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شانگر  سمت ن شده و هر ق سيم  سمت تق شاهده مي كنيد كه به هفت ق ساده اي را م شته نمودار  ضعيتي ويژه در متن اين نو و

ي موقعيت افرادي براي افرادي است كه از لحاظ بيماري سرطان در مراحل گوناگون قرار دارند . بخش شماره يك نشان دهنده

سرطان پيش رفته  شان مي دهد كه با  سرطان قرار دارند و بخش هفت جايگاه بيماراني را ن ست كه در معرض خطر ابتال به  ا

 دست و پنجه نرم مي كنند . 

مه ما آرزو داريم كه قبل از نخستين مرحله اين نمودار، يعني همواره در سالمت كامل به سر بريم و حفظ چنين وضعيتي نيز ه

باورنكردني نيست . او خيلي سالم به ›يكي از اهداف اين نوشته است . شايد بارها جمالتي از اين قبيل به گوشتان خورده باشد 

 ‹.يروز او را ديدم ، بسيار سرحال و بشاش بود من همين د› و يا ‹ نظر مي رسيد 

سي نمي سراغ ك سرطان هرگز آني و ناگهاني به  شيد . بيماري و به ويژه  شته با شه در نظر دا ضوع را همي آيد . به ويژه يك مو

بيماري  سرطان كه برآيند سال ها غفلت و تجاوز به حدود سالمتي سيستم هاي دفاعي مختلف بدن شما است . از اولين مرحله

تا مرحله هفتم آن ) سرررطان م ممكن اسررت سرراليان درازي بگ ارد . در هر يك از مراحل شررما مي توانيد از پيشرررفت بيماري 

جلوگيري كنيد و همزمان با آن ، از همه درد و رنج ها و ناخوشرري هايي كه در زمان بروز آن ، از همه درد و رنج ها و ناخوشرري 

شما بروز مي كنند جلوگيري به عمل آوريد . هايي كه در زمان بروز عاليم  سالمتي  مختلف مراحل گوناگون به مخاطره افتادن 

ست گيريد و  سالمتي خود را به د شدار دهنده آن ها مي توانيد كنترل  شدن با هفت مرحله مختلف بيماري و عاليم ه شنا  با آ

 ي خارجي ديگر.در اين راستا تنها خود شما عهده دار مسئوليت مي باشيد نه هيچ نيرو

 ( يا كاهش انرژي Enervationيک: ضعف و بي حالي ) 

مي باشد و انرژي ماهيت واقعي همه زندگي است ‹ انرژي › حالت ضعف و بي حالي اولين مرحله بيماري است . ريشه آن كلمه 

سترس ما ست كه در د سته به آن ميزان از انرژي ا شته و ميتوانيم آن را  . موجوديت واقعي هر يك از ما در هر زماني واب قرار دا

براي انجام كارهاي مختلف سيستم هاي بدنمان به كار گيريم . ضعف و سستي حالتي است كه در آن با بدن ما به اندازه كافي 

براي انجام وظايف حياتي خود انرژي توليد نمي كند و يا وظايفي كه مي بايسرررت در آن شررررايم انجام دهد آن چنان از حد 

سيب ديده و باز هم  معمول بيش ست . هنگام بروز چنين رويدادي بدن آ سخگوي آن ني شده كه توليد انرژي عادي بدن پا تر 

سيب مي پ يرند . از جمله مهم ترين اين اعمال ، روند ح ف  توليد انرژي آن كاهش مي يابد و در واقع همه عملكردهاي بدن آ

 شده  وخت و ساز م خود انساج مختلف بدن و يا زوائد مواد غ ايي واردفرآورده هاي سمي توليد شده در جريان متابوليسم ) س

ست آن به ست طبيعي كامال بدن در سموم معين مقدار وجود.  ا شكل.  ا  شده توليد سموم ميزان كه كند مي بروز هنگامي م

ا جايگزيني انرژي از دست رفته مي ي و انرژي توليد براي بدن بيشتر ناتواني سبب تنها نه امر اين.  باشد شده دفع مقدار از بيش

گردد . ) اين موضوع بعدا بيش تر مورد بحث قرار خواهد گرفت م از آن جايي شود ، بلكه موجب تجمع بيشتر سموم در بدن مي

ست دچار كاهش  شما ممكن ا شدار دهنده در مورد اين كه  شود ، اولين عالمت ه كه انرژي هنگام خواب تا حدي ذخيره مي 

شده شته ، يا  انرژي  شده ، طي روز نياز به خواب هاي متناوب دا ستگي  ست كه دچار حالت خواب آلودگي و خ شيد ، اين ا با

 خواب شب شما بيش از اندازه معمول باشد . 

