அனைத்துவிதமாை புற்றுந ாய்களுக்காை பஞ்சபூத சிகிச்னச முனை
முழுனமயாை (Holistic) புற்றுந ாய் சிகிச்னச முனை

கீ நமா (chemotherapy) மற்றும் கதிர்வச்சு
ீ
சிகிச்னச (Radiation therapy) முனைகள்
புற்றுந ாய் ஸ்டெம் டசல்கனை ((Cancer Stem Cells) CSC) அழிப்பதில்னை என்பனத
புற்றுந ாயாைிகள் அைிய நவண்டும்

2015 இல், புற்றுந ோய் வல்லு ர்கள், புற்றுந ோய்க்கோன கீ ந ோதெரபி
கெிர்வச்சு
ீ
சிகிச்சச முசைகள், புற்றுந ோய் தசல்கசை

ட்டுந

ற்றும்

அழிக்கிைது

என்பசெயும் புற்றுந ோய் ஸ்தெம் தசல்கசை (CSC) அழிப்பெில்சை என்பசெயும்
ஏற்றுக் தகோண்டுள்ைனர். எனநவ ஒன்று அல்ைது இரண்டு வருெங்கைில் இந்ெ
அழிக்கப்பெோெ புற்றுந ோய் ஸ்தெம் தசல்கள் (CSC) அெிக அைவில் புற்றுந ோய்
தசல்கசை

றுபடியும் உருவோக்குகிைது. எனநவ புற்றுந ோய் தசல்கள்

எண்ணிக்சகயில் அெிக ோன பின், அெசன அழிப்பதும் கடின ோகிைது.

எனநவ புற்றுந ோய் ஸ்தெம் தசல்கள் (CSC)
இரண்செயும் அழிக்கும் சிகிச்சச முசை

ட்டுந

ற்றும் புற்றுந ோய் தசல்கள்,
புற்றுந ோசய முழுச யோக

குணப்படுத்ெ முடியும். 2015 வசர புற்றுந ோய் ஸ்தெம் தசல்கசை (CSC)
அழிப்பெற்கோன சிகிச்சச இல்சை.
எனினும், 'anticancer ஆரோய்ச்சி ச யம்',

‘ ஞ்சள்’ புற்றுந ோய் ஸ்தெம்

தசல்கசை (CSC) அழிக்கக்கூடிய ஆற்ைல் தகோண்ெது என்பசெ கண்ெைிந்துள்ைது.

20 வருெங்களுக்கு ந ைோக

ோம் ஆர்கோனிக்

ிைசக பயன்படுத்ெி பைன் தபற்று வருகிநைோம்.
இன்று

ஞ்சள்

ற்றும் ஆர்கோனிக் கருப்பு

வன
ீ
ஆரோய்ச்சியில் இென் பைன்

ிரூபிக்கப்பட்டு உள்ைது.
எனினும், ஆர்கோனிக்

உட்தகோள்வெோல்

ட்டுந

ஞ்சள்

ற்றும் ஆர்கோனிக் கருப்பு

ிைசக

புற்றுந ோசய முழுச யோக குணப்படுத்ெ இயைோது.' பஞ்ச

பூெ கோரணிகசை ' (pancha bhootha elements) தகோண்டு புற்றுந ோசய

ட்டும் அல்ைோது

எந்ெ ந ோசயயும் 100% முழுச யோக குணப்படுத்ெைோம்.
புற்றுந ோய் ஆரோய்ச்சியோைர்கள் சோெோரண ஸ்தெம் தசல்கள், புற்றுந ோய்
ஸ்தெம் தசல்கைோக (CSC)

ோறுவெற்கோன கோரணத்செ (reason) ஆரோய்ந்ெ நபோது, அது

ரபியல் சோர்ந்ெநெோ அல்ைது ஆநரோக்ய ற்ை உணவு

ற்றும் வோழ்க்சக முசை

சோர்ந்ெநெோ அல்ை என்றும், அென் கோரணி ' Bad Luck' (துரெிர்ஷ்ெம்) என்பெசனயும்
கண்ெைிந்து உள்ைனர்.

