngày ăn sống 2030g rau cần tây kèm

mỗi lần dùng 15g, sắc 3

iP

á
Th

(cả cây) 1kg phơi khô,

bát nƣớc lấy 1 bát đế

bữa cơm.

thức ăn khác trong các

ho
ng

uống. Uống 3 lần trong

5. Viêm miệng, viêm

ngày, uống nóng, kiêng

họng: rửa sạch 40-50g

thức ăn sống, lạnh.

rau cần tây, giã nát, vắt

3. Bí đái: cần tây 50g

lấy nƣớc cốt (thêm vài

rửa sạch, vò nát, hãm

hạt muối) súc miệng.

trong ấm tích hoặc
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Viêm họng thì ngậm,

8. Chảy

máu

mũi,

chân răng, ỉa đái ra

hoặc nuốt dần.

máu: giã nát rau cần

30g rau cần tây, giã kỷ,

tây, lấy nƣớc uống.

đắp lên vết lở loét. Khi

Hoặc giã rau cần tây

khô,

thƣờng

thêm củ sen, lấy nƣớc

xuyên lấy nƣớc cốt rau

Ph

đun sôi, uống. Nếu nôn

cần tây thoa lên cho

ra máu phải ích cực

chóng lên da non, bớt

chữa trị theo y học hiện

sẹo.

đại, nhƣng vẫn có thể

vết

lở

nhiệt,

á
Th

7. Nội

y
op
oc
ot

6. Da lở loét: Rửa sạch

phục

dùng thêm hai bài trên

nhiệt trong máu: (sau

iP

sốt, viêm nhiệt, tre sau

thƣờng xuyên.

hoặc ăn rau cần tây tƣơi

ho

ng

sởi, sau viêm phổi) Giã

9. An thần: dùng nƣớc

nát rau cần tây lấy nƣớc

ép rau cần tây hoặc

cốt, đun sôi, uống nóng

thêm mật ong, hoặc ép

hoặc hàng ngày ăn rau

cùng với cà rốt đều tốt.

cần tây.
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10. Giảm

béo:

Hàng

ngày ăn hoặc nhai rau

nấu chín, ăn cả nƣớc
lẫn cái.
Chú ý: món cần, tỏi tây

đƣợc 14kg trong hai

xào thịt bò rất quen

tháng nhai cần tây liền.

thuộc, nhƣng phải hạn

11. Tiểu đƣờng (kèm

chế thịt bò. Nếu lại

mất ngủ): rễ rau cần

thêm cả mì sợi thì

tây 90g, táo toan nhân

ngƣời cao huyết áp

10g. Nấu nƣớc uống.

không nên lạm dụng.

y
op
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ot

Ph

cần tây. Có ngƣời giảm

12. Lợi tiểu và điều

Theo DƢỢC THIỆN

á
Th

kinh: Kinh nghiệm dân

iP

gian philipin cho biết:

ĐÔNG Y

1. Vàng

da:

(dƣơng

ho

hoàng) xáo 150g cần

tây sẽ rất tốt cho hai

tây với 15g dạ dày lợn,

vấn đề trên.

ăn liên tục 1 tuần đến

13. Mỡ trong máu cao:

ng

Uống nƣớc sắc rau cần

10 ngày.

0,5kg rau cần tây +

2. Cao huyết áp: rau

0,25kg táo tầu (bỏ hạt)

cần tây 100g, cải 50g,
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nƣớc luộc gà 300ml,

thịt heo nạc 100g, nƣớc

hành 10g, gừng 5g.

luộc gà 300ml, nấm

Đun nhỏ lửa 20-30 phút

hƣơng 30g, dâu 10g,

và uống, ăn cả cái.

hành 10g, gừng 5g,
muối 5g. Dầu vừa đủ

huyết áp: rau cần tây

dùng, cho dầu vào chảo

100g, củ năng 20g, đỗ

Ph

nóng phi thơm gia vị

trọng 10g, thịt bò nạc

rồi cho các vị còn lại đã

200g, nƣớc luộc gà

thái nhỏ, dập nát, vào

300ml. Thái nhỏ các vị,

cúng nƣớc luộc gà, đun

y
op
oc
ot

3. Thận dƣơng hƣ, cao

nhỏ lửa 20-30 phút.

dầu, cho các vị vào đảo,

iP

á
Th

phi thơm hành bằng
rồi đổ nƣớc luộc gà,

trong ngày.

Chia làm 2, 3 lần ăn

ho

ng

đun nhỏ lửa 25-30 phút.

5. Canh bổ can, thận,

Chia làm 2, 3 lần ăn

hạ huyết áp: rau cần

trong ngày, ăn nóng.

tây 200g, đỗ trọng (bột)

4. Bổ thận, hạ huyết

15g, táo bỏ hột 10g,

áp: Rau cần tây 100g,

hành 10g, gừng 5g, dầu
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vừa đủ dùng. Nồi nóng

tây làm dƣợc liệu, vì

đổ dầu phi thơm gia vị,

khí vị mạnh hơn, dƣợc

đổ 600ml nƣớc đun sôi

tính rõ hơn. Nhƣng

rồi bỏ cần, đỗ trọng,

sách

táo, gia vị, đun nhỏ lửa

không sẵn cần tây thì

thêm 20-30 phút. Uống

có thể thay bằng cần ta.

nóng.

cũng

nói

nếu

6. Xào bổ can, thận,

theo tập quán cho hợp

hạ huyết áp: rau cần

khẩu vị, chúng ta quen

tây 200g, mộc nhĩ 30g,

dùng cần ta nhiều hơn,

y
op
oc
ot

Ph

Tất nhiên phải chế biến

thơm ngon, giòn, ngọt,

15g, gừng 5g, gia vị,

iP

á
Th

đỗ trọng (bột) 10g, tỏi
dầu vừa đủ. Rau cần tây

2. Trong rau cần tây có

bỏ vào sau cùng, xào

furocoumarin, nếu để

tái thì bắc ra ăn.

lâu trong tủ lạnh sẽ tăng

giải nhiệt cũng tốt.

ho

ng

Ghi chú:

lƣợng chất này lên gấp

1. Tài liệu y khoa cổ kim

2,5 lần (sau cỡ 3 tuần),

đông tây đều dùng Cần

khi ăn sẽ có hại, do đó
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chỉ nên trữ lƣợng cần

tuần, để an toàn trong

tây trong tủ lạnh dƣới 1

sử dụng.

HÃY THƢỜNG XUYÊN DAY BẤM HUYỆT TÖC
TAM LÝ ĐỂ KHỎE MẠNH, SỐNG LÂU
Sách Nhật Bản chép
ngƣời con dâu 174,
ngƣời cháu nội 151 tuổi,

Bảo thứ 15, khi thông xe

ngƣời cháu dâu 138 tuổi

chiếc cầu vĩ đại nhất

dẫn theo sau các chắt,

nƣớc Nhật, Nhật Hoàng

chút, chít, ...trên 99 tuổi

y
op
oc
ot

Ph

rằng: giữa năm Nguyên

nhiều vô kể.