 دو : توكسمي ) مسموميت م 

واد سمي كه در توكسمي ) كه همچميم توكسيكوز و يا اوتواينتوكسي كيشن م نيز گفته مي شود ، هنگامي روي مي دهد كه م

باال به آن ها اشاره شده ، قسمت هاي مختلف بدن از جمله خون ، لنف و ديگر بافت ها را اشباع مي سازد . بدن اين وضعيت را 

شررناسررايي كرده و مي داند كه بايد براي حفظ سررالمتي خود كوشررش كند تا از شررر آن خالن شررود. در نتيجه اين حالت دو 



كند . اولين عالمي كه بايد سعي در شناخت آن كرد نوعي احساس ناراحتي كلي است . خود اين  عالمت هشدار دهنده بروز مي

روند بار بيش تري براي تامين انرژي به بدن تحميل مي كند و چنانچه شرررخر در اين زمان تحت فشرررار كار بيش از حد ، 

باشررد ، بدن احسرراس  –ي بدن هسررتند كه همه بخش لوجسررتگي تامين انرژ –اسررترس و يا فقدان اسررتراحت و خواب كافي 

 خستگي و فرسودگي بيش تر مي نمايد و چنان كه ادامه اين روند پايان نپ يرد مرحله بعدي بيماري شروع مي شود . 

 مIritationسه : تحريك يا آزار ) 

صله از آن ، يعني در حالي كه در نخستين مرحله تنها عاليم هشدار دهنده نوعي احساس خستگي است ، توكسمي و نتيجه حا

تحريك عاليم هشدار دهنده ، عاليم آشكارتري را سبب مي شوند . اين مرحله از بيماري در واقع به آن جهت بروز مي كند كه 

شما را از يك سطح پيشرفته تر توكسمي آگاه كند ، به اميد آن كه گام هايي در راه اصالح آن برداريد . مرحله تحريك حالتي 

ست كه شدن ب آن در  ا شته  صي خود از انبا سم هاي دفاعلي خود را به كار گرفته و براي خال سري از مكاني  تر بيش دن يك 

 قرار هجوم مورد تر بيش كه اسررت بدن از معيني نقطه متوجه بسرريج اين.  كند مي اقدام داخلي بسرريج نوعي به سررمي مواد

كند . البته تحريك آن چندان دردناك نيسررت كه شررما را  بروز بدن هاي قسررمت از يك هر در تواند مي روند اين و.  گيردمي

وادار نمايد كه به پزشك مراجعه كنيد ، ليكن به اندازه كافي ناخوشايند است . به گونه اي كه شما در جست و جوي راهي براي 

براي پيش  خالن كردن خود از آن ناراحتي مي باشرريد . تحريك راهي اسررت كه بدن براي وارد سرراختن شررما به نوعي عمل

 گيري از ادامه روند بيماري انتخاب كرده است . 

نمونه آشكار تحريك ، اسهال و يا تكرر ادرار مي باشد . اين هر دو ممكن است به خودي خود دردناك نباشد ، مگر اين كه طي 

نه به طور آشرركار راه هايي مروز زمان به آن ها توجه نشررود ، مگر اين كه طي مرور زمان به آن ها توجه نشررود . روده ها و م ا

 ، باشد يافته تجمع بدن از  هستند كه بدن براي تخليه سموم خود به كار مي برد . اگر قرار باشد سموم در قسمت هاي ديگري

 .  نيست آشكاري اين به ها آن عاليم

شترك ست . براي م ال يك عالمت م شناختن ا شما قابل  شدار دهنده تحريك براي  سياري از عاليم ه سمي ،  ب شي از توك نا

ست . بدن به راحتي و به طور منظم با  ست ، بلكه ارگان دفع زوايد نيز ه ست نه تنها بزرگ ترين ارگان بدن ا ست . پو خارش ا

سموم  سر تا نوك پا م  شده ) از باالترين نقطه پوست  سترده  سر بدن گ سرا ستفاده از حدود چهار بيليون منف  پوستي كه در  ا

