Mảng cầu xiêm (Graviola (fruit) - Trái cây chống Ung Thư
Theo các kết quả nghiên cứu, nước ép
mãng cầu xiêm có thể tầm soát và tiêu diệt
có chọn lọc các tế bào ác tính. Nhưng tại
sao đến bây giờ chúng ta mới biết về tác
dụng “phép lạ” của mãng cầu xiêm trong
phòng chống ung thư? Và đã có bao nhiêu
người thiệt mạng oan uổng khi công cụ
chống ung thư hiệu quả này bị các công ty
dược che giấu?
Mãng cầu xiêm thuộc giống cây thân thấp có tên
là Graviola ở Brazil , guanabana trong tiếng tây
Ban Nha và Soursop trong tiếng Anh. Quả lớn
ngọt, có nhiều hột tách ăn dễ dàng và làm nước
ép có mùi vị rất ngon.
Graviola là sản phẩm tự nhiên nên theo luật liên bang Mỹ không cần có bằng sáng
chế. Như thế, làm sao nó có thể mang lại lợi nhuận nếu các con cá mập dược phẩm
công bố khả năng trị liệu “phép lạ” của mãng cầu xiêm ra thị trường? Họ chờ cho đến
khi chiết xuất được dưỡng chất chống ung thư của Graviola và bào chế được loại
thuốc chống ung thư bằng thành phần nhân tạo từ chất này, xin bằng sáng chế và thu
lợi.
Tiếc thay khả năng chống ung thư của mãng cầu xiêm có ngay trong cây, qủa mà
không cần phải chiết xuất gì cả. Vì vậy để bảo vệ khả năng thu lợi của các loại thuốc
chống ung thư có sẵn, cách hay nhất là ém đi những nghiên cứu mang tính “cứu
mạng” của mãng cầu xiêm, không công bố nó cho dân chúng..
May mắn, có một nhà khoa học bị lương tâm cắn rứt đã làm lộ câu chuyện về “trái cây
phép lạ” cho những người có trọng trách trong y tế Mỹ. Khi viện Khoa học Y tế Mỹ
nghe tin này, nó bắt đầu truy tìm những công trình nghiên cứu chống ung thư liên
quan đến cây Graviola lấy từ khu rùng mưa Amazon của Brazil.
Sự thật được phô bày
Năm 1976, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ tiến hành cuộc nghiên cứu đầu tiên về loại cây
này và kết quả cho thấy, lá và thân của Graviola tiêu diệt hữu hiệu các tế bào ác tính.
Nhưng nghiên cứu vẫn chỉ được lưu hành nội bộ chứ không công bố ra ngoài. Sau đó
20 nghiên cứu độc lập khác của các công ty dược hay viện nghiên cứu ung thư do
chính quyền tài trợ đều cho thấy khả năng trị ung thư của Graviola.

Tuy nhiên, vẫn không có ca thử nghiệm nào được tiến hành
chính thức tại các bệnh viện. Chỉ đến khi nghiên cứu của Đại
học Cơ đốc giáo Hàn Quốc đăng trên tạp san Journal of
Natural Products khẳng định một hoá chất trong Graviola đã
tiêu diệt các tế nào ung thư ruột nhanh gấp 10.000 lần hoá
chất Adriamycin thường dùng trong hoá trị ung thư người ta
mới vỡ lẽ. không gây nôn ói, sụt cân và rụng tóc.
Điều quan trọng là không như các hoá chất điều trị ung thư
khác, Graviola và nước ép mãng cầu xiêm không hề làm hại
gì cho các tế bào khỏe mạnh và không có tác dụng phụ. Người
bệnh thấy mạnh khỏe hơn trong quá trình chữa ung thư và các bệnh khác; năng lượng
được tăng cường và sống lạc quan hơn.
Một nghiên cứu tại Đại học Purdue University sau đó cũng phát hiện ra lá mãng cầu
xiêm có khả năng giết các tế bào ác tính của nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư
ruột, ung thư vú, tuyến tiền liệt, phổi và tuyến tụy. 7 năm im lặng bị phá vỡ. Sự thật
được phô bày. Hiện mãng cầu xiêm do thổ dân Brazil trồng hoặc sản phẩm bào chế từ
nó đã có mặt nhiều ở Mỹ như một công cụ điều trị và ngăn ngừa ung thư. Một báo cáo
đặc biệt có tên Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe as Mother's Milk, do
Viện Khoa học Y tế Mỹ công bố về Graviola đã xem loại cây này là “công cụ cách
mạng hoá” chống ung thư.
Vì vậy, nếu nhà bạn có vườn rộng và thổ nhưỡng thích hợp, bạn nên trồng một cây
mãng cầu xiêm trong sân. Nó sẽ có ích rất nhiều cho bạn và gia đình bạn.
A Guava- Mãng Cầu Xiêm
As medical science progresses, people begin to forget about traditional medicine.
Traditional medicine is cheaper and can be in the potion himself because the material
easy to obtain. As the research of several experts said that the soursop fruit can kill
cancer cells.>
So from now on you can help a friend in need, letting him know that you should
drink soursop juice to prevent the disease.
Sense of fun, and certainly not a terrible effect of chemotherapy. And yes you can,
plant a guava tree in their backyard. All parts are useful.
The next time you want to drink juice, soursop requested.
How many people died while this has been a closely guarded secret so as not irrigated
millions of dollars profit from big companies?
As you also know soursop tree is low. It takes very little space. This is known as the
Brazil Graviola, Soursop in Latin America , and “Soursop” in English. <
Large fruit and white flesh, sweet, eaten directly or usually used to make drinks,
sherbet, sweets and so on.