99 tuổi tới dự lễ cắt băng

iP

á
Th

cho mờ tát cả các cụ trên
khánh thành và đi qua

hỏi các cụ có bí quyết gì

cầu trƣớc tiên.

mà sống lâu vậy? Cụ

Nhật Hoàng thân mật

ho

ng

Hôm đó ngƣời ta thấy

Mikawa cao tuổi nhất trả

có 3 cặp vợ chồng của

lời: chúng tôi sống thọ

dòng họ Mikawa: ông bố

tới ngày nay nhờ bí

224 tuổi, bà mẹ 221,

quyết gia truyền lâu đời

ngƣời con tri 193 tuổi,

của dòng họ là thƣờng
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xuyên day bấm huyệt túc

minh trong con ngƣời

tam lý, làm cho hệ thần

chúng ta luôn bị chi phối

kinh thực vật luông tỉnh

bởi hai hệ thống thần

táo hoạt động đều đặn.

kinh: thần kinh động vật

Đó là câu chuyện ngày

(điều khiển) và thần kinh

xƣa. Còn ngày nay có rất

thực vật (tự động).
Giải thích về hệ thần

day bấm huyệt, châm

kinh động vật thì mọi

huyệt, cứu huyệt, điện

ngƣời dễ thấy, ví dụ nhƣ:

châm, thủy châm, ...

tai nghe, mắt nhìn, ta sờ,

y
op
oc
ot

Ph

nhiều y gia nổi tiếng về

á
Th

nghiên cứu vấn đề này.

chân đi, miệng nói, ...

iP

Tất cả các phép day
cứu

đều

vật từ bộ óc điều khiển.

ng

châm

ho

bấm,

đều do hệ thần kinh động

nhằm chung mục đích

Còn hệ thần kinh thực

làm thức tỉnh hệ thần

vật, nằm sâu trong tủy

kinh thực vật để con

sống, có mạng chỉ huy

ngƣời khỏe mạnh, sống

nối liện với lục phủ, ngũ

lâu. Khoa học đã chứng

tạng: tim, phổi, dạ dày,
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lách,

không đƣợc phép nghỉ

thận,...Nó nằm rất kín

ngơi, mọi cơ năng trong

đáo, ít khi bị bên ngoài

con ngƣời sẽ đƣợc vận

va chạm vào. Nó hoạt

hành đều đặn: hô hấp

động tự động theo bản

phổi hít thở đều, tuần

năng, liên tục suốt ngày

hoàn

đêm từ khi con ngƣời bắt

nhàng, tiêu hóa dạ dày

đầu sinh ra cho tới khi

co bóp tốt,.. các bộ phận

kết thúc cuộc sống.

sản sinh hồng cầu, bạch

gan,

mật,

lá

y
op
oc
ot

Ph

Phải làm việc liên tuc

tim

đập

nhịp

cầu, tinh trùng,... làm

á
Th

việc ổn định, sức đề

hệ thần kinh thực vật này

kháng mạnh, đẩy lùi

đòi hỏi nghỉ ngơi thì con

đƣợc bệnh

ngƣời cũng không tồn tại

mạnh và sống lâu.

ho

iP

nhƣ vậ, rồi cũng đến lúc

ng

tật,

khỏe

Mỗi ngày day bà bấm

nữa.
Cho nên ta phải thƣờng

huyệt TUC TAM LÝ từ

xuyên tác động làm cho

3 đến 5 lần, mỗi lần từ 8-

hệ thần kinh thực vật

10 phút.
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Phƣơng pháp: bất kể ở

bằng, bão hòa, lúc đó ta

tƣ thế ngồi hay nằm,

sẽ mất hết cảm giác đau.
Thƣờng xuyên làm sẽ

ấn thử lên dấu huyệt, nếu

nâng cao đƣợc thể trọng

thấy đau đau là đúng

và hệ thần kinh thực vật

huyệt. Trƣớc khi bấm

sẽ đƣợc phục hồi và trẻ

mạnh vào huyệt ta hít

lại.

Ph

trƣớc hết dùng ngón giữa

Đã chữa khỏi hoàn

ngực và bụng phình căng

toàn các bệnh: sỏi thận,

nhƣ quả bóng, trong khi

sỏi mật, mụn trứng cá,

y
op
oc
ot

một hơi thật sâu, lồng

á
Th

kinh nguyệt không đều,

liên tục nhiều cái. Cố

đau bụng khi hành

gắng nín thở và lên gân

kinh, nhiều khí hƣ;

toàn cơ thể để chống đỡ

nhức đầu; mất ngủ;

những trận dội bom của

cao huyết áp; đau lƣng;

đầu ngón tay xuống đinh

gầy quá; béo quá;...

ho

iP

bấm thật mạnh vào huyệt

ng

huyệt tạo ra một thế cân
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Ph

y
op
oc
ot

KHẢ NĂNG CHỮA CÁC BỆNH NAN Y CỦA
HOẠT CHẤT CURCUMIN – TINH NGHỆ
(Mỗi tấn nghệ vàng rút ra được 1~3 kg Curcumin)

á
Th

là thức uống bổ dƣỡng

chất chính của cụ nghệ

để phòng và điều trị các

vàng mà tên thƣơng

bệnh nan y nhƣ : ung

ho

ng

TNV-999,

thƣ, viêm gan, sơ gan cổ

BỘT

chƣớng, đau túi mật,

ĐUỜNG TINH NGHỆ,

viêm loét dạ dày, đại

TNV-999-TĐ hay hiện

tràng, hành tá tràng ; hạ

nay là Trà TINH NGHỆ,

thấp

phẩm

là

iP

CURCUMIN, hoạt

TNV-999-AC,

211

mức

cholesterol

máu và mỡ máu, các

hồng hào, tăng cƣờng

bênh

sắc đẹp, sức lực và cả

tim

mạch,

các

chứng viêm nhiễm cao

tuổi thọ nữa .

và cả bệnh ―liệt kháng‖

CURCUMIN

còn

chứa các chiết phẩm

những thế nó còn là

đông – nam dƣợc khác

―ngƣời bạn đáng tin cậy‖

có tác dụng tăng cƣờng

của các bệnh nhân suy

khí huyết, giảm đau, hạn

giảm trí nhớ, lú lẫn

chế cả chán ăn . . .

y
op
oc
ot

Ph

(Hiv - Aids) nữa. Không

(Alzei mer’s), rối loạn hệ

CURCUMIN

làm

á
Th

chết dần các tế bào ung

khớp, thống phong (bệnh

thƣ mà không làm tổn

gout), loãng xƣơng, khô

hại gì các tế bào lành

cứng (mắt, âm đạo), vẩy

tính nên kiềm chế ung

ngăn

thƣ ở cả các giai đoạn :

chặn béo phì, xoá bỏ tàn

khởi phát, tiến triển và

nhang, chống rụng tóc

cả giai đoạn chót.