مايد . چنانچه هر قسرمت از بدن شرما به خارش افتد عالمت كالسريك آشركاري اسرت كه نشران مي دهد زيادي را دفع مي ن

سررمومي در حال دفع شرردن از مناف  آن قسررمت اسررت و هنگامي كه اين حالت اندكي بيش از معمول باشررد ، به آن تحريك 

ست كه به خودي خود دردناك نبوده  ستي مي گوييم . اين گونه تحريك حالتي ا ست . اما كم و بيش پو ، چندان هم جدي ني

آزار دهنده وروش هشررردار دهنده اي براي بدن اسرررت كه اگر مورد توجه قرار نگيرد و علت به وجود آورنده آن از بين نرود ، 

 همين عالمت مي تواند پيشرفت كرده و بسيار آزار دهنده شود . 

خان به ويژه هنگام صبح بروز مي كند و يا احساس مداوم نوعي عالوه بر خارش ، عالئم ديگري چون حالت تهوع ، بدون علت 

خارش و يا سرروزش در بيني ، و يا چنانچه شررما بدون علت و يا بدون علت آشرركار ، احسرراس بدخلقي نماييد و يا به سررادگي 

آيند . بارها شنيده  عصباني شده و از جا در برويد ، هر يك مي توانند در زمره عاليم هشدار دهنده براي مرحله سوم به حساب

افراد در اين حالت به راحتي تحريك مي شرروند ، زيرا به ‹ . تحريكش نكن ، خلق و خوي خوبي ندارد › ايد كه گفته مي شررود 

 سادگي عاملي آن ها را از درون تحريك كرده است .

 نگراني و سردگي ، اضطراب ، تشويق نشانه هاي ديگر هشدار دهنده در مورد مرحله سوم ) تحريك م عبارتند از : عصبانيت ، اف

 يا و شررويد مي بدن ديگر نقاط در درد يا مكرر سررردردهاي دچار ، حالت اين در.  باشررد تازه ها نشررانه اين كه زماني ويژه به ،

د ، كني مي پيدا وزن كاهش يا افزايش سرعت به ، نخوابيده گ شته خوبي به يا ، برد مي خوابتان دير ها تازگي گ شته برخالف

يا زبانتان باردار و تنفستان بدبو ، بوي عرق بدنتان تندتر از گ شته ، صورتتان تكيده تر و زير چشمتان كبود مي شود . در مورد 

سوب  سوم مح شدار دهنده مرحله  خانم ها قاعدگي بي موقع يا خونريزي بيش از حد ، اين ها همه مي توانند از زمره عاليم ه

 شوند . 

شما بگو ست  ضعيت ممكن ا ستند و هنگامي كه بدن در و شن و كامال دقيقي ه سيار رو سيار خوب ... اين ها همه عاليم ب ييد ب

توكسمي قرار مي گيرد ، به خوبي توجه ما را به خو جلب خواهد كرد ، اما با نهايت تاسف بعضي مردم سال ها در حالت تحريك 



توجرره كررافي نشرررران دهنررد نكرره برره آن  ي برنررد ، برردون ا ظر برره سرررري مي  ن حتي هرراي پيش آمررده برره   . نررارا

 اند گرفته درپيش ‹ بساز آن با › شعار اي گونه به.  باشند آن درمان راه دنبال به كه رسد نمي توجه قابل و جدي چندان ها آن 

 خود به تري بيش تمركز يافته تجمع سررموم انجاميد طول به ها مدت تحريك و توكسررمي ، ضررعف مراحل آثار كه همين اما. 

 ته ، سرانجام مرحله چهارم بيماري ، بروز مي كند . گرف

 مinflammationچهار: التهاب ) 

 روشني به شما كند بروز مرحله اين كه هنگامي  التهاب شديدترين تالش بدن براي پاكسازي و تجديد قوا محسوب مي شود .

نيست كه خود به خود و بدون علت بروز كند  چيزي درد.  است درد با همراه زيرا.  است آمده پيش مشكلي كه يافت درخواهيد

 و مجازاتي بدون دليل نيست ، درد هدفمند مي باشد. 

