Bài 6:
UNG THƯ PHỔI
Câu hỏi:
Ngày 8 tháng 1, 2010
Chủ đề : Nhờ thày giúp đỡ trị Ung thư phổi
Kính gửi thày Ngọc,
Cháu là Cao Huy, hiện đang ở Việt Nam. Cháu có được địa chỉ của
thày qua Internet và cháu cũng đang xem những băng Video của thày.
Hiện tại chị cháu đang gặp phải căn bệnh hiểm nghèo: ung thư phổi
giai đoạn 3 (phát hiện ra bệnh cách đây 2 tháng, u phổi đã to 10cm,
sau khi uống thuốc+hóa trị đợt 1 thì u teo còn 7cm).
Chị đang được truyền hóa chất đợt 2 và uống thêm thuốc biệt dược
Irressa, cộng thuốc nam.
Cháu tìm hiểu qua internet và được biết khí công và đông y có khả
năng chữa bệnh này. Đặc biệt là cháu có xem video của thày thì cháu
cũng bắt đầu hiểu được tác dụng của khí công và cháu thấy tin tưởng
1 điều rằng khí công có thể chữa được bệnh.
Thế nhưng cháu đang phân vân không biết là chị cháu cần phải chữa
trị như thế nào?
Nếu chữa bằng khí công thì chữa ở VN có được không?
Nhờ thày tư vấn cho chị cháu cách chữa trị bệnh nan y này.
Chị ấy hiện mới 35 tuổi, vì thế cháu rất buồn vì bệnh tình của chị
ấy.
Cháu ngày đêm suy nghĩ cách để chữa bệnh cho chị ấy, cháu đã lên
mạng tìm những thông tin tốt để tạo ra niềm hi vọng cho chị ấy. Cháu
cũng nói với chị ấy về thày và đang động viên chị ấy xem băng giảng
bài của thày qua video trên internet.
Cháu vô cùng cảm ơn thày đã có những bài giảng có 1 không hai
trên đời này.

Cám ơn thày rất nhiều.
Cháu Cao Huy
Thầy Đỗ Đức Ngọc trả lời :
Tôi trước kia bị bệnh phổi đã điều trị theo tây y 6 tháng, vết sẹo
trong phổi không thay đổi, bị chẩn đoán ung thư phổi, tôi từ chối điều
trị ung thư cách nay 20 năm, đổi sang tập luyện khí công, không lo
sống chết, chỉ lo trước khi chết chưa làm được việc gì có ích lợi cho
chúng sinh, nên đã cố gắng truyền bá môn khí công y đạo hầu giúp
cho những người bệnh thoát khỏi thân bệnh, để biết tu tánh luyện
mạng giúp ích cho đời. Nhờ Đạo Phật có câu nói : Vạn pháp do tâm
sinh, vạn pháp do tâm diệt. Như vậy sự sống chết hay bệnh hoạn đều
là huyễn cảnh như một giấc mộng, hiểu như vậy tinh thần sẽ được
vững vàng. Điều quan trọng của môn chữa bệnh bằng khí công là
Tinh-Khí-Thần hòa hợp.
1-TINH là cách ăn uống thuốc men phù hợp với bệnh giúp cho cơ
thể mau phục hồi lại sức khỏe, tránh những thức ăn thuốc uống làm
bệnh nặng thêm, do đó phải theo ngũ hành để biết cách bổ hay tả…
Những thuốc hay thức ăn có tính chất bổ phổi là mật ong làm lành
vết thương trong phổi, cải xà lách soong, canh phổi heo nấu với la hán
qủa, sữa đậu nành, canh củ dền đỏ, canh gà gừng non làm tăng sức,
súp thịt bò bắp…
Thuốc Bổ Trung Ích Khí Hoàn tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức
ăn, Bách Hợp Cố Kim Hoàn để phục hồi làm mạnh chức năng phổi chữa
ung thư phổi. sáng và tối ngậm mỗi lần 30 viên Bách Hợp, sau khi ăn
trưa và chiều ngậm 20 viên Bổ Trung. Dùng trong thời gian dài 1-2
năm, cơ thể sẽ khỏe mạnh, lên cân, ăn ngủ ngon, khối u sẽ chết
nhưng vẫn vết sẹo vẫn còn đó chẳng sao.
2-KHÍ do tập luyện động công và tĩnh công, thở Đan Điền Thần
trước khi đi ngủ 30 phút, vừa bổ trung tiêu, bổ tỳ vị thổ là mẹ của phổi
kim, làm tăng hồng cầu, bổ thần kinh, tăng cường hệ miễn nhiễm,
tăng cường phế khí, tăng cường oxy để duy trì hồng cầu và lượng máu
lưu thông, thay đổi tế bào mới, loại bỏ tế bào cũ là những tế bào ung
thư…Tôi nhờ tập thở khí công mà qua khỏi được đến bây giờ, và không
bao giờ đi khám bác sĩ hay thử máu…

Nếu ấn đè tìm được điểm đau bên ngoài phổi như ở hõm vai, sau
lưng ngực, nách hông…có thể dùng cao khoai sọ gừng đắp lên chỗ đau,
cột lại ngủ qua đêm, nó có khả năng làm teo khối u.
Tập đứng Ngũ Hành Tấn, lâu 5-10 phút, bấm ngón tay cái vuông
góc, để chuyển khí vào phổi ép bướu nhỏ lại, nó sẽ rịn thoát mồ hôi
độc có mùi thối ra ngoài da nơi chỗ bị bướu, mồ hôi chỗ khác không có
mùi thối, lau mồ hôi thối đừng để lây lan ra chỗ khác. Đã có một bệnh
nh n người ngoại quốc 75 tuổi bị ung thư phổi do làm nghề tiếp xúc với
khí amoniac, ông đứng tấn ngũ hành mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 10-15
phút, chỗ bướu phổi bên cạnh sườn phải từ từ hiện ra vùng da tím bầm
rồi rịn mồ hôi thối như phân, từ vùng da tím bầm xanh lớn chuyển
thành vùng xanh đen thu hẹp lại cho đến khi ngoài da mất luôn dấu
bầm, mầu da trở lại bình thường như những chỗ khác. Ông này được
bác sĩ điều trị báo cho biết hết chữa, cho về nhà chờ chết vì chỉ còn
sống được 3 tuần nữa, nhờ bài tập này trong 3 tháng, khi tái khám,
bác sĩ ngạc nhiên thấy lạ vì ông không những chưa chết mà bệnh lại
thuyên giảm hơn là lúc điều trị bằng tây y.
3-THẦN giữ vững tinh thần vô tư, yêu đời, không lo bản thân mình
sống hay chết, mà tìm niềm vui trong những công tác thiện nguyện,
đấy mới chính là liều thuốc bổ để chữa khỏi mọi bệnh của tâm và thân
bệnh tuyệt vời nhất, vì trông vào khả năng của y học cũng còn bị lệ
thuộc trong một kiến thức giới hạn của con người, cho nên Đức Phật
mới nói câu Vạn pháp do tâm sinh, vạn pháp do tâm diệt…., chính ông
Oshawa từng bị ung thư phổi, tây y đã bó tay, ông mới tìm ra phương
pháp chữa bệnh bằng cách ăn gạo lức muối mè, là một phương pháp
vượt ra khỏi kiến thức của y khoa, cũng như phương pháp khí công y
đạo ngày nay vậy.
Thân
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