The interests of this plant because of strong anti-cancer effects. And although he
caused many more properties, the most interesting about it is the effect on tumors.
This plant is a proven cancer drug for all types of cancer. Some say that it is useful in
all types of cancer.
It is considered also as an antimicrobial agent against the spectrum of bacterial and
fungal infections, is effective against internal parasites and worms, regulate high
blood pressure and antidepressants, fight stress and nervous disorders.
Simple fact: In the depths of the Amazon rainforest grows a tree that could
revolutionize what you, doctor, and the whole world thinks about cancer treatment
and survival opportunities offered, never before presented a very promising outlook.
Samples of the investigation, with extracts from this miraculous tree, which is
encouraging. Here are some conclusions:
1/ This is a natural therapy that does not cause extreme nausea, weight loss or hair.
2/ Protecting the immune system, prevent deadly infections.
3/ People feel stronger and healthier in all treatment .4/ This new energy in improving their life prospects.
Source of this information interesting: he comes from one of the largest drug
manufacturers in the world, who say that after more than 20 laboratory tests
conducted from 1970 extracts revealed that: He could destroy malignant cells in 12
types of cancers, including colon, breast, prostate, lung and pancreas.
Compounds of this tree shows 10,000 times better to act by slowing the growth of
cancer cells that the product adriamycin, a chemotherapy drug, usually used in the
world.
And what is even more amazing: The type of therapy, Graviola extract, or
Soursop, only destroys cancer cells does not affect the malignant and healthy
cells.
The question arises: whether the anti-cancer properties have been investigated so
intense Graviola, why you never hear about it. If the statement is not even 50% of the
importance attached to it, why oncologists, hospitals urged patients not to use it? The
answer is simple: our very lives and our health are under the control of economic
power. And Graviola is a plant that works well.
An American company, billionaire, started looking for a cure for cancer and research
focused on Graviola.
All the shows will be useful: leaf, root, pulp and seeds, have been used for centuries
by traditional healers and natives in South America to treat heart disease, asthma,
arthritis.
Given the early evidence, which said the company spent large sums of money to test
anti-cancer properties of the tree, and was amazed by the results. Apparently he will
be a source of millions of profits. But they found an insuperable obstacle: the tree
Graviola (Soursop), completely natural, why not patentable under federal law. You

can not get a juicy profit is expected of him. There is no way to make serious profits
from it.
Company chose to try to synthesize two of the ingredients of effective anti-cancer
Graviola tree. If they have been isolated, will be able to patent and make billions of
dollars. But they met a solid wall.
Original only possible to emulate. There is no way for these companies can be
protected if the commercial disseminate their research, without first obtaining an
exclusive patent.
Like the dream has evaporated, the project saved the company decided not to publish
the results of the investigation.
Luckily, a scientist who participated in the research, professional ethics is not going to
ignore this decision, decided to contact the company risks that are dedicated to
studying plants from the Amazon and a miracle.
When researchers at the Institute of Health Sciences studied the good news, began
investigating the possibility that Graviola can fight cancer. Evidence of the
effectiveness of Graviola amazing and the way they try to hide that truth is not
expected, triggering a wave of anger
National Cancer Institute’s first scientific research in 1976. The results showed that
Graviola leaf and stem effectively attack and destroy malignant cells. For some
reason, the results are collected in a secret and never communicated to the public.
Since then, Graviola has been shown in laboratory tests 20, independent, and that
power is very strong anti-cancer, although not yet developed a blind test (double
blind) that is used by medical science as a reference to assess the treatment value, it
begins.
A study published in the Journal of Natural Products (Natural Products), collected
according to a study recently by the Catholic University of Korea, found that an
element, a chemical in Graviola (Soursop) used to kill cancer