گفتيم كه هدف از ارائه اين نوشررته آن اسررت كه به شررما ديدگاه جديدي در مورد سررالمتي و بيماري ارايه كند . درك ماهيت 

، مي تواند طرز تفكر جديدي در اين راسررتا در شررما واقعي درد و نقشرري كه اين پديده در راسررتاي هدف فوق ايفا مي كند 

 ممكن يا و كنيد ناراحتي احساس ، آن بروز هنگام در ست ا ممكن. جديد مفهوم است اين:  است شما دوست درد.  كند  ايجاد

ست ستي ا شد دو شتتان چندان درآورده صدا به را شما خانه درب زنگ كه اين از ظاهرا كه با ست  او معه ا.  نيايد خو يك دو

واقعي است . اين كه بياموزيد درد را با ديده اي متفاوت از گ شته بشناسيد ، در همه عمر به شما كمك خواهد كرد . سعي من 

بر اين نيست كه شما را متقاعد كرده باشم كه درد را دوست ندارم ليكن آن را درك مي كنم، و تنها هنگامي كه شما نيز آن را 

 ين دوست ناراحت نخواهيد شد . درك كنيد ، از رسيدن ا

ساخت چه پيامدي  شما را آگاه نمي  سوزش  شيئي داغ قرار مي داديد ، اما درد و  شما بدون توجه دست خود را روي يك  اگر 

سته اي پاي شك شه  شي ساس را درد وم گ اريد مي  روي مي داد ؟ چنانچه با پاي برهنه روي   مي اتفاقي چه كرديد نمي اح

شيئي داغ قرار ندادن و يا با عام درد ؟ افتاد ست خود را روي  شود كه ما د ست . نه تنها مانع از آن مي  شما ا ل مهم نگهداري 

پاي برهنه روي شرريشرره راه نرويم ، بلكه ما را آگاه مي سررازد كه كجا سررالمتي ما به خطر افتاده اسررت . درد موثرترين عالمت 

ريزي شررده اسررت كه وسرريله اي در اختيار شررما براي پيش گيري از هشررداردهنده بدن اسررت . به ويژه به اين منظور طرح 

مخاطرات بيش تر باشررد . براي اين كه به ما هشرردار دهد چنانچه دسررت به اقدامات اصررالحي نزنيم در معرض خطر هسررتيم . 

كه درد مزمن و ليكن از آن جا كه به ما آموخته نشرررده اسرررت آن را به عنوان يك پيام آور دوسرررتانه تلقي نمي كنيم . وقتي 

سانه براي رها كردن خود از حالت  ست حاكي از اين كه بدن بيش از پيش در يك تالش مايو شود خود عالمتي ا سركش مي 

توكسمي دايم پيش رونده مي باشد. و به اين منظور تداوم مي يابد كه توكسمي نتواند سبب آسيب تخريبي بيش از حد شود . 

شيا ستم ه سي ست كه  سيله اي ا شما را جلب درد و شما به كار مي برد . اما آيا واقعا درد توجه  ري بدن آن را براي جلب توجه 

 مي كند ؟

به واقع اندكي از مردم درك مي كنند كه درك يك روش پاكسرررازي و شرررفا بخش بدن در راه تالش خود براي ت بيت مجدد 

شد . به جاي آن كه آن را به منزله  ست به آن توجه كافي  عليه‹ حمله اي › سالمتي آن مي با سالمت خود تلقي كنيد، كافي ا

صلي به وجود آورنده آن رفته و قبل از هر  شما به دنبال علت ا شك  ست كه پز صدد چاره بر آييد و بديهي ا شته ، در مب ول دا

شما پيام آور كدامين به هم خوردگي سيستم دفاعي بدن و در چ شت كه درد فعلي  ه قسمتي چيز به اين نكته توجه خواهد دا

از آن مي باشد . بسياري از داروها در از بين بردن علت مساله نقشي ندارند و تنها براي كاهش درد از آن ها استفاده مي شود و 

صلي  شكل ا شتباه آميزمان مي كنند كه گويي م سمي ما را نيز افزايش داده ، گاه چنان دچار توهم ا سطح توك سفانه اك را  متا

به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه درد ، ناراحتي و حالت ناخوشي مي توانند عاليم ولو اوليه و  حل شده است . كافي است

 ضعيفي از قريب الوقوع بودن احتمال عارضه جدي تر و از جمله سرطان باشند . 

