Subject: FW: แคชวยสงตอก็ไดบุญแลว มีญาติที่เปนเองแลวคุณจะเขาใจ!

สรรพคุณของพืขผักแตละชนิดวามีคุณประโยชนตอการรักษาไดอยางไรไวในหนังสือชื่อ
“ ยามหัศจรรยสําหรับคุณ “ เชน
1. ปวดหัว กินปลามากๆ ทั้งปลาทะเล ปลาน้ําจืด

น้ํามันจากปลามีสรรพคุณปองกันการปวดหัว กินพรอม ๆ กับขิง
จะชวยบรรเทาอาการปวดหัวลง
2. แพละออง เปนแพทั้งฝุนและเกสรดอกไม ใหกินโยเกิรต หรือนมเปรี้ยว
3. โรคหัวใจ ดื่มชาเขียว เปนประจํา

สารในชาเขียวชวยปองกันไมใหไขมันไปจับตัวตามผนังหลอดเลือด
4. โรคนอนไมหลับ ดื่มน้ําผึ้ง เปนประจํา

สารในน้ําผึ้งมีฤทธิ์เปนยากลอมประสาททําใหนอนหลับฝนดี
5. โรคหืดหอบ กินหอม ตนหอม หรือ หัวหอม ก็ไดมีตัวยาทําใหหลอดลมปลอดโปรง
6. โรคไขขออักเสบ กินปลาเทานั้น แกไขเปนปกติได ไดแก

ปลาแซลมอน ปลาทูนา (ปลาโอ) ปลาแมคเคอเรล ปลาซาดีนส ( ปลากระปอง )
น้ํามันปลาทําใหโรคไขขออักเสบบรรเทาลง
7. ทองผูก ทองอืด ใหกินกลวย หรือ ขิง กลวยทําใหไมทองผูก

และขิงทําใหอาการคลื่นไสในตอนเชาหายไป
8. ติดเชื้อในถุงกระเพาะปสสาวะ ให กินน้ําคั้นจากลูกแคนเบอรี
(ไมเมืองหนาว) กรดเขมขนในลูกไมฆาแบคทีเรียได
9.. โรคหงุดหงิด ฟุงซานโดยเฉพาะเกิดในผูหญิงสูงอายุดวย

ใหกินขาวโพดชวยบรรเทาอาการเครียด วิตกกังวล และความคิดสับสนได
10. โรคกระดูกพรุน ทั้งกระดูกเปราะและแตกงาย แกไขไดโดยใหกินสับปะรด

ซึ่งมีสารแมงกานีสอยูมาก ชวยใหกระดูกแข็งแรงได
11. ความจําเสื่อม แกไขโดย กินหอยนางรม หอยแครงหรือหอยอื่น ๆ

ซึ่งในเนื่อหอยมีสารสังกะสีชวยบํารุงสมองไดดี
12. เปนหวัด กินกระเทียม ทําใหจมูกโปรง สมองโลง

กระเทียมชวยลดไขมันในเลือดไดอีกดวย
13. ไอ จาม กินพริกแดง สารที่นํามาทํายาแกไอนั้นสกัดมาจากพริกแดง

14. มะเร็งเตานม กินขาวสาลี รําขาว และกะหล่ําปลีจะชวยปองกันไดดี

โดยเฉพาะรําขาวกะหล่ําปลี ชวยใหรางกายผลิตฮอรโมนเพศหญิงเอสโตรเจนไดในปริมาณที่เหมาะสม
ขอสําคัญอยากินไกมาก เพราะใชฮอรโมนเอสโตรเจนในการเรงการเจริญเติบโต
15. มะเร็งปอด กินสม และ ผักใบเขียว มีวิตามินเอ

อยูมากจะชวยปองกันการกอพิษของสารเบตาแคโรทีน
16 แผลในกระเพาะอาหาร กินกะหล่ําปลี

ซึ่งมีสารเคมีชวยทําใหแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหาร และลําไสเล็กหายขาดได
17. โรคทองรวง กินแอปเปลสดทั้งเปลือก

ชวยใหอาการปนปวนในทองเมื่อเชื้อโรคบิดเลนงานทุเลาลง
18. เสนเลือดตีบ กินผลอโวคาโด แกไดเพราะไขมันดี “โมโรอันแซตเทอเรต“

ที่มีอยูในผลไมชนิดนี้ทําลายไขมันเลว “ คลอเลสเตอรอล “ ได
19. ความดันโลหิตสูง กินผลโอลีฟ และผักขึ้นฉายพืชทั้งสองชนิดนี้มีสารเคมี

