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ài viết này nhằm cho thấy việc nhiễm ký sinh trùng cấp tính gần đây là nguồn gốc của
những cơn giận dữ bộc phát hay cảm giác “không phải là chính mình” không thể lý giải
được.
Ngoài ra, các triệu chứng này được xem
là những dấu chứng chỉ điểm; thay đổi
một cách nghiêm trọng hay đột ngột về
khả năng kiềm chế, thiếu sinh khí, háu
đồ ngọt hoặc tinh bột, căng trướng dạ
dày, đi cầu phân cứng và lỏng, đầy hơi
sau ăn, hơi thở hôi và ngứa hậu môn.
Kí sinh trùng là gì?
Một sinh vật lớn lên, lấy chất dinh
dưỡng, hay ẩn náu và tận dụng nhiều
điều kiện thuận lợi cho sinh tồn từ cơ thể
một sinh vật khác (vật chủ), trong khi
điều này thường gây ra những tổn
thương hay làm giảm sức sống của vật
chủ.
Kinh nghiệm lâm sàng về KST:
Trong suốt 4 năm xét nghiệm phân của
từng bệnh nhân tìm ký sinh trùng tại
phòng thí nghiệm Dowell hoặc tại Viện
nghiên cứu Bệnh ký sinh trùng, chúng tôi
đã phát hiện 99.9% bệnh nhân đã từng
nhiễm ít nhất một hoặc nhiều hơn trong
năm loại ký sinh trùng và vi nấm khác
nhau. Những bệnh nhân này có nền tảng
thu nhập và trình độ học vấn trên mức

trung bình của quốc gia, điều này chứng
tỏ rằng vấn đề này không chỉ khu trú ở
những tầng lớp kinh tế và học vấn thấp.
Thuộc tính và tính chất nổi bật nhất của
ký sinh trùng đó là trong quá trình chuyển
hóa và bài xuất các chất thải, chúng phóng
thích các độc chất thần kinh ảnh hưởng
đến cảm xúc và tâm thần. Những độc chất
này a-xít hóa các lớp mô trong cơ thể làm
cạn kiệt oxy và tạo điều kiện để vi nấm
xâm nhập. Từ đó, ký sinh trùng buộc cơ
thể chúng ta phải tăng khả năng giải độc
đến mức các cơ quan bài tiết chính thực
hiện nhiệm vụ này bị quá tải: phổi, thận,
gan, da, và ruột. Chúng cũng có thể mang
theo virus và làm suy yếu từ từ hệ miễn
dịch khiến chúng ta dễ bị nhiễm các vi
sinh vật gây bệnh khác . Đó có thể là
nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều căn bệnh
khác nữa mà có cùng tình trạng như hội
chứng ruột kích thích (IBS).
Khi ứ trệ ở gan xảy ra biểu thị một hay cả
hai giai đoạn giải độc ở gan bị ảnh hưởng,
chúng ta sẽ thấy nhiều dấu chứng kích
thích khác như bứt rứt, khó ngủ về đêm,
suy nghĩ ám ảnh, mất khả năng tập trung
và nhiễm nấm bùng phát.

Khi tình trạng đình trệ hoạt động của gan
và mức độ nhiễm ký sinh trùng càng
nặng, nhiều bệnh nhân trải qua tình trạng
từ từ biến đổi “không còn là chính
mình”.Các độc chất bài tiết từ ký sinh
trùng ức chế các chất dẫn truyền thần kinh
đến não bộ và gây ra sự biến đổi như vậy
về nhân cách. Đối với các bậc phụ huynh,
họ thường than phiền con của họ có
những cơn giận dữ bộc phát bất thường
mà không biết nguyên nhân chính xác do
đâu. Khi chúng ta tìm hiểu vấn đề thông
qua việc kết hợp y học cổ truyền và Hóa
sinh y học, chúng ta thấy rằng:
Can khí trì trệ/ứ huyết ở gan = pH nước
tiểu lấy buổi sáng ngay khi ngủ dậy quá
cao ( trên 6.5)
Huyết hư/xét nghiệm a-xít hữu cơ trong
nước tiểu (OAT: Organic Urine Acid
Test) thường cho thấy sự mất cân bằng
giữa
nhóm
a-xít
hippuric,
2hydroxybutyric và VMA/các chất thải
chuyển hóa, vốn làm nặng thêm tình trạng
tắc nghẽn về cấu trúc và trì trệ về chức
năng của gan.
Thần khí bất ổn/tăng nồng độ ammoniac
máu/gan và ruột không ổn định: táo
bón/tiêu chảy.
Một tình huống lâm sàng bệnh ở trẻ em
Bệnh nhi nam 12 tuổi bị tự kỷ. Hiện tại,
cậu bé đang sử dụng hằng ngày những
loại thuốc sau: Liver Life, thuốc phục hồi
gan, NDF, thuốc gắn kết và bài thải kim
loại nặng, và thực phẩm chức năng hỗ trợ
hoạt động của ruột. Cậu bé trở nên ủ rũ và
có những cơn tức giận, gây hấn bộc phát
với gia đình, thầy cô và bạn bè nên bị
đuổi khỏi trường học. Cậu bé thường
xuyên chuyển đổi giữa hai trạng thái tâm
lý: cáu giận bộc phát và lười biếng, nằm
ườn một chỗ, thần thái u ám chán chường
đa số thời gian trong ngày. Cậu bé còn bị