ستان در خانم ها م  ستات در آقايان ، پ سموم تجمع يافته در بخش معيني از بدن ) پرو و جز اين ها ، به منظور هنگام التهاب ، 

جلب توجه سريسرتم دفاعي آن منطقه مي باشرد. عضرو مورد نظر به اين دليل ملتهب مي شرود كه به طور مداوم درطي مدت 

زماني به وسيله مواد سمي تحريك شده است . هنگامي كه التهاب به وجود مي آيد اصطالح پزشكي كه در مورد آن به كار مي 

سيم در پايان كل‹ ltis›رود  شنا سيت كه همه مي  ست . براي م ال آپاندي ضع مورد نظر ا ‹ Arthritis› مه مربوطه با التهاب مو

التهاب روده بزرگ مي باشررد . بسررياري از التهاب ها آشرركارترين هشرردار بدن براي به كار بردن ‹ Colitis› التهاب مفاضررل و 



ست . مجم ضع به وجود آمده ا شما تمامي توان خود ، جهت رهايي از و سموم را در بدن  سطح تجمع  وعه اقداماتي كه بتوانند 

 پايين آورده ، سرانجام آن را پاكسازي كند . 

اما با نهايت تاسف بسياري از مردم در زماني كه الزم است ، دست به اقدامات اساسي نمي زنند . بلكه اك را با نوعي خود درماني 

هنگامي كه تالش پاكسررازي بدن بدين گونه با دارها ‹ مي كشررند › ن درد را و اسررتفاده بي رويه از داروهاي آرام بخش و مسررك

سرانجام ارگان هاي ديگر بدن را نيز در بر مي گيرد و  سموميت بدن در آن نقطه آزرده افزايش يافته ،  سطح م شود ،  متوقف 

 استفاده بي رويه از داروهاي مسكن اك را به تشديد اين روند منجر مي گردد . 

شما را  سالمت كلي بدن  سقوط  ست و اگر به موقع مورد توجه قرار گيرد ، مي تواند روند رو به  مرحله چهار مهم ترين مرحله ا

متوقف نمايد و توانمندي و شررادابي شررما را بيش از وقوع فاجعه به شررما بازگرداند . در مورد مراحل ياد شررده سرررطان ، شررما 

گرفته ايد . و زمان اقدام قطعي شررما اسررت و چنانچه حالت مسررموميت پيش آمده را  درسررت در نيمه راه هفت مرحله آن قرار

 بهبودي نبخشيد مرحله پنجم فرا مي رسد . 

 پنجم : زخمي شدن 

ساعد عوام هجوم اثر در بدن هاي سلول از توجهي قابل مقادير ها مدت اينكه از پس  سرانجام مرحله پنجم  ، رفتند بين از نام

فرا مي رسد. اين وضعيت اك را ، به شدت دردناك است ، زيرا اعصاب ناحيه مربوطه مورد هجوم قرار گرفته است . زخم ها مي 

ست ، زخمي كه در مخاط معده  سيك ا شند . يك م ال زخم داخلي ، زخم معده كال سطح خروجي بدن با توانند داخل يا در 

ه درون مخاط معده سوراخ كرده است . كساني كه دچار اين نوع زخم شده اند به خوبي مي دانند كه ايجاد شده و جدا آن را ب

تا چه حد دردناك اسرررت . زخم خارجي ، زخمي اسرررت كه در قسرررمت هاي سرررطحي بدن يا در مخاط دهان ) مانند آفت م 

در محل ايجاد زخم زياد نشررد ،  موجود هاي توكسررين سررطح چنانچه.  شرروند مي يافت بدن پوسررت مختلف هاي قسررمت  يا

 سيستم دفاعي بدن آن را بهبود خواهد بخشيد . 

 مIndurationشش : سفت و سخت شدن ) 

سيله  سختي كه در محل بافت هاي از بين رفته به و سفت و  ست از بافت  شد كه عبارت ا سكار مي با شدن ا سفت  شكل  يك 

سفتي جهت و منظور معين سالمت بدن را مورد زخم به وجود مي آيد . ليكن اين  سمي كه  ي را دنبال مي كند . در واقع مواد 

شود و اين يك روش ويژه  سه اي محدود مي  سخت به گونه كي سفت و  سيله جداري از بافت هاي  تهديد قرار مي دادند ، به و

گه داشررته ، از اسررت كه بدن مصررونيت خود را در مقابل مواد سررمي تضررمين مي كند ، به اين ترتيب كه آن را در يك نقطه ن

گسترش آن به ديگر قسمت هاي بدن جلوگيري مي كند . اين كيسه ) ساك م به شكل يك تومور يا غده است كه در بسياري 

 مواقع به اشتباه كانسر تشخير داده مي شود . 

