
 هوالشافي

  
 تأثير آگاهي بر سرطان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

  
را بايد در ذهنمان نگهداريم، مان را به پايان برديم. چه چيز ضروري اکنون ما سفر به برخي رازهاي سرطان و دفاع طبيعي بدن

اند کمک کنيم؟ تا به نجات سياره زخمي تا جلوي بيماري را بگيرد يا با آن بجنگد؟ تا به مردمي که درمان سرطان انجام داده

 خود که ديگر قادر به تدارک محيطي مناسب براي سالمت ما نيست، برخيزيم؟ 

 اند: ههاي کليدي که در اين کتاب آمده است، سه دستايده

 «زمينه»اهميت 

 اثر آگاهي و 

 کار مشترک نيروهاي طبيعي.

 « زمينه»اهميت 

کند و يا در حالت گفتند که بيماري خاص را با داروي خاص درمان ميهمکاران تبتي من، مشتاقانه در مورد داروهاي غربي مي

نفرين در درمان سيلين در سينه پهلو و اپيپنيآوري دارد. عمل جراحي در درمان آپانديسيت، بحران، مداخله آنها اثر حيرت

 دهد. آلرژي، هر روز جانهاي بيشماري را نجات مي

رسيم. نارسايي قلبي احتماالً مهمترين مثال است. بيمار هاي مزمن، به سرعت به انتهاي مرز کارآمدي آنها ميامّا در مورد بيماري

 شود. نزديک به مرگ، وارد اورژانس پزشکي ميبا درد سينه، احساس خفگي، رنگ پريدگي و در حالت 

داند چه کند: ظرف چند دقيقه اکسيژن وارد ها هزار بيمار بطور دقيق ميتيم پزشکي، به پشتوانه جديدترين پژوهشها روي ده

دهد، و هش ميضربان قلب را کا -داروي کنترل ريتم قلبي -کند، بتابلوکرشود، نيتروگليسيرين رگها را گشاد ميبيني بيمار مي

 دهد. کند و مورفين دردها را تسکين ميآسپرين از تشکيل لخته خون جديد، جلوگيري مي

زند. کند و حتي لبخند مياش صحبت ميکشد، با خانوادهظرف ده دقيقه زندگي اين بيمار نجات يافته است. او طبيعي نفس مي

 .برانگيز استگري آن تحسيني دارو و اوج جلوهاين معجزه

هاي ها روي بيماري و انسداد شرياني ناشي از پالکآور، اقدامات انجام شده در اطاق فوريتتازه در وراي اين موفقيت حيرت

کلسترول و يا حالت التهابي مزمن، اثري نگذاشته است. حتي استفاده از لوله باريک و فرستادن آن بداخل رگ مسدود شده 

ي تکنيکي است، براي جلوگيري از بازگشت بيماري پالستي(، که يک اقدام جسورانهجهت برقراري مجدد جريان خون )آنژيو

 کافي نيست. 

ي بيمار عوض شود، يعني رژيم غذايي تصحيح، طرز فکر اصالح براي اينکه در درازمدت از مشکل فوق اجتناب شود بايستي زمينه

 و بدن با ورزش و... نيرو بگيرد.

رساند. سرطان پنجمين بيماري مزمن است. هاي رشد سرطاني ما را به نتيجه مشابهي ميکشفهاي اخير راجع به مکانيسم

گيري تومورها، فکر کنيم، و مُهري روي شباهت به اين نيست که صرفًا به تمرکز تالشيهايمان روي تکينکهاي کشف و هدفبي

 آن زده و مسئله را تمام شده فرض کنيم.