ng

ba-sedow,

ho

nến,

iP

miễn dịch nhƣ viêm đa

(hói đầu), làm cho da dẻ
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Theo Ts PHẠM ĐÌNH TỲ, 58 đg

Thực tế lâm sàng trong

Trần Quốc Toản, Cầu Giấy, Hà Nội.

mấy năm qua cho thấy
các

chế

phẩm

ĐT: 836 1170

của

CURCUMIN - tinh nghệ
nói trên đã đƣợc ngƣời
dùng, không chỉ trong

Ph

nƣớc, mà ở cả các nƣớc
vũ.

y
op
oc
ot

ngoài hoan nghênh và cổ

CÁCH DÙNG TINH NGHỆ

á
Th

Cách này hỗ trợ rất tốt

một loại trà. Sau mỗi

cho ngƣời bị rối loạn

bữa ăn, lấy 1~2 thìa càfê

tiêu hoá, thiểu năng gan,

(5~ l0g) hoà tan vào một

mật, phụ nữ sau khi sinh

cốc

100ml)

... và dùng loại TNV-

nƣớc lọc, nƣớc cam,

999. Có thể tăng lên mỗi

chanh, đƣờng, sữa hay

ngày đến 15~20g.

ho

ng

(khoảng

iP

Tốt nhất là dùng nhƣ

mật ong ... rồi uống.
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Còn để hỗ trợ cho

 5 gói thứ năm :

ngƣời mắc các chứng

uống 12 ngày một gói.

bệnh nan y, cần dùng

Tổng 60 ngày

TNV-999- AC nhƣ sau:

Tuỳ tình hình mức
độ chuyển biến nặng nhẹ

liều ―tấn công‖ ngày 3~5

của bệnh nhân, các liệu

lần, 3 ngày một gói,

pháp Đông Tây Ỵ đã sử

Tổng 15 ngày;

dụng... mà thời gian

y
op
oc
ot

Ph

 5 gói đầu tiên là

 5 gói thứ hai :

cũng nhƣ lƣợng Tinh

uống 5 ngày một gói

Nghệ cần dùng dài ngắn,

á
Th

Tổng 25 ngày

nhiều ít ... có khác nhau.

iP

 5 gói thứ ba :

Nhìn

chung

cần

ho

khoảng 25 đến 30 gói

Tổng 35 ngày

trong vòng 4 tháng rƣỡi

ng

uống 7 ngày một gói.
 5 gói thứ tƣ :

đến 6 tháng để giải quyết

uống 9 ngày một gói.

phần cơ bản của căn

Tổng 45 ngày

bệnh hiểm nghêo. Có
nhiều trƣờng hợp chỉ cần
214

10~15 gói, bệnh nhân đã

để hơi nguội rồi cho

trở về trạng thái hầu nhƣ

lƣợng Tinh Nghệ vừa đủ

bình thƣờng.

vào khuấy cho đều rồi

Cũng có thể dùng

uống.
Theo Ts PHẠM ĐÌNH TY

nhƣ sau : Lấy 1~2 thìa

58 đg Trần Quốc Hoàn Cầu

càfê mật ong pha vào

Giấy, Hà Nội: ĐT: 836 1170

chừng 100 ml nƣớc sôi

y
op
oc
ot

Ph

★★★

á
Th

iP

CHỨNG LOÃNG XƢƠNG

ho

Bình thƣờng từ tuổi 35 trở đi, xƣơng dần dần giảm

ng

canxi, dẫn đến chứng loãng xƣơng, làm xƣơng xốp,
giòn, dễ gẫy, nhất là ở nữ giới, thời mãn kinh thƣờng
đẩy nhanh mất canxi trong vòng 6-8 năm đầu, sau lại
tiếp tục diễn ra từ từ.
Loãng xƣơng khó

ngừa hay làm chậm lại

chữa nhƣng có thể ngăn

nhờ chế độ ăn uống, sinh
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hoạt và thuốc men hợp

Hết sức tránh bị té

lý.

ngã, khi gẫy rất khó liền,
Sữa là loại thức ăn lý

việc bất động còn kéo

tƣởng để cung cấp cả Ca

theo nhiều nguy cơ bệnh

lẫn protit cho ngƣời có

tật khác.
Chỉ dùng thuốc giảm

từ 0,5 đến 1 lít sữa tƣơi,

đau khi thật cần thiết. Có

Ph

tuổi. Mỗi ngày nên dùng

thể dùng loại giảm đau

bột.

đơn thuần (Paracetamol;

y
op
oc
ot

sữa chua hay sữa pha từ

Cần năng vận động

Idarac;...)

hay

á
Th

Calcitonine (vừa ức chế

rất có ích cho toàn cơ thể

hoạt động hủy xƣơng

(cả tim mạch, hô hấp,

vừa giảm đau do loãng

tiêu hóa…), vừa tốt trực

xƣơng)

ho

iP

vừa sức, đi bộ ngoài trời

ng

tiếp cho xƣơng, khớp,

Tránh dùng các loại

chống đƣợc loãng xƣơng

thuốc giảm đau kháng

và thoái hóa cột sống.

viêm

chứa

Corticosteroides vì nó
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làm ức chế tạo xƣơng và

hay chất chuyển hóa của

giảm hấp thụ vitamin D,

vitamin

tăng thải Canxi qua nƣớc

Rocaltrol) theo chỉ định

tiểu.

và theo dõi của thầy

Tăng cƣờng cung cấp

D

(calcitiol-

thuốc.

thêm canxi và vitamin D

Ph

y
op
oc
ot

Cơm chưa nhai chớ nuốt,

Đường chưa xem xét kĩ chớ đi,
Người chưa hiểu tí gì chớ kết bạn,

á
Th

Công việc chưa nghĩ suy chớ vội làm!

ho

iP
ng

U SƠ TUYẾN TIỀN LIỆT
CÀNG NHIỀU TUỔI CÀNG DỄ BỊ
TTL (Tuyến tiền liệt) chỉ có ở nam giới nhƣ tử cung
chỉ có ở nữ giới. Tƣơng tự nam có tinh hoàn cung cấp
tinh trùng thì nữ có buồng trứng. Tuyến này nằm ngay
dƣới bọng đái. TTL sản xuất ra tinh dịch, mà thành
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phần chính là ―quả đƣờng‖ – Fructose, để nuôi tinh
trùng.
Triệu chứng đầu tiên là

ở tuổi dạy thì, tối đa lúc

đi tiểu nhiều quá 3 lần

trƣởng thành, rồi từ từ

mỗi

giảm dần từ tuổi khoảng

(không kịp tới toa lét đã

35. Sau tuổi 40 non nửa

són ra quần), tiểu chậm

nam giới có hiện tƣợng

do bƣớu chèn ép niệu

teo dần TTL, già nửa lại

đạo. Trầm trọng hơn :

phì đại, hay gọi là u xơ

tiểu khó, tiểu không hết

y
op
oc
ot

Ph

TTL bắtđầu hoạt động

ngày,

tiểu

gấp

á
Th

và bí tiểu. Có thể biến

ít phát triển thành u ác

chứng : sỏi bọng đái, túi

tức ung thƣ TTL. Tuổi

ngách bọng đái, suy thận

càng cao thì số bị u xơ

mạn, tiểu máu, v.v…

ho

iP

tức là bƣớu lành. Một số

ng

(bƣớu lành) càng nhiều.