امل تخريبي سفت و سخت شدن آخرين مرحله اي است كه بدن هنوز كنترل سلول هاي خود را در اختيار دارد . و چنانچه عو

› كه تا اين مرحله مشررلول فعاليت بودند ، همچنان به خرابكاري خود ادامه دهند ، پاره اي از سررلول هاي آن قسررمت از بدن 

صرف ‹ دچار جنون  سد ، م سمت از بدن مي ر سازنده را كه به آن ق صورت انگل هايي آن چه مواد غ ايي  شوند . آن ها به  مي 

يچ چيز به بدن باز نمي گردانند . مسموميت مداوم آن ها به واقع سبب شده است كه كد ژنيتيك مي كنند ، ليكن در مقابل ، ه

شوند ،  سلول ها به اين گونه وحشي مي  شوند و هنگامي كه  سلول هاي وحشي و نظم ناپ ير تبديل ب آن ها به هم خورده ، به 

 حالتي است كه آن را كانسر ) سرطان م مي ناميم . 

 هفتم : سرطان 

قطه نهايي يك روند طوالني بيماري مي باشد و چنانچه علل به وجود آورنده آن همچنان تداوم داشته باشد ، معموال سرانجام ن

آن مرگ است . در اين مرحله انرژي حياتي بدن در سطح بسيار معيني قرار دارد . ديگر سلول ها ، تحت كنترل ملز نبوده و به 

سازمان نيافته افزايش وح سرطان گونه اي  سالم ترين رژيم هاي غ ايي روند  شرايم و با  شيانه اي مي يابند . گرچه در بهترين 

 را مي توان متوقف كرد و يا حتي بازگرداند ، ليكن اين امر نياز به يك تالش آگاهانه و متمركز دارد . 

ي كنند ، بهترين دوست و بزرگ ترين برخالف آن چه كه تعداد زيادي از مردم به ويژه آن ها كه دچار سرطان شده اند تصور م

متحد شما در راه حفظ شادابي و سالمت و پيش گيري از سرطان بدن خود شما است . هرگز در اين مورد شك نكيد . بارها از 

بيماران شنيده ام كه قسمتي از بدن خود را دشمن خود مي دانند . گويي كه بخشي است تا حدي جدا از بدن آن ها كه براي 



شده توجه كنيد خود ع ستان در تلويزيون اقتباس  سرطان پ صاحبه با يك خانم مبتال به  › مل مي كند . به بيانات زير كه از م

شده اند . مي  شمنان من تبديل  شوم . آن ها به د ستان هاي خود خالن  شر پ شت مايلم از  ست كه به  ساس من چنين ا اح

ستام از شر آن ها رها شوم زيرا درصدد قتل من بو جمله اي را در جهان نمي توان يافت كه تا اين حد از حقيقت دور ‹ دند خوا

 باشد. هرگز !

ستقل و جدا از هم ، اما بدن هرگز چنين  سمت هاي م ست از تعداد زيادي ق سان عبارت ا ست فكر كنند بدن ان مردم ممكن ا

ت بوده و به يكسان مورد مراقب است . نيست . هر بخشي از بدن براي تمامي آن همانند بخش هاي ديگر مقدس و داراي اهمي

 بوده ها پستان خواه.  هستند بدن ترميمي و دفاعي هاي سيستم مراقبت تحت و دارند اهميت اندازه يك به بدن تمامي اعضاي 

ا مورد اعض بقيه از بيش بدن از قسمتي هيچ.  ها اين جز و  ها روده ، ها چشم ، پوست ، ها دندان ، ها ريه ، قلب ، پروستات يا

شوند . تمايزي در  شيد همه پديده ها به يكسان از آن بهره مند مي  توجه نيست . درست همان گونه كه هنگام درخشش خور

شكل به وجود آمده به آن  شود ، انرژي و نيروي الزم براي حل م شاهده  سمت از بدن كمبودي م ست . چنانچه در يك ق كار ني

ست ، به هنگام بروز مشكل ، پيام هاي  نقطه ارسال خواهد شد و از آن جا كه در سلولي از بدن ما آگاهي الزم نهفته شده ا هر 

 الزم براي آگاهي ما ارسال خواهد شد . 

