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KHỐI U TRONG TỦY SỐNG
Câu hỏi:
Ngày 01 tháng 1 năm 2010
Chủ đề: xin thày tư vấn chữa bệnh khối u trong tủy sống
Cháu tên là Châu hiện đang ở tại Việt Nam, cháu bị một khối u trong
tuỷ sống nằm ở đoạn đốt sống ngực (khối u nằm giữa tuỷ sống) và
làm rỗng tuỷ đoạn đốt sống cổ cháu đi chụp cộng hưởng từ và bác sĩ
đã mổ cột sống nhưng không lấy được khối u vì nếu mổ lấy khối u thì
sẽ bị liệt, sau đó bác sỹ cho đi xạ trị, cháu đã xạ trị 06 tuần liền, đến
nay chụp phim lại thấy khối u vẫn còn nguyên không thay đổi, hiện tại
cháu rất đau vùng lưng, hai bên cơ lưng bị co cứng, hai chân đi lại rất
khó có biểu hiện bị liệt, hiện cử động rất khó và không có cảm giác,
hai tay yếu, hai chân có hiện tương bị teo, hai mông đã bị teo cơ,
Cháu hỏi thày có cách nào chưa được bệnh của cháu không, có thể
làm teo khối u được không, có thể phục hồi chức năng lại được không,
cháu rất mong thày cố giúp cháu với
Cháu muốn được gặp thầy để chữa bệnh thì liên hệ như thế nào, cho
cháu xin số điện thoại của thầy với, cháu cám ơn thày
Thầy Đỗ Đức Ngọc trả lời :
Nếu khi sinh ra chưa có khối u, thì khối u đó do tắc nghẽn ở giữa đốt
sống tủy bởi nhiều nguyên nhân (xem bài Bệnh Mal Formation
Chiaris), nơi đó khó mổ, có thể ở Mỹ hay Canada mới mổ được, nhưng
cũng nguy hiểm nếu chạm phải dây thần kinh cột sống cũng vẫn bị tê
liệt như thường.
Theo phương pháp khí công y đạo, có 2 loại liệt, một là thực chứng
do áp huyết cao, các mạch máu căng cứng chèn ép dây thần kinh
ngoại biên co thắt khiến tê liệt co quắp chân tay, hai là hư chứng do
áp huyết thấp, các mạch máu teo lại cũng làm liệt dây thần kinh gân
cơ. Do đó phải đo áp huyết 2 tay và 2 cổ chân, để biết cần bổ hay tả.
Cách chữa :

1-Trường hợp trên do áp huyết thấp, máu thiếu nên gân cơ teo lại,
cần phải uống thuốc bổ máu Đương Quy Tửu cho đến bao giờ áp huyết
lên đủ tiêu chuẩn ở tay là 130/85mmHg mạch 70, ở chân
150/98mmHg mạch 70 (xem bài Đương Quy Tửu)
2-Ấn tìm điểm đau ở lưng trên khối u, châm bằng kim tiểu đường rồi
nặn máu để làm thông khí, máu sẽ lưu thông không bị bế tắc chung
quanh khối u sẽ hết đau
3-Đắp cao khoai sọ với gừng : Dùng 50% khoai sọ, 50% gừng, mỗi
thứ khoảng 50g rửa sạch, để cả vỏ, xay nhuyễn, pha thêm 1 muỗng
bột làm chất dính cấu kết thành chất nhão, đắp lên khối u, đắp nylon
lên trên, cột hay băng lại cho cao khỏi rớt ra ngoài trong lúc ngủ, để
qua đêm, công dụng của cao vừa nóng do gừng vừa ngứa do vỏ khoai
sẽ làm teo nhỏ hay tan khối u, nếu khối u do máu độc chứa bên trong,
do đó nó có công dụng làm tan bướu tử cung rất hay. Để ý trước khi
đắp cao thì cao nhão, đến sáng gỡ cao ra mà cao khô lại là có công
hiệu làm tan bướu, nếu đắp nhiều ngày mà cao vẫn nhão, thì khối u
không do máu độc chứa bên trong, đó chỉ là bướu khí, hay bướu mỡ,
không độc thì không nguy hiểm, do đó khi xạ trị không có hiệu qủa,
lúc đó có thể châm nặn ra máu, ra mỡ hay cho thoát khí ra ngoài, và
tập khí công làm khí huyết lưu thông sẽ không bị chèn ép dây thần
kinh cột sống để không bị tê liệt mặc dù khối u lành vẫn còn ở đó,
giống như cục thịt dư mà nhiều người cũng có.
4-Tập động công bài Cúi Ngửa 2 Nhịp, 4 Nhịp, Tập thở thông TinhKhí-Thần, Vỗ tay 4 nhịp, Bài Dậm phía trước, phía sau, cha-cha-cha.
Tập thở thiền thông Nhâm-Đốc.
5-Nhờ một người khác, dùng 2 ngón tay cái vuốt huyệt thông tâm tỳ
mỗi ngày hai lần (xem bài cách vuốt huyệt)
Để biết cách chữa có kết qủa hay không, cần phải đo áp huyết xem
đã lên đủ 130 hay chưa, chân tay cử động có dễ dàng nhanh nhẹn
không, tay chân đã ngưng teo yếu chưa, chân tay đã mạnh mẽ chưa,
lưng cúi ngửa hết cảm giác căng đau tức không, nếu không còn đau
khi cúi ngửa, chân tay cử động bình thường là khỏi bệnh mặc dù khối u
còn đó, chỉ như một cục thịt dư không cần quan tâm. Bệnh như thế
này tôi cũng đã chữa nhiều, chỉ chữa ngừa biến chứng không bị tê liệt,
và chữa gốc làm ngưng sự phát triển của bướu. Những bệnh nhân này
hiện nay vẫn vui sống khỏe mạnh bình thường. Đông y khí công chú
trọng điều chỉnh 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần hòa hợp. Tinh là do ăn uống
thuốc men, Khí là luyện thở và tập động công, tĩnh công, Thần là lúc
nào cũng an vui, không lo sống chết, bệnh nan y chính là sự thử thách

của con người để tiến hóa, biết bỏ tính ích kỷ đừng chỉ biết lo nghĩ cho
thân mạng mình, mà phải có lòng vị tha lo cho thân mạng người khác.
Hãy liên lạc bằng email với tôi thường xuyên để theo dõi diễn tiến
trong điều trị.
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