ngứa hậu môn kéo dài và đi ra nước tiểu
nặng mùi khai (mùi ammoniac).
Cậu bé tiếp tục điều trị theo tiến trình cũ,
cộng thêm một thuốc kháng ký sinh trùng
dùng 1 giọt/ngày trong 7 ngày đầu và sau
đó tăng lên 2 giọt/ngày trong 7 ngày kế
tiếp. Mẹ và người hỗ trợ của nhận thấy có
sự cải thiện rõ rêt về hành vi của cậu bé:
“Nó không còn buồn bã hay giận dữ nữa,
và lần đầu tiên tôi có thể dễ dàng hiểu
được nó đang suy nghĩ hay cảm thấy điều
gì. Nó đã biết kiểm soát lời nói và hành
động của mình. Đó là điều mà chúng tôi
chưa từng thấy trước đây.”
Sau khi uống một giọt thuốc, tôi thấy
trong phân của nó có những mảnh vụn
như giấy và những cục màu đen cùng nổi
trên nước. Tính tình của nó đã dịu đi
nhiều đủ để cho bác sĩ thực hiện việc đo
điện não đồ tại phòng khám. Tôi nhìn thấy
được những điều hoàn toàn mới lạ ở con
tôi, nó muốn vẽ bất cứ lúc nào và làm
được những việc đòi hỏi tiêu tốn thời
gian. Trước đây nó thường lười nhác, còn
bây giờ thì nó muốn sáng tạo. Cứ như là
tâm trí nó bớt u ám đi và nó ham thích
những thứ gì khác hơn là nằm chường
người ra một chỗ.Tôi chợt nhận ra là tôi
không còn thấy nó gãi mông nữa kể từ khi
nó bắt đầu dùng thuốc trị ký sinh trùng!”
Một tình huống lâm sàng bệnh ở người
lớn
Một bệnh nhân nữ, 46 tuổi đến vì tình
trạng loạn khuẩn đường ruột nặng. Tình
trạng của bệnh nhân đã kéo dài 12 năm
nay. Trước đây, bệnh nhân đã làm xét
nghiệm và biết bị nhiễm sán dải. Vấn đề
về đường ruột của bà vẫn chưa giải quyết
triệt để và đến nay ký sinh trùng vẫn còn
hiện diện. Bà mắc chứng rối loạn ám ảnh
cưỡng chế (OCD) kèm theo tính khí hay
kêu ca than phiền.