CÁC BIỆN PHÁP

Cha cố (đứng đắn) và

ĐIỂU TRỊ THEO TÂY

Hoà thƣợng (đắc đạo)

Y

cũng vẫn bị u xơ TTL.
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Thuốc:

mà), ít biến chƣng hơn,

Đa số chiết

nhƣng tốn kém hơn mổ

tinh từ thảo mộc, làm dễ

hở.

đi tiểu hơn là chính, chứ

Đốt

ít làm nhỏ hay tiêu đƣợc
bƣớu. Thuốc tây thƣờng

Ph

dùng loại khóa

α

tia

lasser:

có

Rất

y
op
oc
ot

phenoxxy-bezamine

Mổ hở:

bằng
biến

chứng,

nhƣng không thử đƣợc
sinh thiết (nên không
biết có phải là u ác

á
Th

Mổ sớm, khi sức khỏe

ít

không) và hết sức tốn

iP

còn tốt, dễ hơn, ít nguy

kém.

ho

hiểm hơn, chỉ khó hơn

Nung

ng

mổ ruột thừa một tí thôi.

Mổ nội soi:

bằng

nhiệt :

Thế giới đã làm trên ½

Mới 15 năm nay sau

thế kỉ nay rồi, đòi hỏi

một

―tay‖ nghề cao, ―mắt‖

nghiệm hiệu quả rất tốt.

nghề quen (nhìn qua ti vi

Cũng không thử đƣợc
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thời

gian

thử

sinh thiết nhƣ phƣơng
(nguyên lý muôn thuở)

pháp laser. Rất tiên tiến

Theo Ts VŨ LÊ CHUYÊN Phụ

đơn giản và khấ rẻ. Tuy

san Khoa học phổ Thông 273

nhiên nếu có sỏi ―vôi‖
thì bằng nung vôi trong
―bụng‖, nguy hiểm ! Cần

y
op
oc
ot

Ph

thầy thuốc giỏi

ho

iP

á
Th
ng
220

ĐÔNG Y CHỮA TIỀN LIỆT TUYẾN
Lời bàn của biên tập : Đông y có nhiều bài thuốc
hay phần lớn đều nhằm kích thích khả năng tự chữa trị
của bản thân cơ thể ngƣời bệnh. Khi mới bắt đầu phì
đại có thể chỉ day huyệt và ăn mía vỏ tím cùng lá mơ
tam thể (nhiều ngƣời đã teo nhỏ lại). Nếu đã to quá thì

Ph

dùng ―trinh nữ hoàng cung‖ hoặc mấy bài thuốc dƣới

y
op
oc
ot

đây. Nhƣng nếu đã quá ―phì đại‖ mà còn sung sức
―còn khỏe‖ thì mổ sớm theo tây y là tốt nhất.
1) Mía + lá mơ và

á
Th

day huyệt:

dọc mía vỏ tím lót đáy

iP

Mỗi ngày ăn 1 tấm

nồi hấp chín lá mơ tam

ho

thể

đồng

thể mà ăn.

ng

mía vỏ tím và 7 lá mơ
tam

đƣợc lá mơ tam thể thì

thời

2) Bào chè sắc rồi

thƣờng xuyên day huyệt

uống:

giữa mắt cá và gót chân,

Trinh nữ Hoàng

ở cả hai chân. Ngƣời

Cung

bụng yếu, không ăn sống

a) Cách bào chế: Lấy
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lá già (dài trên 50cm)

c) Cách uống: Mỗi

thái nhỏ. Sấy khô cho

ngày sắc một túi (3 lá)

vào túi nilon. Mỗi túi

chia làm 2 lần uống. Lần

khoảng 3 lá, mỗi liều 21

thứ nhất, sau bữa cơm

túi (63 lá).

chiều 15 phút (tức 6 giờ
chiều), lần thứ hai: 10

khi sắc, sao vàng hạ thổ

giờ đêm, trƣớc khi đi

15 phút. Phải đựng vào

ngủ. Uống liên tục 3 đợt,

ca thuỵ tinh, sành sứ chứ

mỗi đợt 7 ngày, nghỉ 7

không dùng ca nhôm hay

ngày tổng cộng 35 ngày.

y
op
oc
ot

Ph

b) Cách sắc: Trƣớc

á
Th

Kiểm tra lại, nếu chƣa

vào ca, đổ 300 ml nƣớc

khỏi sau 2 tháng lại

đun sôi, đậy kín rồi sắc

uống, lần thứ 2, cũng 21

cách thuỵ. Nồi ngoài có

gói nữa thì rất khó thể

thể là nhôm hay bất kỳ

khỏi hẳn.

ho

iP

sắt tráng men. Cho thuốc

ng

loại gì. Đun sôi một giờ,

Kiêng ăn giá, đậu

để nguội lấy ra vắt kiệt

xanh, rau cải trong thời

nƣớc trong bã.

gian uống thuốc.
222

nóng, đắp ngoài da, để

Theo Đông y sĩ

chữa đau nhức vì thấp

Nguyễn Lƣơng
(Thế giới mới: số 152) thì:

khớp.

Trinh nữ Hoàng cung

Thành phần hoá dƣợc

có tên khoa học là

của Trinh nữ Họàng

Crinum

latifolium

cung

L.,

có

:

lycorine,

lycoramine, lycore- mine

Hoa là Tây Nam Căn

... và đang tiếp tục tìm

Châu Lan ; cùng họ và

tác dụng dƣợc lý, thử

khá giống cây náng trắng

nghiệm lâm sàng...

y
op
oc
ot

Ph

theo thƣ tịch cổ Trung

á
Th

Hy

(hay lan đất) có tên khoa

vọng

tƣơng

lai

không xa có thể chữa

iP

học là Crinum asiaticum

ho

đƣợc bƣớu lành, trĩ,

L., cổ tịch Trung Hoa

ng

v.v... , và cả u ác.

goi là ―Văn Châu Lan‖,

- Theo Ô. Phan Hổ

nên cần cẩn thận kẻo dễ

3. Bài TRỊ THẬN

nhầm.

THÔNG QUA THANG

Dân Ấn Độ có kinh

Tri mẫu (bắc) 18 g

nghiệm dùng củ Trinh

Hoàng bá (bắc) 18 g

nữ

Hoàng

cung

xào
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 Nhục quế (nam) 3 g

Theo Ô. Ng:Trọng Vĩnh

Tri mẫu có lông mua về

Bồ Công Anh (khô)

sao qua, bóc lông rồi

Kim Ngân Hoa (khô)

thái mỏng, Sắc 3 bát

Lá dừa cạn (sào qua

lấy 1 bát. Uống lúc đói,

hoặc phơi khô)
Lá bấn trắng hoặc đỏ

và chiều. Mỗi đợt uống

của cây bấn sắp ra hoa

3 đến 10 thang.

