Bác sĩ Berkeley tuyên bố, người ta chết
vì hóa trị liệu, không phải ung thư!
Có hơn 14 triệu người đang sống với bệnh ung thư ở Hoa Kỳ, và
thực tế đáng buồn là nhiều người đang chết vì hóa trị liệu của bác
sĩ hơn là chính căn bệnh. Hoá trị liệu không khác gì hơn là hóa
chất độc hại và chúng không có lợi gì ngoại trừ việc giúp người
bệnh thêm đau đơn, và chết nhanh hơn.
Thật không may, đó là một sự thật đáng buồn, ngành công nghiệp ung
thư là một ngành công nghiệp giống như tất cả những ngành công
nghiệp khác, và nó cũng chỉ làm việc với mục đích đạt được lợi nhuận
mà thôi. Điều này có nghĩa là mỗi khi bệnh nhân đồng ý điều trị thì các
bác sĩ, bệnh viện, công ty dược phẩm, các ngành liên quan là người có
lợi mà thôi.
Hầu hết các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm tiêm hóa chất vào
cơ thể, bức xạ ion hóa, hoặc phẫu thuật; đôi khi là sự kết hợp của cả
ba. Các bác sĩ sẽ nói dối bạn, nói với bạn rằng bạn đang chiến đấu với
căn bệnh này. Nhưng sự thật là, bạn chỉ đang chi tiền mua thời gian,
sau một thời gian các hiệu ứng này sẽ biến mất và bạn sẽ chết một cái
chết đau đớn hơn là do ung thư gây ra.
Một cựu giáo sư vật lý y học và sinh lý học tại Đại học California,
Berkeley, Tiến sĩ Hardin B. Jones đã nghiên cứu tuổi thọ của bệnh
nhân ung thư trong hơn 25 năm. Sau đó, ông đi đến kết luận; mặc dù
tất cả mọi người đều tin vào hoá xạ trị nhưng chúng lại không hề có
tác dụng như kỳ vọng.
Ông nhận thấy đa số những người đã được điều trị bằng hóa xạ trị đều
mất trong đau đơn. Ông đã đăng tải công khai điều này, và khẳng định
rằng, ngành công nghiệp ung thư đang cố tình lừa dối người bệnh, vì
lợi nhuận.

Tiến sĩ Jones đã công bố trong nghiên cứu của ông tại Học viện Khoa
học New York, rằng: “Những người từ chối điều trị bằng hóa xạ trị
sống trung bình 12,5 năm dài hơn những người đang trải qua hóa trị.
“Những người chấp nhận hóa trị liệu đều mất trong vòng ba năm
sau khi được chẩn đoán, một số lớn những người khác đã mất chỉ
sau vài tuần.”
“Bệnh nhân ung thư vú, những người bác bỏ liệu pháp thông thường,
sống lâu hơn bốn lần so với những người điều trị theo liệu trình của
bác sĩ. Vì vậy, đây là điều mà các bạn sẽ không bao giờ được nghe thấy
trên các phương tiện thông tin đại chúng, họ vẫn luôn tuyên truyền

Tien Si Jones tuyên bố, người ta chết vì hóa trị liệu, không phải ung thư!
rằng trị liệu là liệu pháp tốt nhất trong cuộc chiến chống ung thư! “

Ps: Bài viết chỉ dịch lại và có dẫn nguồn tiếng anh bên dưới. Nếu ai đọc
được tiếng anh thì xem trực tiếp trên link gốc.
Video: Chemotherapy Does NOT Work 97% of The Time and Kills 97% of
The Time