تاکيد شد، روشهايي که  2007يم. همانگونه که توسط بنياد جهاني پژوهش سرطان، در سال اينجا نيز بايد به زمينه توجه کن

کنند، بنابراين مثل تغذيه و فرايندهاي طبيعي بدن براي اعمال اثرات استفاده مي -کنندهاي دفاعي بدن را تقويت ميمکانيسم

 گيرند. بين پيشگيري و درمان قرار مي

ي عمل گيرند )پيشگيري(، از سوي ديگر فايدهکروتومورها که در بدن همه وجود دارد را مياز يک سو اينها جلوي رشد مي

 بخشند. و اين براي پيشگيري و بازگشت بيماري سودمند است )درمان(. جراحي، شيمي درماني و راديوتراپي را ارتقاء مي



امّا تومور با درمان عقب نشسته و از آن پس بيمار  -يمگاهي بسيار وخ -اندشناسد که سرطان داشتههر کسي از ما، افرادي را مي

 دهد که تومور کوچک شده است. زندگي عادي داشته است. گاهي اسکن نشان مي

من، دفاع طبيعي بدن بطريقي، بيماري را محاصره کرده و جلوي تأثير آن روي سالمتي فرد را گرفته است. همانگونه که جودافولک

 شوند. نويسد، مردم مبتال به سرطان، بدون بيماري ميف کرد، در مجله نيچر ميزني رگ را کش که جوانه

شناسي در قرن بيستم ي عمر کاريش را در دانشگاه راکفلر در نيويورک گذراند، يکي از متفکرين بزرگ زيسترنه دبوس، که همه

پر شور محيط زيست شد، چون ارتباط بين ارگانيسم بيوتيک را که کاربرد باليني داشت، کشف کرد. او مدافع است. وي آولين آنتي

 زيست را مشاهده نمود.زنده و محيط

در نقل قولي از او که سرآغاز سفر ما با يکديگر در طول سفر با اين کتاب بود، در زماني که او به فعاليتهاي شغلي خود خاتمه 

که به قدر کافي علمي نيستند. داروهاي جديد، در واقع کردم، مشکل داروهاي علمي، اين است هميشه فکر ي»داده، آمده است: 

شوند، اگر پزشک و بيمار ياد بگيرند نيروهاي بدن و روان را مديريت کنند. اين مديريت از طريق نيروي شفادهنده علمي مي

 «طبيعيت ميسر است.

بيوتيک، ايم. عمل جراحي، آنتير غرب شدهي دستآوردهاي ممتاز دارويي داي قرباني ناخواستهاز اين ديدگاه ما بشکل معماگونه

ي نهفته در خود بدن پوشي ما از نيروهاي شفادهندهالعاده رو به جلو هستند، اّما آنها منجر به چشمراديوتراپي گامهاي فوق

 اند. شده

و در عين حال از دفاع طبيعي مند شويم هاي داروهاي پيشرفته بهرهبهرحال، اميدوارم که شما را نيز قانع کرده باشم که از فايده

 بدن خود غافل نباشيم.

 تأثير آگاهي 

تواند از اين انقالب دانش بشري، براي محافظت از خود در برابر سرطان سود بجويد. اّما اين امر در ابتدا دگرگوني هر کسي مي

آگاه باشيم. بايد به آن توجه کنيم و مواظبش باشيم  -زندگي خودطلبد. از همه مهمتر ما بايد از ارزش و زيبايي آگاهي ما را مي

 کنيم.همانگونه که از کودک خود مواظبت مي

سازد از هر کند که به فيزيولوژي خود صدمه نزنيم و راه را براي سرطان هموار نکنيم. ما را قادر مياين آگاهي به ما کمک مي

 اتي خود را تغذيه و تقويت نمائيم.چيزي بيشترين استفاده را ببريم تا نيروي حي

هاي آن را درک کنيم. برعکس، هر چه به الزم نيست حتماً به سرطان مبتال شويم، تا زندگي خود را جدي بگيريم و زيبايي

تر باشيم، شانس بيشتري براي محافظت از بيماريها و ارزشهاي خود نزديکتر باشيم و هر چه به ارتعاش زيباي حيات حساس

 استفاده از حق عبور خود روي زمين داريم.  همچنين

دهيم. وقتي ما خواهان غذاهايي با انتخاب روش زندگي بر اساس آگاهي بيشتر، تنها آنچه خوب است را براي خود انجام نمي