வன
ீ
அைிவியைோல், 'Luck ' (அெிர்ஷ்ெம்) என்பசெ சக்ெி

கோரணி (Energy Factor) என்று புரிந்து தகோள்ை முடியோது.
Uni5 முசை மூைம்

ட்டுந , அெிர்ஷ்ெத்ெின் கோரணி ‘சக்ெி’ (Factor of Energy)

என்றும், ந லும் இந்ெ சக்ெிநய

து வோழ்க்சக

ிசைசய

ிர்ணயிக்கிைது என்றும்

அைிய முடியும்.
பஞ்சபூத சிகிச்னச (Uni5 Treatment) மற்ை சிகிச்னச முனைகைிைிருந்து
எவ்வாறு மாறுபடுகின்ைது?
1. உெைின் எெிர்ப்பு சக்ெிசய பைப்படுத்ெி, உெைின் எெிர்ப்பு சக்ெிசய தகோண்நெ
புற்றுந ோசய குணப்படுத்துவநெ இந்ெ சிகிச்சச முசையின் முக்கிய
ந ோக்க ோகும்.இந்ெ முசை உெல் (Body)

ற்றும்

னம் (Mind) சோர்ந்ெெோக

அல்ைோ ல் அைிவு (intelligence),விழிப்புணர்வு (Self Awareness )

ட்டும்

ற்றும் த ய்யுணர்வு

(Consciousness) சோர்ந்ெெோகவும் உள்ைது.
2.

ற்ை சிை சிகிச்சச முசைகள் ,

குைிப்பிட்ெ சிை மூைிசககசை பயன்படுத்துவென் மூைம்

ட்டுந

அல்ைது
நயோகோ (yoga)

ற்றும் ெியோன (meditation) பயிற்சியினோல்

ட்டுந

அல்ைது
உெல் கழிவு

ீக்கம்/உெல்

ச்சு

ீக்கம் (detoxification) தசய்வெினோல்

ட்டுந

புற்றுந ோசய குணப்படுத்ெைோம் என்று கூறுகின்ைன.
3. ஆனோல் பஞ்சபூெ சிகிச்சச முசை ந ற்கூைிய அசனத்து அணுகுமுசைகசையும்
ஒருங்கிசணத்து ஒரு முழுச யோன சிகிச்சச முசையோக விைங்குகிைது.ஏதனனில்
ஒரு கோரணி (one factor) சோர்ந்ெ சிகிச்சசமுசை முழுச யோன பைசன ெரோது.
பஞ்சபூெ சிகிச்சசயின் ஐந்து கூறுகளும் (five components) உெைிசன

ட்டும் அல்ைோது

னெிசனயும் தூய்ச ப்படுத்ெி, சிகிச்சசயின் இன்ைியச யோெ நெசவயோன உெல்-

னம் ஒருங்கிசணப்பிசன ஏற்படுத்துகிைது. ந லும்

ீங்கள் தசய்யும் தசயல்கைின்

மூை கோரணத்செ உங்கள் விழிப்புணர்வுக்குள் தகோண்டு வருகிைது, ஏதனன்ைோல்
உெல் பிரச்சசனகளுக்கோன ெீர்வுக்கு இதுவும் ஒரு கோரணி ஆகும். ந லும் இது
பற்ைிய விவரங்கள் கண்ெைிய இக்கட்டுசரயின் கசெசியில் கோண்க.
4. அநைோபெி சிகிச்சசசய

ட்டுந

ந ற்தகோள்வது புற்றுந ோய் ெிரும்ப ெீவிர ோக

உருவோவெற்கோன சூழசை உருவோக்கைோம்.
நபோது,

கீ ந ோ

ற்றும் கெிர்வச்சு
ீ
சிகிச்சசயின்

ோற்று சிகிச்சசயோக பஞ்ச பூெ சிகிச்சசசய பின்பற்றும் நபோது

ோற்ைத்செ

ிகப் தபரிய

ீங்கள் உணரைோம். அசவ பின்வரு ோறு,

கீ ந ோ

ற்றும் கெிர்வச்சு
ீ
சிகிச்சசயின் பக்கவிசைவுகசை தவகுவோக

குசைக்கிைது உங்கைின் ந ோய் எெிப்பு சக்ெிசய பைப்படுத்துகிைது.
ந ோய் எெிர்ப்பு சக்ெிசய பைப்படுத்துவது புற்றுந ோய் தசல்கசை எெிர்த்து
நபோரிடுவெற்கு
தற்நபாது
நதனவயில்னை.

ிகவும் இன்ைியச யோெெோகிைது.
ீ ங்கள் பின்பற்ைி வரும் எந்த ஒரு சிகிச்னசனயயும்

ிறுத்த

ீங்கள் கீ ந ோதெரபி (chemotherapy), கெிர்வச்சுதெரபி
ீ
(radiotherapy),

இம்யுநனோதெரபி (immunotherapy) நபோன்ை எந்ெ ஒரு சிகிச்சசசயயும்

ோற்று

சிகிச்சசயோக, பஞ்சபூெ சிகிச்சசசய பின்பற்றும் நபோது ந ற்தகோள்ைைோம்.
ருத்துவ சனயில் இருக்கும் நபோது

ீங்கள்

ருத்துவரின் ஆநைோசசனசய பின்பற்ைவும்,

அங்கு பஞ்சபூெ சிகிச்சசசய ந ற்தகோள்ை நவண்ெோம்.