Măng Tây - Ai mà ngờ

Mẹ tôi đã dùng nước sinh tố măng tây,
sáng 4 muỗng xúp và tối cũng 4 muỗng
từ hơn 1 tháng nay. Bà đang phải uống
thuốc hóa trị cho bệnh ung thư màng
phổi giai đoan 3 và số lượng tế bào ung
thư của bà từ 386 đã xuống 125 trong
tuần vừa qua. Vị bác sĩ chuyên gia có nói
là bà không cần phải đến gặp ông ta
trong 3 tháng tới đây.
BÀI BÁO :
Nhiều năm trước đây, tôi có gặp một
người đang đi tìm măng tây cho người
bạn bị bệnh ung thư. Anh ta đưa tôi một
bản sao bài báo tựa đề “Măng tây cho bệnh ung thư”, được đăng trên tờ Cancer
News Journal, tháng 12 năm 1979. Tôi chia sẻ cùng các bạn ngay bây giờ như anh
ta đã làm với tôi : tôi là một nhà hóa sinh và chuyên về liên quan giữa chế độ ăn
kiêng và sức khỏe trên 50 năm rồi. Nhiều năm trước, tôi có biết về sự khám phá
của ông Richard R. Vensal, D.D.S, rằng măng tây có thể chữa khỏi bệnh ung thư.
Từ đó đến giờ, tôi đã hợp tác với ông ta cho dự án của ông ta. Chúng tôi đã thu
thập được rất nhiều trường hợp rất triển vọng.
Sau đây là vài thí dụ :
Trường hợp thứ 1 : Một người đàn ông gần như là không còn hy vọng gì với bệnh
Hodgkin (một loại bệnh ung thư về mạch bạch huyết) đã hoàn toàn mất hết năng
lực. Một năm sau khi chữa trị bằng liệu pháp măng tây, các bác sĩ của ông ta không
thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của bệnh ung thư và anh ta trở lại làm việc thật
hăng hái.
Trường hợp thứ 2 : Một thương gia thành đạt ở tuổi 68 đã bi bệnh ung thư bàng
quang từ 16 năm rồi. Sau nhiều năm điều trị, kể cả xạ trị không kết quả, ông ta
chuyển qua măng tây. Sau 3 tháng, các xét nghiệm cho thấy khối u trong bàng
quang đã biến mất và thận của ông ta hoạt động bình thường
Trường hợp thứ 3 : Một người đàn ông bị ung thư phổi. Vào ngày 5 tháng 3 năm
1971, ông ta được đưa lên bàn mổ nhưng vì căn bệnh đã phát triển quá nhiều nên
không thể tiến hành cuộc giải phẫu được. Các bác sĩ tuyên bố trường hợp của ông
ta không còn hy vọng gì. Vào ngày 5 tháng 4, ông ta nghe nói đến liệu pháp măng
tây và bắt đầu uống ngay tức thì. Đến tháng 8, các phim X quang cho thấy các dấu
hiệu của bệnh ung thư đã biến mất và ông ta trở lại công việc kinh doanh của