(sao qua) Lá bấn trắng

4.

Bài

TRUNG

y
op
oc
ot

Ph

2 lần trong ngày : sáng

TUẦN

BỔ

KHÍ

TRỊ

nam

á
Th

THẬN THÔNG

còn gọi là Bạch đồng
Bốn thứ với lƣợng bằng

iP

Theo Ổ. Ng. Trọng

nhau, sắc uống tới khi

ho

khỏi thì thôi.

ng

Vĩnh
 Hoàng kí 30 g

Theo Ô. Ng: Trọng Vĩnh
, nguyên Đại sứ ta ở

 Cam Thảo 10 g

Bắc kinh, ông đã tự điều

 Hoàng bá 6 g

trị 10 năm và kết quả rất

5. Bài “KHÔNG RÕ

tốt.

TÊN”
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BỆNH NHÂN GOUT
Nên làm và nên tránh
(thống

Cần đƣợc điều trị liên

phong) là một bệnh khớp

tục để tránh tái phát.

do rối loạn chuyển hóa

Ngƣời bệnh cần chủ

purin. Thƣờng khởi đầu

động tuân thủ hƣớng dẫn

bằng viêm một khớp ở

của thầy thuốc chuyên

chân, đặc biết hay gặp ở

khoa, phối hợp với chế

ngón chân cái: sƣng,

độ ăn uống và sinh hoạt

Bệnh

gout

y
op
oc
ot

Ph

hợp lý.

dội và có thể tự khỏi sau

iP

á
Th

nóng, đau đột ngột, dữ

1. Chế độ ăn uống:

ho

3-7 ngày.

ng

Hạn chế các thức ăn

Nhƣng thƣờng diễn tiến

chứa nhiều purin (giàu

kéo dài, hậu quả là các

đạm, axit nhân tế bào)

đợt viêm khớp cấp, gây

nhƣ tim, gan, thận, óc,

các u cục (tophy) gây sỏi

trứng lộn, cá chích, cá

thận, suy thận,...

đối,...
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Không

cần

kiêng

cho việc thải bớt axit

tuyệt đối: tôm, cua, sò,

uric ra ngoài.
2. Chế độ sinh hoạt:

biển, đạm thực vât,... vẫn

Ngâm chân nƣớc ấm

có thể ăn miễn sao cố

hàng tối là tốt, có thể

gắng ăn lƣợng đạm từ

làm

các thức ăn đó không

nhƣng đừng nƣớc nóng

vƣợt quá nhu cầu (1g

quá và không ngâm lúc

đạm cho 1kg cân nặng

đang viêm cấp.

mỗi ngày).

y
op
oc
ot

Ph

ốc, hến, cá nƣớc ngọt, cá

thƣờng

xuyên,

Tắm sông, tắm biển là

á
Th

Không uống rƣợu,

rất tốt nhƣng tránh dầm

iP

mƣa lạnh hay để bị lạnh

bia;

ho

đột ngột. Tránh gắng

ng

Nên tăng cƣờng ăn

căng

thẳng

rau xanh, uống nhiều

sức,

nƣớc, các loại khoáng có

không nên thức khuya.

và

nhiều gaz vì sẽ kiềm hóa

Cần vận động thƣờng

nƣớc tiểu và thuận lợi

xuyên vừa sức. Khi bệnh
chuyển sang giai đoạn
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mãn tính cần tập luyện

Ở nƣớc ta, bệnh

thƣờng xuyên kết hợp

GOUT ngày càng trở lên

với vật lí trị liệu để tránh

phổ biến, cần cảnh giác

teo cơ, cứng khớp và hạn

với các hiện tƣợng sƣng

chế biến dạng khớp.

đau đột ngột bất thƣờng
ở ngón chân, bàn chân,

3. Chế độ thuốc men:

cơ chân. Khi có bệnh cần

y
op
oc
ot

Ph

Theo đúng hƣớng

ngay

thày

thuốc

dẫn của thầy thuốc. Chỉ

tới

dùng thuốc giảm đau

chuyên khoa sớm để

kháng viêm khi có cơn

đƣợc chuẩn đoán và điều

á
Th

trị kịp thời. Lúc đầu

dùng càng tốt. Thuốc

thƣờng tƣởng có thể khỏi

chữa bệnh (để giảm uric

hẳn trong một thời gian

trong máu, tăng bài tiết

dài, nhƣng các rối loạn

uric,...) thì phải dùng lâu

bên trong thì không thể

dài, liên tục, không ngắt

khỏi và trƣớc sau thế nào

quãng

cũng sẽ tái phạt và nặng

ho

iP

viêm. Càng hạn chế

ng

dần lên.

KẾT LUẬN:
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Phát hiện sớm, điều

các hậu quả xấu ở khớp,

trị đúng, duy trì nền nếp

ở thận và ở các cơ quan

ăn uống sinh hoạt phù

liên quan đặc biệt là tim

hợp có ý nghĩa quan

mạch.
Theo Ts Bs LÊ ANH THƢ

trọng trong kiểm soát và
phòng ngừa bệnh, tránh

y
op
oc
ot

Ph
Tĩnh dưỡng thường được yên

iP

á
Th

Tùng tiệm thường được đủ

Bủn xỉn quá tất hao phí nhiều

ho
ng

Tích trữ lớn tất mất mát to!

Cẩn thận là không lo
Nhẫn nại thì khỏi khổ
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10 ĐIỀU KHUYÊN DÀNH CHO
NGƢỜI CAO HUYẾT ÁP
Thật ra cao huyết áp

ngồi hay nằm với hai
chân duỗi thẳng.

gốc, mà chỉ là một biểu

2. Cần có một thời gian

hiện do bệnh khác gây

biểu làm việc và ngỉ

ra. Ví dụ: suy thận, thận

ngơi hàng ngày thật cân

không lọc máu tốt, máu

đối.

thiếu chất dinh dƣỡng

3. Phải ngủ mỗi ngày ít

y
op
oc
ot

Ph

không phải là một bệnh

á
Th

nhất 6-7 tiếng.

chạy nhanh hơn, cho đủ

4. Buổi sáng thức dậy,

lƣợng cần thiết. 10 điều

trƣớc

khuyên nhƣ sau:

giƣờng nên tập ngồi dậy

1. Không nên lạm dụng

rồi nằm xuống, hai chân

thuốc làm giảm huyết áp.

duỗi thẳng chừng mƣời

Bất đắc dĩ mới phải

lần. Ngƣời bị cao huyết

dùng. Nên luôn luôn

áp không nên tập những

ho

iP

nên phải tăng áp cho

ng

khi

rời

khỏi

động tác nặng, tốt nhất là
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tập

thong

thả

một chỗ thì nên tranh thủ

nhịp

đứng dậy, đi lại, mỗi

5. Khi rời khỏi giƣờng

ngày hai lần mỗi lần 5-

ngủ sau khi tập ngồi lên

10 phút.

nằm xuống thì nên uống

7. Khi ăn nên ngồi đàng

chừng nửa lít nƣớc tinh

hoàng, không nên đứng,

khiết để trong tủ lạnh rồi

ăn xong nên ngồi nghỉ

làm gì thì làm. Sau đó

15 phút trở lên, hai chân

mới ăn

―điểm tâm‖.

duỗi thẳng. Làm việc với

Chính nửa lít nƣớc này

cƣờng độ thong thả, ung

y
op
oc
ot

Ph

nhàng.