ทําใหระดับความดันเลือดลดลง
20. น้ําตาลในเลือดไมสมดุล กินผักบร็อกโรลี่ และถั่วลิสง

ซึ่งมีอินซูลินทําใหน้ําตาลในเลือดสมดุลได
พืชผักที่กินเปนอาหารประจําวันนั้นนอกจากจะอิ่มทองแลวยังมีสรรพคุณชวยสรางความสมดุลภายในรางกาย
ชวยปองกันและรักษาโรคภัยไขเจ็บชนิดตางๆไดถาไดเรียนรูที่จะรูจักเลือกกินใหเหมาะกับตนเอง
คุณประโยชนของพืชสมุนไพร
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรไทยนั้นนับเปนหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเปนภูมิปญ
ญาชาวบานในทองถิ่นอันควรปกปองหวงแหนและอนุรักษไวใหเปนมรดกแกลูกหลาน
ไทยขอใหชวยกันปองกันไมใหตกไปอยูในมือของคนตางชาติที่จองฉกฉวยผลประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติของ เราไปเปนของตนทุกวิถีทาง
ดังนั้นอนุชนรุนหลังจึงควรที่จะไดนํามาศึกษา คนควา
และคิดคนตามแนวทางที่บรรพบุรุษของเราทานไดวางพื้นฐานไวใหเพื่อนํามาใช
ใหเปนประโยชนในดานโภชนาการของคนไทยตอไป.

อาการของการเกิดมะเร็งในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
1. มะเร็งปากมดลูก อาการ มีเลือดออกจากชองคลอดทั้ง ๆ

ที่ไมใชเวลารอบเดือนปกติของคุณ
อาการเจ็บปวดและมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ
หากพบวามีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น การตรวจโดยขูด
เนื้อเยื่อจากบริเวณดังกลาวไปตรวจดวยกลองจุลทรรศนจะรูได

2. มะเร็งในมดลูก อาการ มีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ

หรือบางครั้งอาจมีความรูสึกวามีกอนเนื้อหรือมีอาการบวมในชองทอ
3. มะเร็งรังไข อาการ

ประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอหรือการมีอาการเจ็บปวดหลังการมีเพศสัมพันธ
มีปญหาเกี่ยวกับลําไสอาการทองอืดอาหารไมยอย น้ําหนักลดและมีอาการ ปวดหลัง
4. มะเร็งในเม็ดเลือด (ลูคีเมีย)

อาการเหนื่อยงายและมีอาการซีดเซียวกวาปกติมักเกิดอาการฟกช้ําดําเขียว
หรือมีเลือดออกทางผิวหนังไดงายโดยไมทราบสาเหตุและมักจะเกิดรวมกับอาหารปวดตามขอตาง ๆ
ทั่วรางกายบางครั้งจะทองอืดและเมื่อคลําดูจะพบวามีกอนบวมที่ดานซายของชองทอง
5. มะเร็งปอด อาการ มักมีอาการไอบอย ๆ

มีเลือดออกและมีเสมหะปนมากับน้ําลายน้ําหนักลดอยางฮวบฮาบ
เจ็บหนาอกและหายใจลําบากหรืออาจมีอาการหอบปนอยูดวยทั้ง
ๆที่ไมเคยเปนมากอน
6. มะเร็งตับ อาการ ปวดในชองทอง เบื่ออาหาร

น้ําหนักลดตาและผิวเปนสีออกเหลืองและเหลืองจัดจนเห็นไดชัด
7. มะเร็งกระเพาะปสสาวะ อาการ มีเลือดปนออกมากับปสสาวะ
8. มะเร็งสมอง อาการ ปวดศีรษะนาน ๆ

และมักมีอาการอื่นรวมดวยเชนอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็น ตาพรา
และเห็นแสงเขียว ๆ แดง ๆ ลอยไปมาเวลาปวดศีรษะ ออนเพลียไมมีแรง หรือ
การเปนลมโดยกะทันหันอวัยวะบางสวนของรางกายหยุดทํางานเชนมีอาการชาและเปนอัมพาตชั่วคราว
ควรใหความระวังเปนพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปวดหัวที่มีอาการเหลานี้ประกอบอยูดวย
9. มะเร็งในชองปาก อาการ มีกอนบวมอยูในปาก

หรือทีลิ้นเปนเวลานานมีแผลเปอยที่ปากที่ไมไดรับการรักษาหรือเปนแผลเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากการกดทับ
ของฟนปลอมที่ใสไวประจําหรือเปนเวลานาน
10. มะเร็งในลําคอ อาการ เสียงแหบพราไปทันที