در تمامي مراحل ذكر شده بيماري ها ، بدن از درد به عنوان هشدار دهنده اي توقف ناپ ير استفاده مي كند . چنانچه هشدارها 

ل به وجود آمده اصالح شود ، هشدار متوقف مي شود و درد از بين مي رود . چنانچه اين هشدار مورد توجه قرار گرفته ، اختال

شد . اين مكانيسم  شديدتر ، درد مداوم تر و زيادتر خواهد  شود و فرد به عادت هاي قبلي خود ادامه دهد ، هشدارها  ها درك ن

تم هشدار دهنده خود يكي از زيباترين جلوه هاي عظمت خود ساخته همانند به هم خوردن پلك ها ، خودكار است . اين سيس

ست . ليكن خود  ضرورت تليير ا ست . ليكن همه آنچه كه بدن در اين مورد مي تواند انجام دهد آگاه كردن ما از  ساني ا بدن ان

گهان متوجه قرمز شرردن نمي تواند اين تليير را به وجود آورد . اگر در جاده اي مشررلول رانندگي با اتومبيل تان باشرريد و به نا

يكي از چراغ هاي هشدار دهنده شويد چه خواهيد كرد ؟ آيا به اين اميد كه خود به خود از بين خواهد رفت از آن چشم پوشي 

سريع تر اتومبيل تان را به تعمير گاهي  سبانيد و يا اينكه هر چه  مي نماييد و يا براي آن كه آن را نبينيد نواري روي آن مي چ

تا معلوم شود مشكل چيست . سازندگان اتومبيل ها براي پيش گيري از هر گونه تخريب مخاطره آميز در وسيله مورد مي بريد 

سته شما تصور مي كنيد خالق ما فراموش كرده  شما ، يك سيستم هشداردهنده كارگزاري كرده اند . آيا خداي ناخوا ستفاده  ا

شداري را در بدن ما كارگزاري كند ؟ ستم ه سي شياري و عظمت در خلقت  چنين  صور ما هو هرگز . خداوند در حد بيش از ت

شدار دهنده اي براي محافظت تمامي  ستم هاي ه سي ست ، به گونه اي كه در هر بخشي از آن ، آن چنان  بدن ما به كار برده ا

شي شته با ست. به خاطر دا سه ني شده كه هيچ رايانه اي در جهان با آن قابل مقاي سالمت ، طبيعي و سلول ها كارگ اري  د كه 

بيماري غير طبيعي مي باشد. بدن هميشه تالش مي كند حالت سالمت خود را حفظ كند و چنانچه سالمتي به مخاطره افتد و 

سيستم هشدار به كار آيد معني اش اين است كه بدن از شرايم مساعد براي حفظ سالمتي اش محروم شده و مي كوشد خود 

س سموسم رها  شت  ستي در پيش گرفته را از انبا صالحي به عمل آمده و روش زندگي در ازد . اگر در چنين نقطه اي اقدامات ا

سوي ديگر  سالمتي باز مي گردد .از  شود ) دردها از بين مي رود م و  شدارها متوقف مي  شود روند بيماري ادامه نمي يابد ، ه

ي كنيم ، انباشت مواد سمي هم چنان باقي مي ماند و مراحل چنانچه عاليم هشداردهنده را از بين برده و يا به آن ها بي توجه

 جدي تر بيماري ) و در اك ر مواقع سرانجام سرطان م بروز مي كند . 

به خاطر داشته باشيم كه همواره به عاليم هشداردهنده اي كه در باال اشاره شد توجه كافي مب ول كرده و رسيدگي به علل به 

لويت خان قرار داده و اقدامات الزم براي از بين بردن آن ها به عمل آوريم . هم اكنون شرررما در وجود آورنده آن ها را در او

 راستاي آموختن اين كه چگونه مي توان درد ، بيماري و سرانجام سرطان را پيش گيري كرد قرار گرفته ايد . 

 ، تاليف پروفسور هاروي داياموند ‹ رهايي از سرطان › * برگرفته از كتاب 

 رگردان از دكتر حسن فشاركي زاده ) عضو كالج بين المللي جراحان مب
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