á
Th

dung, không căng thẳng.

tốt hơn.

8. Sau mỗi ngày làm

6. Giữa các buổi làm

việc phải tranh thủ nằm

việc nên có thời gian ngỉ

nghỉ trƣớc khi ăn uống

ngơi 15-20 phút. Khi

hoặc vui chơi giải trí.

nghỉ nên ngả lƣng, hai

9. Đi tản bộ mỗi buổi

chân duỗi thẳng. Nếu

sáng và buổi tối là cần

làm việc phải ngồi lâu

thiết. Sau đó cần ngồi

ho

iP

làm cho máu lƣu thông

ng
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duỗi thẳng hai chân ra

lên cao cho máu dồn về

hoặc nằm nghỉ từ 15-30

đầu, nhƣ vậy giấc ngủ sẽ

phút.

đến mau hơn và sâu hơn.

10. Khi ngủ nhớ kê gối
dƣới chân rồi gác chân

y
op
oc
ot

Ph

SÔ CÔ LA MÓN QUÀ CHO SỨC KHỎE
Socola chứa nhiều

để làm socola là cacao,

chất flanovoid có tác

nó có khả năng làm tăng

dụng nhƣ aspirin trong

cƣờng sức khỏe và kéo

chống kết dính tiểu cầu,

dài tuổi thọ. Socola là

làm giảm nguy cơ tắc

chất dinh dƣỡng tốt cho

mạch. Với ngƣời ốm

dạ dày và phổi, làm giảm

yếu, trầm cảm, socola có

ho, chống mệt mỏi do

tác dụng gây hƣng phấn,

các bệnh mãn tính gây

khiến ngƣời bệnh vui

ra.

tƣơi, khỏe khoắn. Những

ho

iP

á
Th

Nguyên liệu chính

ng

ngƣời dễ bị kích động thì
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socola làm cho an thần,

: thay cho thuốc an thần

dịu tâm lý, giảm nhẹ lo

(khi vuốt ve nhau), lợi

âu.

vừa

cho thần kinh, lợi cho

chống tiêu chảy, vừa

tim, lợi cho da, lợi cho

giúp nhuận tràng.

cả dáng vóc cơ thể, □ và

Socola

Sôcôla

còn

cũng

rõ ràng nhất là lợi cho

nhân sâm, hành, tỏi, hạt

giấc ngủ. Nhƣng rất cần

tiêu- những gia vị có tác

đƣợc khống chế - điều

dụng tốt trong kích thích

độ — sao cho vừa sức.

ham muốn vợ chồng.

Thái quá lại chỉ rất có

y
op
oc
ot

Ph

nhƣ

á
Th

(kích dục)

hại !

iP

Theo ―Bếp Gia đình‖

Theo Voici

ho
ng

Cũng xin lƣu ý :
quan 1 hệ vợ chồng —
―yêu nhau‖ điều độ (giao
hợp đều đặn, phong phú)
cũng rất tốt cho sực khỏe
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BÀI THUỐC BÍ TRUYỀN
NGỪA VÀ TRỊ UNG THƢ CÙNG NHIỀU
CHỨNG NAN Y RẤT HIỆU QUẢ
NGUỒN GỐC BÀI THUỐC:

Ph

Một tử tù ở Mỷ, gốc Hoa, trƣớc khi bị hành hình 3

y
op
oc
ot

ngày đã hiến bài thuốc bí truyền ―chỉ truyền cho con
trai, đã quá 5 đời‖. Một thƣơng gia Nhật Bản bị ung
thƣu gan, sang Mỷ điều trị 4 tháng thấy bệnh giảm và

á
Th

hiện nay vẫn còn sống, nên đã hiến bài thuốc này cho

iP

cơ sở chữa bệnh từ thiện của Phật giáo KYODO. Phật

ho

giáo Nhật Bản lại hiến cho cơ sở chữa bệnh từ thiện

ng

―Tuệ Tĩnh Đƣờng‖ ở TP Hồ Chí Minh.

Bác Doãn Ngọc Ánh đã truyền bài nay cho nhiều
bạn dùng gần một chục năm nay và nhận đƣợc hồi âm
rất tốt:
Có bạn đã mất một khối u sau lƣng lúc nào
không biết.
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Có cụ trên 90 tuổi đã phục hồi đƣợc trí nhớ,
không bị lú lẫn nữa, lại họp hành vui vẻ cùng
bạn bè.
Nhiều bạn lại cho biết có hiệu quả với cả các
bệnh: tiểu đƣờng, phì đại tuyến tiền liệt…
Bác Doãn Ngọc Ánh đã thông báo trong họp mặt

Ph

―Khóa 2 công binh‖ ngày 15/09/2005

y
op
oc
ot

Bài thuốc có 2 vị cỏ không độc:
 2 lạng Bạch hoa xà nhiệt thảo
 1 lạng Bán liên chi

á
Th

Có bán ở tất cả hiệu thuốc bắc và rẻ tiền thôi

iP

CÁCH NẤU: Nấu với 2 lon nƣớc chừng 2 giờ

ho
ng

đồng hồ

Uống thay nƣớc uống suốt ngày: già, trẻ, trai,
gái đều dùng đƣợc
CHỦ TRỊ: Ngừa và trị ung thƣ. Rất hiệu quả
đối với ung thƣ dạ dày, gan, dạ con, nhũ hoa…
Thuốc có tác dụng làm mát gan, tiêu hết mỡ
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trong máu, khỏi nhức đầu, mất ngủ, nhức xƣơng
cốt, trị cả huyết áp cao, ho, nóng… Nó còn có
tác dụng bài tiết các chất dơ bẩn: làm cho đại
tiện, tiểu tiện nhiều. Các chất vôi, chất mủ đều
đƣợc bài tiết ra ngoài. Uống thƣờng xuyên thì
ngƣời trở nên minh mẫn hơn, không còn đau

Ph

nhức.

y
op
oc
ot

Khi đang uống thì cần kiêng rƣợu, bia.
Trƣờng hợp ung thƣ dạ dày thì nên ―trong uống‖ và
―ngoài đắp‖ – đem bã thuốc giã nát và đắp vào chỗ

ho

iP

á
Th

đau.

ng
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4 câu, 16 chữ của Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm
(Thân phụ nhà văn hóa BS Nguyễn Khắc Viện)
dâng lên Nhà vua yêu nƣớc Thành Thái (1889 –
1907)