اکنشها آرايش اي از وها به نيازهاي زيستي حيوانات توجه شده است، رفته رفته زنجيرهاند که در آنباشيم که به روشي تهيه شده

 گيرند که اثر آنها تقويت مسير زندگي است. مي

ها از مزارع ذرت کشها و نهرها هم اثر دارد و در کم کردن آلودگي آنها شرکت داريم )با حذف آفتپس آگاهي ما روي رودخانه

 اي حيوانات ( هاي تغذيهو زباله

مرغ و گوشت هاي آينده تأثير دارد. حتي روي حيواناتي که به ما شير، تخمروي تعادل و تجديد حيات زمين، براي نسلانتخاب ما 

 باشند. ها بطور طبيعي تغذيه شوند، سالمتر ميدهند تأثير دارد، چون هنگامي که به آنمي

هاي ديديم مصرف کمتر فراورده 6د: همانگونه که در فصل انجاممان مياز منظور جهاني انعکاس آگاهي ما به رشد تعادل در سيّاره

اين اثر باعث گرم شدن زمين  -کنداي را بمقدار قابل توجهي کم ميحيواني و تهيه غذاي سالمتر براي حيوانات، ، اثر گلخانه

 شود. مي

 کتاب بودا را خواندم(. کند در حقيقت اثرات جهاني دارد )من باالخره آگاهي، همانگونه که بودا بر آن اصرار مي

کند و حتي نزد بسياري از ما متروک مانده است. بازگرداندن تعادل محيط زيست در نبود آگاهي، روي همه چيز ما سنگيني مي

 کند. هاي اجتماعي را کم ميعدالتيترين بيجهان يکي از وحشتانک



شوند، همانهايي هستند که نرخ سرطان در بين مل ميچون مردم محروم جوامع غربي، که از اين وضع بيشترين صدمه را متح

 پذيرترين قشر در برابر نيروهاي اقتصادي هستند. آنها باالتر است. آنها آسيب

ها را دارند، استفاده نمايند کشهاي غذايي که ناسالمترين نيز هست و غذاهايي که بيشترين آلودگي آفتبايد از ارزانترين فراورده

هايي هاي ترانس(، از نظر شغلي طبقه محروم بيشترين تماس را با فراوردهو چربي 6 -مقدار زياد اسيدچرب امگا)بيشترين شکر و 

 ها و غيره(. کنندهکه سرطانزا هستند دارند )پوشش ديوار و کف، رنگ، پاک

ها و غيره(. آنها ها، دود کارخانهالههاي سوخت زباله يا اجساد، سم زبترين نواحي قرار دارد )نزديک کورههاي آنها در آلودهخانه

 برند، هستند. هاي صنعتي که دفاع ضدسرطان بدن را از بين ميدر معرض زباله

هاي طبيعي براي مقاومت طبقه محروم، قربانيانِ دنياي مرفه و درخشان ما هستند؛ آنها که بيشترين نياز را به استفاده از موهبت

 ند، امّا دسترسي به آن ندارند. در برابر اين ظلم و تعدي را دار

 همکاري نيروهاي طبيعي 

هاي بيولوژيکي سرطان کنيم، بدون اينکه همه روشهايي که اثر توانيم شروع به حفاظت از خود بر عليه مکانيسمخوشبختانه مي

ارگانهاي ديگر را تحت مثبت در مقابل سرطان دارند، را بکار بريم. بدن سيستمي عظيم و در حال تعادل است و هر عملي همه 

 دهد. تأثير قرار مي

خواهيم با آن شروع کنيم، انتخاب کنيم: با رژيم غذايي، ورزش بدني، کار روانشناسي يا هر توانيم هر چيزي را که ميپس مي

مت آورد. هر وضعيت، هر شخص براي خود منحصر بفرد است؛ راه حرکت به سروش ديگري که آگاهي بيشتري به زندگي ما مي

 جلو نيز براي هر فرد منحصربفرد است.