ருத்துவ சனயில்

அனு ெிக்கப்படுவெற்கு முன் இந்ெ பஞ்சபூெ சிகிச்சசசய ஆரம்பிக்கைோம், ந லும்
ருத்துவ சனயிைிருந்து தவைிநயைிய பின் இந்ெ சிகிச்சசசய தெோெரைோம்.
பஞ்சபூெ சிகிச்சசயின் ஐந்து கோரணிகளும் உெல் ஆநரோக்யத்ெிற்கும்

ற்றும்

ந ோசய குணப்படுத்துவெற்கும் இன்ைியச யோெெோகும்.
பஞ்சபூெ சிகிச்சசயின் மூைம் பைன் தபற்ை புற்று ந ோயோைிகைின்
சோன்றுகசை (testimonials)

கீ நழ உள்ை ைிங்சக கிைிக் தசய்து கோண்க.

https://www.uni5.co/index.php/en/testimonials/testimonials-body-health.html

பிை டமாழியில் உள்ை நகன்சர் ஆவணங்கனை காண கீ நழ click டசய்யவும்

ക്യാൻസറിനു Uni5 പഞ്ചഭൂത ചിക്ിത്സ
Cancer article in Malayalam
Cancer article in Hindi

Short video on cancer and chemotherapy

பஞ்சபூத சிகிச்னச சுருக்கம்

(10 பரிந்துனைகள்)

இந்ெ பஞ்சபூெ சிகிச்சசயின் அைிவியல் கோரணங்கசை விரிவோக போர்க்கும்
முன் சிை முக்கிய குைிப்புகள் (ெிட்ெ உணவு முசை) ந ோயோைிகளுக்கு பயனைிக்கும்
வசகயில் கீ நழ குைிப்பிெப்பட்டுள்ைது.

அனைத்து விதமாை புற்று ந ாயாைிகளும் இந்த உணவு

முனைனய

கனெபிடிக்கைாம்
புற்று ந ாயாைிகள் கீ நமாடதைபிக்கு முன்னும் பின்னும் என்ை உணவு
வழிமுனைகனை கனெப்பிடிக்க நவண்டும்?
1. கோசை உணவிற்கு 30
தசய்ெ (water therapy)

ி ிெம் முன்பு 20

பின் 1 /2

ில்ைி பஞ்சகவ்யோ ( ீர் சிகிச்சச

ந ரம் கழித்து எடுத்துக் தகோள்ைைோம்)

2. கோசை உணவிற்கு முன் கற்ைோசழ சோறு ஒரு டீஸ்பூன் (இெசன பஞ்சகவ்யோ
எடுத்ெவுென் உெனடியோகநவோ அல்ைது சிைிது ந ரம் கழித்நெோ எடுத்துக்
தகோள்ைைோம்)
3. இரண்டு அல்ைது மூன்று முசை உணவிற்கு பின் 1 (அ) 1 /2 டீஸ்பூன்
ஆர்கோனிக்
4.

ஞ்சள்

ற்றும்

ிைகு கைசவ (4:1) என்ை அைவில்

ெிய உணவிற்கு முன், ந ோருென் அல்ைது ஆசெ

ீக்கப்பட்ெ நயோகர்ட்

உென் ஆர்கோனிக் இஞ்சி, சின்ன தவங்கோயம், தவந்ெயக்கீ சர அல்ைது
தகோத்ெ ல்ைி இசை கைந்து குடிக்கவும்
அல்ைது,
கீ ழ்கண்ெ ஏழு இசைகளுென்

ிைசக அசரத்து அந்ெ கைசவசய

ந ோருென் குடிக்கவும்.அசவ தகோத்ெ ல்ைி இசை, கீ ழோத ல்ைி,
கரிசைோங்கண்ணி, கைிநவப்பிசை, புெினோ, முருங்சக இசை

ற்றும்

கற்ைோசழ
5.

முருங்சக இசைச்சோறு

குெம்புைி,

ிைகு

- முருங்சக இசைசய அசரத்து அெனுென்

ற்றும் இ ோையன் உப்பு நசர்த்து (Himalayan salt) அருந்ெவும்

6. ஆர்கோனிக் எலு ிச்சச பழத்செ பிழிந்து எடுத்து போனகம் தசய்வது நபோல்
தசய்து
7.