尊 族 大 歸 Tôn tộc đại quy
尊祿大危

Tôn lộc đại nguy

Ph

Tôn tài đại thịnh

尊佞大衰

Tôn nịnh đại suy
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尊才大盛

á
Th

iP

Đề cao tộc họ, quy tụ đƣợc lớn. Với thời nay, sẽ

ho

bớt đƣợc tính địa phƣơng " chủ nghĩa". Đồng tộc sẽ là

ng

đối trọng để nhẹ bớt (kéo bè) "đồng hƣơng"

Coi trọng lợi lộc, bổng lộc ắt sinh ra tham những
ngày càng phát triển, thật là nguy to!
Tôn trọng hiền tài, tất đất nƣớc sẽ thịnh vƣợng lớn
(nhất là thời kinh tế trí thức này)
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Ƣa nịnh, chỉ phổng mũi trƣớc lời ca: "Đảng ta nhất
thiên hạ! nƣớc ta nhất thế giới!" Thì còn tụt hậu dài
dài. Và không sợ tụt hậu (vì xƣa nay ta đâu có nhất thế
giới!) Cái đáng sợ hơn, chính là đạo đức tƣ cách suy
đồi!
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PHÁT HIỆN MỚI

Có thể Bạn chưa biết ;

CÀ-PHÊ, THẦN DƢỢC

á
Th

Cà-phê có nhiếu hoạt chất chống ung thƣ tốt hơn

iP

so với rƣợu vang đỏ, hoa quả và sô-cô-la

ho

Ngay từ 1592, nhà sinh học kiêm thầy thuốc Ita-

ng

lia Prosper d'Alpino đã khẳng định ; cà-phê không chỉ
giúp ta luôn tỉnh táo, thêm hăng hái khi xung trận mà
còn làm cơ thể ta nhƣ hổi sinh. Đầu thế kỉ 18, y học đã
coi cà-phê nhƣ biệt dƣợc rất hữu hiệu với các bệnh
đƣờng ruột. Kết quả nghiên cứu khoa học gần đây cho
thấy thƣờng xuyên uống cà-phê không dẫn đến huyết
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áp cao, mà lại làm giảm thiểu nguy cơ thiếu máu tim.
Theo “Journal of Epidemiology and Community
Health” (tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng) :
Mỗi ngày uống 2~4 ly nhỏ cà-phê sẽ làm giãn nở
động mạch vành và gia tăng lƣu thông máu.
Polyphenol có trong cà-phê bảo vệ niêm mạc

Ph

thành mạch khỏi bị chấn thƣơng và làm giảm thiểu
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viêm nhiễm bên trong mạch máu. Hội nghị của
American Chemical Society (Hội Hoá học Mỹ) vừa qua
kết luận là Cà-phê là thuốc tốt nhất cho những ai bị

á
Th

dinh dƣỡng nghèo vitamin.

iP

Biệt dƣợc chống ung thƣ

ho

ng

Theo Ts Mỷ James Coughlin và Gs Ba Lan Zbi- gniev
Janeczko của ĐH tổng hợp Kracov, thì những ngƣời
nghiện cà-phê ít có nguy cơ bị ung thƣ đại tràng và
gan - vì cà-phê không chỉ có polyphenol mà còn có cả
cofein, là chất làm vô hiệu hoá các thành phần tự do nếu có quá nhiều sẽ làm tổn thƣơng DNA. Còn Poly
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phenol sẽ tiêu diệt các tế bào ung thƣ, kìm hãm việc
phát triển các mao mạch - cần thiết cho việc phát triển
các khối u - và ngăn cản hoạt động của các enzim chịu
trách nhiệm hình thành các khối u ác tính và di căn.
Cofein có trong cà-phê (Arabica 1,2%, Robus ta 2.4%) không phải là ma tuý và không gây nghiện nhƣ

Ph

ta vẫn tƣởng. Có ngƣời sẽ bị say nhƣng cơ thể không
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bị rối loạn chức năng. Uống quá nhiều thì bị kích
thích thái quá, song không kéo dài. Uống cà-phê vừa
phải không nguy hiểm cho cả phụ nữ đang mang thai.

á
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Cần đề phòng loãng xƣơng

iP

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng: uống

ho

ng

hơn 4 ly cà-phê mỗi ngày có thể gây loãng xƣơng vì
cofein thải loại calci khỏi cơ thể. Nhƣng ta có thể dễ
dàng bổ sung bằng cách vận động thân thể nhiều hơn
và uống thêm calci và vitamin D.
Trợ thủ ngƣòi mắc hen xuyễn
Cofein là trợ thủ đắc lực cho ngƣời bị hen
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xuyễn. Ngƣời ta thƣờng cho bệnh nhân đang lên cơn
khó thở uống cà-phê. Uống đều mỗi ngày 2 ly nhỏ càphê sẽ giảm cƣờng độ và số lần khó thở. Bs Richard
Wurt-man (ĐH Công nghệ Massachusetts) lí giải:
cofein có tác dụng mở rộng khí quản và giảm thiểu
mệt mỏi của các cơ hô hấp.
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Làm sạch miệng và chống sâu rãng
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Tanin trong cà-phê còn có tác dụng làm sạch
vòm miệng và răng. Gần đây ngƣời ta còn khẳng định
tác dụng chống sâu răng của cà-phê.

á
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Hạn chế bệnh tiểu dƣòng
Institute

of

iP

National

Public

Health

and

ho

ng

Environment (Viện Sức khoẻ Công cộng và Môi
trƣờng) ở Hà Lan còn kết luận: tăng cƣờng tiêu thụ
cà-phê sẽ làm giảm thiểu bệnh tiểu đƣờng. Vì axit
chlo rogen - yếu tố hình thành hƣơng vị đặc trƣng của
cà-phê - kích thích gan hấp thụ glucoza và brôm có
trong cà-phê thì hạ thấp nồng độ đƣờng trong máu nên
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sẽ kìm hãm phát triển của bệnh tiểu đƣờng.
Tƣơng tự Viagra
- Theo Gs Zbigniev Janeczko cà phê còn có tác dụng
tƣơng tự Viagra, bởi cofein và purin trong cà-phê cải
thiện hoạt động hệ tim mạch, tăng cƣờng oxy trong
tuần hoàn máu và qua đó gia tăng mẫn cảm của các cơ

Ph

quan sinh dục và cải thiện khả năng hoạt động ―việc
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ấy‖ của cả nam lẫn nữ.

TIẾN ĐÔN

Tri Thức Trẻ số Xuân Bính Tuất Trang 110-112

á
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iP

NHIỀU LÝ DO MỚI ĐỂ YÊU CÀ-PHÊ

ho

Ta đã biết cà-phê kích thích tinh thần, làm sáng dạ,

ng

cải thiện phong độ, bảo vệ cơ thể trƣớc bệnh ung thƣ,
hỗ trợ ngƣời bị dị ứng ... Chƣa hết cà phê còn:
1.

