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Thực hư toa thuốc chữa ung thư từ lô hội và mật ong
Lô hội, hay Nha đam, Long tu (có nơi gọi là lưu hội, long thủ…) là tên gọi các loài cây
mọng nước. Nha đam mọc nhiều ở các vùng Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí thuộc các
tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. Nó được coi là một dược thảo có tác dụng làm đẹp, phòng
chữa bệnh rất tốt.
Công thức kỳ diệu này được linh mục Romano Zago ghi rõ trong cuốn sách “Ung thư có
thể chữa được”. Bài thuốc nhanh chóng được lan rộng khắp cả thế giới trong khi bệnh
ung thư đang trở thành nỗi ám ảnh của cả nhân loại.

Toa thuốc chữa bệnh của Linh mục Romano Zago
Toa thuốc chữa bệnh của Linh mục Romano Zago rất đơn giản. Nó gồm hai hoặc ba lá
nhỏ cây Lô Hội, nửa kí (500g) mật ong và 3 hay 4 muỗng canh rượu trắng mạnh.
Cách làm cũng được hướng dẫn rất kỹ đó là rửa sạch và gọt bỏ hai bìa có gai của lá Lô
Hội rồi cho mật ong và chút rượu trộn ba thứ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra
thành một loại xi-rô.
Trước khi uống phải lắc đều lên. Mỗi ngày uống ba lần. Mỗi lần uống một muỗng canh xirô Lô hội. Phải uống trước mỗi bữa ăn sáng, trưa, chiều từ 15 đến 20 phút mới công hiệu.
Xin nói rõ mật ong là loại thực phẩm mà cơ thể con người hấp thụ dễ dàng.
Theo như giải thích của vị linh mục thì chất rượu mạnh làm cho mạch máu nở lớn để cho
mật ong pha lẫn với xi-rô Lô hội dẫn tới mọi tế bào trong lục phủ ngũ tạng của cơ thể, vừa
nuôi dưỡng tế bào, vừa chữa lành mọi vết thương và vừa lọc máu.
Bình thường việc chữa bệnh kéo dài khoảng 10 ngày. Uống trên 10 ngày nên đi khám
bệnh lại để xem bệnh tình ra sao, và so sánh kết quả trước và sau khi điều trị.
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Nếu cần thì uống tiếp thêm 10, 20 hoặc 30 ngày nữa cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh.
Bình thường bệnh nhân cảm thấy khá ngay sau đó.
Vị thuốc Cây Lô Hội này trị được tất cả mọi bệnh ung thư như : Ung thư da, ung thư cổ
họng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư óc, ung thư bao tử, ung thư ruột và cả
ung thư máu …
Nếu chữa được ung thư, tác giả bài thuốc đã nhận được giải Nobel
Nói về phương pháp chữa ung thư này, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân Dũng – Phó
Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ông không phủ nhận bài
thuốc này vì bản thân ông cũng không nghiên cứu hay tìm hiểu sâu về bài thuốc này.
Thang thuốc lô hội và mật ong đã được lưu truyền từ lâu nhưng thực chất chưa được
nghiên cứu.
Về cá nhân mình, ông Dũng khẳng định nếu thực sự có hiệu quả thì các nhà khoa học và
các công ty dược họ đã mua công trình nghiên cứu này để chế biến ra các sản phẩm bán
cho người bệnh.
Ngoài ra, ông Dũng khẳng định căn bệnh ung thư hiện nay cả thế giới mới chỉ công nhận
4 phương pháp chữa bệnh đó là phẫu thuật, xạ trị, hoá trị và thuốc điều trị tế bào đích.
Các phương pháp điều trị khác như vi khuẩn, vi rút vẫn còn đang nghiên cứu và để thực
hiện trên người còn rất nhiều thời gian.
Bác sĩ Dũng lo ngại nếu người bệnh không tin các bài thuốc điều trị khoa học, chính thống
mà chạy theo các toa thuốc quảng cáo hay những bài thuốc truyền miệng thì rất khó điều
trị sau này, họ có thể mất đi giai đoạn vàng trong điều trị ung thư.
Vài năm trước, cây lô hội còn được người ta đóng vào hộp để bán cho các bệnh nhân ung
thư ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng hầu như không mang lại giá trị nào cho người bệnh
cả.
Bác sĩ Dũng thẳng thắn nếu thực sự bài thuốc lô hội, mật ong và rượu chữa được ung thư
thì tác giả của nó đã được nhận giải Nobel y học.
Lương Y Vũ Quốc Trung – Phòng chẩn trị y học chùa Cảm Ứng thì cho rằng không có bài
thuốc nào điều trị được bệnh ung thư cả. Từ trước đến nay, lương y Trung cho rằng nha
đam, mật ong chỉ có tác dụng làm đẹp da, chống nhăn.
Theo đông y, nha đam có nhiều công dụng: nhuận trường, xổ mạnh, làm đẹp da…
Còn mật ong thì có công dụng bổ dưỡng, nhuận trường và cả dưỡng da (nhờ loại bỏ các
vi khuẩn ở tế bào da chết, loại trừ các vi khuẩn gây mụn trên da, làm cho da mềm mại,
mịn màng)..
Mặt khác, cây lộ hội có công dụng nhuận tràng và xổ mạnh, mật ong cũng có công dụng
thông tiện nhuận trường nên trộn chung hai loại này dùng chung (theo cách ăn uống) sẽ
rất dễ sinh ra đại tiện lỏng, nhiều lần, không có lợi cho cơ thể.
Theo Trí Thức Trẻ
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