دهند ها اين کار را با پيوستن به گروه کُر، انجام ميشود. بعضيکدام يک از موارد مذکور در فوق سبب تقويت نيروي حيات مي

 هايشان.نوهو بعضي با تماشاي فيم کمدي، بعضي ديگر با نوشتن شعر يا دفتر خاطرات روزانه و يا مشارکت بيشتر در بزرگ کردن 

شود. هاي ديگر منجر ميرسيم که باال بردن آگاهي در يک زمينه، بطور خودکار به پيشرفت در زمينهباالخره به اين نکته مي

کالين کمپبل، پژوهشگر دانشگاه کرنل، مشاهده کرد، موشهايي که بجاي پروتئين حيواني، پروتئين گياهي دريافت بطور مثال، تي

 ت فيزيکي بيشتري داشتند، مثل اينکه تعادل در رژيم غذايي آنها انجام فعاليت فيزيکي را آسانتر کرده بود. کرده بودند، فعالي

هاي نامتعادل کم خوشمزگي رژيمسازد. کمبه همين ترتيب انجام مديتيشن و يوگا، ما را به آگاهي بيشتر از بدنمان رهنمون مي

 انجامد. منجر به چاقي شده و به اضافه وزن مي رژيم نامتعادل« سنگيني»بريم، را از ياد مي

اي که اثر اين نيز باال بردن ضربان قلب و بوي بد موها و انگشتان است. همچنين الکل ديگر جذبه -دهيممزه توتون را از دست مي

 که تأثير آن روي تفکر سالم و جريان مناسب مايعات درون بدن، معلوم شده است. -برايمان نخواهد داشت

را ببينيد(. هر  9آيد )فصل هاي سازنده آن بوجود ميسالمتي در کل مانند مثلث سفيد است، که از منظم شدن هر يک تکه

 کند.تر ميهاي بعدي را سادهقدمي که رو به تعادِل بيشتر دارد، قدم

 اميد واهي؟ 

هاي يک پزشک بويژه باشم. يکي از دغدغهد ميدر پايان اين کتاب، بايد اعتراف کنم که نگران واکنش همکاران پزشک و دانشمن

 ندهد.« اميدواهي»شناس )انکولوژيست( اين است که پزشک سرطان

 هاي پوچ فريب خورده است. آورتر از اين براي بيماري نيست که احساس کند با وعدهدانيم چيزي رنجهمگي مي

توانند هاي طبيعي وجود دارد پس ميد و بگويند شکر خدا راهلوح باور کننهمچنين خطر اين وجود دارد که بعضي بيماران ساده

که  -هاسيگار بکشند، ماموگرافي را فراموش کنند و يا درمانهاي سخت مثل شيمي درماني را رها نمايند. بخاطر اين مالحظه

 .کنندهمکاران من گاهي همه درمانهاي خارج از محدوده کاري خود را رد مي -اندهمگي بر حق و درست

کند. انگار امّا نتيجه اين امر محدود کردن به دارويي است که از ما نيرويي را که براي صيانت از خود به آن نياز داريم دريغ مي

ارادگي، فرهنگ نااميدي را توانيم انجام دهيم. بها دادن به اين بيهيچ کاري براي محافظت خود، قبل و بعد از بيماري، نمي

 آورد. بوجود مي

توانيم تأثير اساسي روي توانايي بدن دهند که ما مير از همه، اين نااميدي، واهي است، چرا که همه داليل علمي نشان ميمهمت

 هاي سرطان داشته باشيم. خود را براي خنثي کردن مکانيسم



ـوان سرطانها را ميدر اصل جلوي بيشتر »کند: اين همان چيزي است که گزارش بنياد جهاني پژوهش در سرطان تأکيد مي

 ام.ام را بکار بستهام و همه راههايي که اينجا شرح دادهارادگي شدن را در کردهخود من تسليم بي« گرفت.