Hỗ trợ gan. Uống cà-phê hàng ngày làm giảm

thiểu khả năng ung thƣ gan (theo ĐH Sendal Nhật
Bản và Trgtâm N/C Pensylvania Mỷ), ung thƣ bàng
quang bởi nó có tác dụng lợi tiểu (ĐH Glasgw Anh)
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2.

Ngừa Hen Xuyễn, phong toả quá trình sản

sinh histamine - thủ phạm gây dị ứng (Kết quả nghiên
cứu ờ Hàn Quốc).
3.

Giảm thiểu nguy cơ bị tiểu đƣòng (typ 2).

(Kết quả nghiên cứu ở Hà Lan công bố trên tạp chí
―Lancet‖ Mỷ).
Gia tăng khă năng làm bố của nam giới,

Ph

4.

Scientist).
5.
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(Kết quả nghỉên cứu ờ Brazin công bố trên New
Bào vệ trƣớc bệnh liệt rung (Parkinsor’s), Vì

á
Th

uống cà-phê thƣờng xuyên có tác dụng kích hoạt tuần

iP

hoàn máu ờ não, nên hệ thần kinh đƣợc cấp nhiều ôxy

ho

6.

ng

hơn

Chữa hói đầu. Tuy nhiên, để làm đƣợc điều

này, phải uống tới 80 ly cà-phê mỗi ngày. Nên các
chuyên gia đang nghiên cứu bào chế cô đọng dành
cho các quí ông hói dầu.
HOA QUỲ theo N and z 02 08-06
Tri Thức Trẻ số 185 (10-9-2006) Trang 40-41
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CÀ PHÊ THẦN DƢỢC
Café có chất TANANH
Làm sạch vòm miệng chè xanh kém nhiều
Sâu răng nhanh chóng triệt tiêu
Nam y thần dƣợc đúng liều thuốc tiên
Café có chất PURIN
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Ph

Gia tăng mẫn cảm dục tình tăng hơn
Café co chất BROM

Hạ thấp độ đƣờng trong máu của mình

á
Th

Tiểu đƣờng giảm thiểu khá nhanh.
Café tiêu thụ quá trình cũng tăng,

iP

ho

Café giảm động mạch vành

ng

Tăng lƣu thông máu, tính tình vui tƣơi
Bệnh cao huyết áp đẩy lùi

Các bệnh đƣờng ruột, thuốc trời, thuốc tiên.
Hợp chất POLYPHENOL
Giúp tiêu ung nhọt, xuyễn, hen, đổi mùa.
Hai ly café sớm trƣa
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Đời nhƣ trẻ lại, thắng thua xem thƣờng.
Bên tách café bốc hƣơng
Tình thầy, tình bạn, tình trƣờng đậm hơn.
Mời anh cốc café vƣờn
Giao duyên đôi lứa, vấn vƣơng tình nồng.
Trƣa hè trời nóng nhƣ nung,
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Tách café đá mát lòng đƣờng xa.
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Đêm đông xa vợ xa nhà,

Tách café nóng, giúp ta giải buồn.
Nhà văn, nhà giáo, nhà buôn,

á
Th

Café hồi sức, tạo nguồn ý hay.

iP

Café thần dƣợc xƣa nay!

ho

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2006

ng

Hoành Chí Trần Doãn Hoài

244

RƢỢU BỔ MINH MẠNG
Điểm đặc biệt mà nguờì ta nhận thấy là trong những
"Minh Mạng phƣơng thang" do các ngự y soạn cho
Minh Mạng, mỗi bài thƣờng có khoảng 20 vị trở lên,
có bài đến 70 vị thuốc ! Dƣới dây là :
ĐẠI BỔ THẬN DƢƠNG

Ph

Công dụng : Tăng cƣờng khí lực, tạo hƣng phấn thần
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kinh, bồi bổ khí huyết, tăng khả năng sinh lý ; Chủ trị:
cơ thể suy nhƣợc lâu ngày, đau lƣng, mỏi gối, suy

iP

Thành phần :

á
Th

sinh dục,

12 gr đỗ trọng

12 gr nhục thung dung

12 gr đơn sâm

08 gr ngƣu tất

12 gr xuyên khung

08 gr cốt toái bổ

12 gr cam cúc hoa

08 gr chích hoàng kỳ

12 gr sinh địa

08 gr táo nhân

12 gr thạch hộc

08 gr trần bì

20 gr đƣơng quy

ho

20 gr nhân sâm

ng
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20 gr câu kỵ tử

20 gr đảng sâm

20 gr tục đoạn

10 quả đại táo

20 gr thục địa

120 gr đƣờng phèn

Cách chế biến :
Ngâm 19 vị trên với 5 lít rƣợu nếp ngon trong 7 ngày.
Đƣờng phèn nấu với nửa lít nƣớc cho tan hết, để
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nguội, rồi hoà vào bình rƣợu đợi 3 tuần sau hãy đem
dùng. Ngày 3 lần, mỗi lần 30ml, uống trƣớc bữa ăn.
Theo lương y Nguyễn Công Đức.
KHÁNH VY
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Thanh Niên số 325 ngày 2 1 - 1 1 -2006
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Bài thơ niên lão lạc
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Phiên âm
NIÊN LÃO LẠC

Đinh Hợi Tân Xuân
Thân kiện nguyên do xan nhục thiểu
Trí minh chỉ vị độc thƣ đa
Cà phê lƣỡng trản ung dung ẩm
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Hảo tửu tam bôi "đủng đỉnh khà"
Du ngoạn Bắc Nam quan thắng tích
Quy hồi thôn ấp phỏng hƣong gia
Dĩ công vỉ thƣởng ngọc kim ngữ
Đinh Hợi CÔNG KHAI MINH BẠCH gia
Hoành Chỉ TRẦN DOÃN HOÀI
VUI TUỔI GIÀ
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Dịch nghĩa :

Thân tặng Tác giả

"Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp”

á
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Thân kiện là nhờ ăn thịt ít
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Trí minh ấy bởi đọc sách nhiều

ho

ng

Café hai tách ung dung uống

Rƣợu bổ ba ly đủng đỉnh khà

Du ngoạn Bắc Nam quan thắng tích
Về thăm thôn xóm viếng quê nhà
Việc chung trên hết, lời vàng ngọc!
Đinh Hợi : CÔNG KHAI MINH BẠCH gia
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Hoành Chỉ TRẦN DOÃN HOÀI
(1)

Những ngƣời cao tuổi nhƣ Tổng Tƣ Lệnh Võ

Nguyên Giáp, năm nay 95 tuổi, Đại tá Trần Trọng
Trung, năm nay 85 tuổi, tác già cuốn "Tổng Tư lệnh Võ
Nguyên Giáp" vẫn minh mẫn, vẫn viết đƣợc tác phẩm
nghìn trang.
"Dĩ công vi thƣợng"

Ph

(2)

(Việc chung trên hết) lời
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Bác Hồ nói với Đại Tƣớng khi ở Pắc Bó
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QUÀ TẶNG
MẠNH KHỎE SỐNG LÂU

Trần Doãn Hoài sƣu tầm, chọn lọc
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