Bệnh nhân được bắt đầu liệu trình thải
trừ kim loại nặng và loại bỏ ký sinh
trùng. Sau hai tuần rưỡi điều trị với: 2
viên K-min uống trong bữa ăn, 5 giọt
thuốc trị ký sinh trùng và 6 giọt thuốc
thải trừ kim loại nặng cùng với thuốc hỗ
trợ gan thận 2 lần mỗi ngày, bệnh nhân
đã tống xuất được nguyên một con sán lá
gan cừu.
“Bác sĩ điều trị và tôi vô cùng sửng sốt
trước kết quả này! Kết quả xét nghiệm
không thay đổi chút nào trong bốn tháng
tôi dùng viên Artemisia, nhưng khi được
điều trị kết hợp bằng một liệu trình chống
ký sinh trùng đầy đủ cùng với thuốc hỗ
trợ gan và thải kim loại nặng đã tạo nên
một sự khác biệt rõ rệt về trạng thái tinh
thần và mức độ hung phấn của tôi”.
Điều trị
Khi bắt đầu, chúng tôi muốn khai mở và
hỗ trợ các cơ quan thực hiện nhiệm vụ bài
thải. A-míp sẽ rời khỏi cơ thể chủ yếu qua
đường ruột cùng với những chất thải
chuyển hóa đã được gan thu nhận và xử
lý. Một khi những hệ thống này đã được
điều chỉnh, đó là lúc có thể bắt đầu hỗ trợ
cơ địa bệnh nhân để loại trừ a-míp ra khỏi
cơ thể.
Bước 1
Bắt đầu nâng đỡ ruột với Oxy Powder hay
Oxy Oxc dùng để thúc đẩy nhu động ruột
sao cho đi cầu 2-5 lần/ngày trong ít nhất 2
ngày trước khi chuyển qua bước 2.
Bước 2
Hỗ trợ cấu trúc và chức năng gan, tập
trung đặc biệt vào việc khơi thông các giai
đoạn giải độc I & II, thực hiện bước này
trong 5 ngày trước khi chuyển qua bước 3.
Bước 3
Bắt đầu dùng Đất Diatom (Diatomaceous
Earth) để hỗ trợ quá trình thải trừ các ký

sinh trùng lớn, dùng 2-3 viên chung với
thức ăn 3 lần/ngày trong 4 ngày trước khi
chuyển qua bước 4. Nên dùng trong 5-7
ngày.
Bước 4
Bắt đầu diệt ký sinh trùng, chúng tôi
khuyên bạn chọn một trong hai loại thuốc
sau: Mume Pill dùng cho các bệnh lý như
nhiễm giun đũa, giun tròn, viêm dạ dày
ruột mạn tính, hội chứng sau cắt dạ dày,
viêm đại tràng hay lỵ mạn tính.
Liều khuyến cáo: dùng 1-3 lần/ngày với
liều 9 gram trong 2-4 tuần. Hoặc
Artemisia& Clove dùng để trị nhiễm giun
đũa, Balantidium coli, Blastocystis
hominis, Cryptosporidium, Dientamoeba
fragilis, Entamoeba coli, Entamoeba
histolitica, Entamoeaba hartmanni. Liệu
trình: 2 tuần uống đủ liều, 1 tuần dừng
thuốc và tiếp tục uống lại đủ liều trong 2
tuần.
Bước 5
Hỗ trợ thể trạng tùy theo cơ địa cá nhân
khi cần. Ăn những thức ăn giúp tăng
cường chức năng gan có nguồn gốc từ các
cây họ cải cũng như những loại thức ăn
giúp kiềm hóa cơ thể.
Phòng ngừa
1. Cân bằng lại cơ thể giúp bạn không trở
thành vật chủ thuận lợi cho ký sinh trùng
xâm nhập. Giải quyết những vấn đề hay
những tình huống cản trở việc điều trị.
Hãy vào Bioray Wiki để đọc thêm.
2. Sử dụng 1 viên Betain HCL hoặc 1
liều thuốc chống ký sinh trùng trước khi
ăn. Nhai kỹ thức ăn và ăn khi tâm trạng
thoải mái!
3. Tại nhà, rửa thức ăn vói nửa thìa cà
phê chất tẩy rửa cùng với 2 gallon nước (
một gallon bằng 3.78 lít ở Mỹ) trong 20
phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Rửa

rau với nước a-xít oxy hóa với pH 2.8
(đơn vị micro) cũng có tác dụng tương
tự.
4. Nếu sống ở thành phố lớn, ngay cả khi
không có triệu chứng, sẽ rất tốt khi tẩy
ký sinh trùng it nhất một năm một lần.
5. Cần điều trị cho những thành viên trong
gia đình và cả những người thân thiết với
bạn. Rửa tay chú ý rửa kĩ tất cả các vùng
da và cả dưới móng với xà phòng.
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Kết luận
Nhiễm ký sinh trùng có thể tiến triển âm
thầm và làm thay đổi nhân cách đến mức
“không nhận ra bản thân". Cần lưu tâm
đến những hành vi kích động, gây hấn
hay ủ rũ. Khi một bệnh nhân hỏi: “Dùng
Artemisia&Clove có khiến tôi vui vẻ
không?” thì phải mất một lát để tác giả
suy nghĩ và trả lời rằng: “Bạn có cảm
thấy sức khỏe của bạn đang quay trở lại
như xưa, như thời còn bé không?”. Cô ấy
trả lời: “Có.”