تواند ام تا به کسي که آمادگي ندارد توصيه تغيير روش زندگي بدهم. هر کس ميدر هنگام نوشتن اين کتاب در پي اين نبوده

ام که بخواهند هايم را در اختيار کسي قرار دادهها و آموختهاو بهترين است. بهرحال من تجربهتصميم بگيرد چه چيزي براي 

 کنند. خواهم باور کنم که اکثر همکارانم اين توجيه را درک ميبراي سالمت خود بيشتر فعال باشند. مي

 در زير نور 

دانم به تو بگويم يا نه، اّما من وقتي نمي»له جالبي گفت: آخرين باري که پزشک خود را براي معاينه پيگيري مالقات کردم، جم

 « شوم، تو از جمله بيماران نادر من هستي که حالش خوب است.بينم خوشحال ميتو را مي

اي که اين روزها اغلب آن را فراموش سايه -اي دور سرم را گرفته استدل من لرزيد. عليرغم مهربانيش به من يادآور شد که سايه

 دهم.هاي قرار ميکنم. با صحبت از وضع خود در اين کتاب خود را بيشتر در معرض اينگونه يادآوريمي

که در بين مردمي که حاضر به قبول خطر نشستن در پشت  -دانم تاريخچه شخصي من دو نوع واکنش در پي خواهد داشتمي

رغم بازگشت بيماري، دو بار عمل جراحي و سيزده چطور علي»کاميون فرسوده نيستند، شايع است. بعضي ممکن است بگويند 

هاي ژنتيکي نشان عجيب است، بررسي»گفت: درست است پزشک معالجم نيز مي -ماه شيمي درماني هنوز اميدوار هستم

 « دهند که تومور تو طبيعتي تهاجمي و بدخيم دارد، اّما رفتارش با تو کامالً آرام و به دور از وحشيگري است.مي

دهم، تا زندگي متمايزي، مثل آنچه در اينجا قط موضوع شانس است، و يا شايد به علت کارهايي است که هر روز انجام ميشايد ف

 ام، داشته باشم. شرح داده

تواند منبعي براي مباحثه علمي باشد. فقط پژوهشهاي انجام شده هستند که اي علمي نيست و نميبه هر جهت وضع من تجربه

 هاي جلوگيري و درمان سرطان را دگرگون کنند.توانند روشمي

بندي و به واکنشي که آن را نوعي شرط -ديگري هم نسبت به وضع من وجود دارد که قابل درک است« معمول»امّا واکنش 

يد و روي از نصايح او صبر کنقبل از دنباله»داند. بعضي آدمهاي بدبين و شکاک ممکن است بگويند. مخاطره انداختن زندگي مي

 « ماند.ببينيد تا سال ديگر آيا زنده مي

دهند ببينند که آيا کسي پس از بکارگيري اين قواعد به مشکل برخورده است. به به عبارت ديگر بجاي آزمون ايده، ترجيح مي

 دانم يک سال ديگر يا دو سال ديگر يا شصت سال ديگر زنده خواهم بود يا نه. آنها خواهم گفت که نمي

ناپذير نيستم. امّا از يک چيز مطمئن هستم. هرگز افسوس اين زندگي را که کن است راست بگويند چرا که من شکستآنها مم

امروز دارم، نخواهم خورد، چون آن سالمت و آگاهي اين دگرگوني شخصي به زندگي من آورده است ارزش آن را بسيار زياد 

 کرده است. 

فقط يک آرزو براي خوانندگان دارم. اگر سالم يا بيمار هستيد، اميدوارم شما هم ذهن در واقع در هنگام تمام کردن اين کتاب 

 اين حق شماست، اينکه زندگي شما پر نور باشد. -خود را براي آگاهي باز بگذاريد

 ديويد سروان نوشته:  -مبارزه با سرطانمنبع مورد استفاده: 

  66467305تلفن مرکز پخش  -1389ريدگار قلم آفناشر:  -ابراهيم کنه -دکتر مسعود ايروانيترجمه: 