mình.
Trường hợp thứ 4 : Một phu nữ bị bệnh ung thư da từ nhiều năm. Sau đó bệnh
này đã chuyển sang nhiều hình thức ung thư khác nhau mà vị bác sĩ chuyên gia cho
là đã phát triển nhiều rồi. Sau 3 tháng dùng măng tây, vị bác sĩ chuyện gia cho biết
da bà ta trông rất tốt và không còn các vết tổn thương nữa. Bà này còn cho biết liệu
pháp măng tây còn chữa căn bệnh thận của bà, mắc phải từ năm 1949. Bà ta đã làm
10 cuộc giải phẩu lấy sỏi thận và bà cũng nhận được trợ cấp từ chính phủ về tình
trạng thận không thể giải phẩu ở giai đoạn cuối. Bà quy cho liệu pháp măng tây đã
chữa khỏi bệnh thận của bà.
Tôi không ngạc nhiên lắm về các kết quả, vì theo “Các yêu tố về materia
medica” được xuất bản vào năm 1854 do một ông Giáo sư của Trường Đại học
Pennsylvania, nói rõ là măng tây là một phương thuốc dân gian để làm tan các sỏi
thận. Hãy chú ý đến ngày tháng !
Chúng tôi còn có nhiều trường hợp khác nữa nhưng ngành y tế đã can thiệp vào
việc chúng tôi thu thập các hồ sơ. Vì thế, chúng tôi mới kêu gọi các độc giả hãy
phổ biến các thông tin rất hữu ích này để giúp đỡ chúng tôi thu thập thật nhiều
chứng cứ về các thành tích bệnh sử để áp đảo các người hoài nghi của ngành y tế
cho một thứ liệp pháp rất không thể tin được, đơn giản và tự nhiên này.
Về cách chữa trị, măng tây phải được nấu chín trước khi dùng. Vì thế, măng tây
đóng hộp vừa tươi và tiện lợi. Tôi có liên hệ với 2 công ty đóng hộp măng tây ,
Giant và Stokely, và tôi rất hài lòng vì 2 nhãn hiệu này không có sử dụng thuốc trừ
sâu hoặc hóa chất bảo quản. Bỏ các cọng măng tây vào máy xay sinh tố và đánh
cho nhừ, sau đó cất vào trong tủ lạnh. Cho người bệnh uống 4 muỗng canh, 2 lần
trong ngày, sáng và chiều tối. Thường thì sau 2 - 4 tuần người bệnh sẽ thấy sức
khỏe được cải thiện. Người bệnh cũng có thể pha loãng trong nước nóng hoặc
nước lạnh để uống. Liều lượng này được ấn định căn cứ trên các thí nghiệm thực tế
nhưng dung lượng nhiều hơn cũng không có hại gì hết mà đội khi rất cần thiết
trong vài trường hợp. Với tư cách là một nhà hóa sinh, tôi tin chắc rằng câu châm
ngôn cổ xưa rằng “ Cái gì điều trị được thì có thể phòng ngừa được”. Căn cứ theo
lý thuyết này mà vợ chồng chúng tôi thường dùng purée măng tây như là thức
uống trong các bữa cơm. Chúng tôi dùng 2 muỗng canh được pha trong nước để
hợp khẩu vị của chúng tôi cho các bữa ăn sáng và tối. Tôi thì thích uống nóng
trong khi vợ tôi thì thích lạnh. Từ nhiều năm rồi, chúng tôi thường cho xét nghiệm
máu trong các lần kiểm tra sức khỏe.
Trong lần kiểm tra máu sau cùng do một ông bác sĩ chuyên về dinh dưỡng liên
quang đến sức khỏe, cho thấy có nhiều cải thiện đáng kể trong các thành phần
trong máu khác với lần trước đó và chúng tôi có thể khẳng định rằng các cải thiện
đó không do cái gì khác hơn là măng tây. Với tư cách là một nhà hóa sinh, tôi có

làm một nghiên cứu sâu rộng về các nét đặc trưng của các bệnh ung thư và các
phương pháp chữa trị được đề nghị. Và với kết luận cuối cùng, tôi tin chắc rằng
măng tây phú hợp nhất cho các lý thuyết về ung thư.
Măng tây có chứa một số lượng lớn protein gọi là histones mà tôi tin là rất tích
cực trong kiểm soát sự phát triển của tế bào. Vì lý do đó, tôi tin là ta có thể nói
măng tây có chứa một chất mà tôi tạm gọi là chất bình thường hóa cho sự phát
triển tế bào. Tầm quan trọng của tác động trên bệnh ung thư cũng không khác như
là nhiệm vụ của một loại thuốc bổ cho cơ thể. Không để ý đế lý thuyết, trong hoàn
cảnh này, măng tây được dùng theo đề nghị của chúng tôi, là một chất vô hại. Cơ
quan FDA (Cơ quan kiểm tra thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ) không có lý
do gì ngăn cản bạn dùng một thứ mà chỉ có đem lại điều tốt mà thôi. Viện Nghiên
Cứu Ung Thư Hoa Kỳ đã báo cáo là trong măng tây có chứa chất glutathione, được
xem như là chất chống sinh ung thư và chống oxy rất hiệu nghiệm.
Xin các bạn hãy phổ biến thông tin này. Một việc làm không nghĩ đến lợi ích của
bản thân là hãy phổ biến thông tin để nhận lại lòng tốt của người khác, dù cho đó là
một người không xứng đáng chút nào.
(VLP dịch)