มีกอนบวมในทันทีทําใหรูสึกวากลืนอาหารไดลําบากหรือมีการขยายตัวของตอมใน
ลําคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรูสึกได
11. มะเร็งในกระเพาะอาหาร

อาการน้ําหนักลดลงอยางรวดเร็วอาเจียนออกมาเปนเลือดทองอืดหรืออาหารไมยอย
บอย รูสึกเหมือนมีกอนเนื้องอกในชองทองหรือรูสึกตื้อ
แมเพิ่งจะรับประทานอาหารไปไดไมกี่คํา
12. มะเร็งทรวงอก

อาการมีเลือดหรือของเหลวบางอยางไหลออกมาจากหัวนมบวมหรือผิวเนื้อทรวงอกหนาข
ึ้นมีกอนบวมจนจับไดเมื่อคลําบริเวณใตรักแร
บางครั้งอาจมีตุมหรือสิวเกิดขึ้นที่เตานมเปนเวลานานควรระวังเพราะผูหญิง
9 ใน 10 คนจะมีอาการบวมของกอนเนื้อบริเวณทรวงอก
โดยไมทราบสาเหตุเมื่อมีอายุมากขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนทําใหเกิดเปนถุงน้ําใตผิวหนังที่เรียกวาซีสต
ซึ่งควรตองคนหาสาเหตุของอาการบวมนั้นใหชัดเจนเสียกอนวาคืออะไรกันแน
13. มะเร็งลําไส อาการ

น้ําหนักลดลงอยางรวดเร็วมีอาการปวดทองอยางมากและระบบการยอยผิดปกติมีเลือดออกปนมากับอุจจาระ
****ซึ่งมีวิธีสังเกตของผูที่มีอาการเกี่ยวกับริดสีดวงทวารอยูแลวคือถาใ
ชกระดาษทิชชูซับแลวเลือดมีสีแดงสดนั่นคือ
อาการของริดสีดวงทวารแตถาเลือดมีสีดําคล้ํานั่นคือ
อาการของโรคมะเร็งในลําไส
14. มะเร็งตอมน้ําเหลือง

อาการมีกอนบวมเกิดขึ้นที่ใตรักแรหรือใตขาหนีบโดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมได
เกิดอาการติดเชื้อในบางสวนของรางกาย
15. มะเร็งผิวหนัง

อาการมีแผลหรือแผลเปอยพุพองที่ไมไดรับการรักษาอยูเปนเวลานานตลอดจนไฝหรือหูดที่โตขึ้นและมีการ
เปลี่ยนสีหรือรูปราง ขนาด
นอกจากนี้อาการอันตรายอีกอยางหนึ่งที่ เรียกวาเมลาโนมา
(Melanoma)คือเนื้องอกที่ประกอบดวยเซลลที่มีเมลานินสะสมอยู เชน
กระจุดดางหรือไฝถาคุณมีไฝมากกวา 50 เม็ด
ทั่วรางกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติวาเคยเปนโรคนี้มากอนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงกวาคนอื่นๆ

ขอใหทานนําเรื่องนี้ไปบอกตอเปนวิทยาทาน
ทานจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล
ตํารานี้ใชแกโรคมะเร็งผูเปนมะเร็งจะหายโดยไมคาดคิด
สําหรับมะเร็งจะหายภายใน 6 วัน

วิธีรักษา - ไปที่รานยาจีน ซื้อหัวเตย 1 ตําลึง หัวขิง 1ตําลึง กอนเกลือ 3
กอน นํามารวมกันแลวแชน้ําทิ้งไว 1 วัน ในน้ํา 1 ชาม จากนั้นใหดื่มจนหมดชาม
สรรพคุณในการรักษา - หลังจากดื่มยานี้แลวควรดื่มน้ําตามมาก ๆ
นําสวนที่เหลือมารับประทาน
ยานี้จะขับเอาของเสียออกทางอุจจาระหรือปสสาวะไมตองตกใจ
เปนการขับของเสียออกหมดแลวจะปกติ

***ตํารานี้หามซื้อขาย หรือคิดเปนเงินคารักษา
และขออยาไดเก็บไวเปนสวนตัวโดยเด็ดขาด
หากทานผูอื่นรับทราบดวยใจศรัทธาและกุศลจิตของทาน
ทานและครอบครัวจะประสบแตความสุข ความสมหวังทุกประการ
-----------------------------------------------------------------