ோசை நவசையில் அருந்ெவும்

ஒரு டீஸ்பூன் சவன்பிரோஷ் (Chyawanprash)

உட்தகோள்ளும் முன் ெர ோன A2

எடுக்கவும் ( இெசன ெிரிபைோ தபோடி

போலுென் அல்ைது கைந்ெ போல் அது A1

ஆக

இருந்ெோலும் பரவோயில்சை (ெப்போக்கைில் உள்ைது நவண்ெோம் ) அல்ைது
தவந் ீரில் கைந்துபருகைோம்
(www.yshopawareness.com)
8.

இரவு படுக்கும் முன் ஒரு டீஸ்பூன் ெிரிபைோ பவுெர் தவந் ீரில் கைந்து

பருகவும்
9.

ஆர்கோனிக்

உணவுப் தபோருட்கசை

(ெோனியங்கள் ,பருப்பு வசககள்,எண்தணய்

வசககள் ,இனிப்பு ,உப்பு ,பழங்கள் ,கோய்கைிகள் )

ட்டுந

உண்ண நவண்டும்.

அெோவது ந ல்த்நெோல் உள்ை பருப்பு வசககள் ,ெீட்ெப்பெோெ அரிசி வசககள்
(unpolished rice varieties),சிகப்பு அரிசி முெைோன போரம்பரிய அரிசி வசககள், முழு
நகோதுச

,சிறு ெோனியங்கள் ,முசைகட்டிய பயறு வசககள் ,பழங்கள்

(பழரசங்கசை விெ பழங்கள்
அெிகம் உள்ை

ோர்ச்சத்து அெிகம் தகோண்ெது )

ற்றும்

ோர்ச்சத்து

ோட்டு வசக கோய் கைிகசை அெிகம் உண்ண நவண்டும்.

தசக்கில் ஆட்ெப்பட்ெ

ல்தைண்தணய் அல்ைது நெங்கோய் எண்தணய்

சச யலுக்கு பயன்படுத்ெ நவண்டும். ந ற்கத்ெிய

ோடுகைில் ஆர்கோனிக் ஆைிவ்

எண்தணய் சச யலுக்கு பயன்படுத்ெைோம்.

ோட்டு போல் (A2) அருந்ெைோம்.

ோட்டு

10. போக்டீரியோக்கள் அெிகம் உள்ை (முன்நப போக்டீரியோக்கைோல் ஜீரணம்
தசய்யப்பட்ெ) நுசரத்துப் தபோங்கிய உணவு தபோருட்கசை (Fermented Food) உண்ண
நவண்டும். போல் வசகயில் நயோகர்ட்/ெயிர்/
பசழய சோெ

ீர் (Fermented Rice Water)

ோட்டுத்ெயிர் எடுத்துக் தகோள்ைைோம்.

ெினமும் கோசையில் தவறும் வயிற்ைில்

எடுத்துக் தகோள்ைைோம்.
இப்டபாழுது புற்று ந ாய்க்காை பஞ்சபூத சிகிச்னச முனைகனைப் பற்ைி விரிவாகப்
பார்க்கைாம்
பஞ்சபூதங்கள் என்பை யானவ?
ிைம்,

ீர்,த ருப்பு,கோற்று

1. ிை சிகிச்னச

ற்றும் ஆகோயம்.

"சனமயைனைநய மருத்துவமனை
தாய் தான் மருத்துவர்
உணநவ மருந்து"
- நமாகைன் னவத்தியர்
uni5 சக்தி (uni5 sakthi) மஞ்சள்- கருப்பு மிைகு - பால் இைசாயைம்
ஆர்கோனிக்

ஞ்சள் நபோடி - 1 டீஸ்பூன்

ஆர்கோனிக் கருப்பு

ிைகு

-1 /4 டீஸ்பூன்

A2 போல் /நெங்கோய்ப் போல் / போெோம் போல் - 5 டீஸ்பூன்
ந ற்கண்ெ இரசோயனக் கைசவசய மூன்று நவசை உணவிற்குப் பின் 41
ோட்கைிைிருந்து மூன்று அல்ைது ஆறு

ோெங்கள் அருந்ெைோம்.அென் பிைகு

ோதைோன்றுக்கு ஒருமுசை ஐந்து அல்ைது ஆறு வருெங்களுக்கு எடுத்துக்
தகோள்ைைோம்.
ஆர்கோனிக் அன்னோசிப் பழரசம் ெினமும் ஒருமுசை எடுத்துக் தகோள்வது
ந லும் சக்ெிசய கூட்டும்.
குைிப்பு:
கசெகைில் கிசெக்கும் சோெோரண

ஞ்சள்

ற்றும் கருப்பு

ிைகு ஆற்ைல்

ிக்கசவ அல்ை. அவற்சை எடுத்துக் தகோண்ெோல் ந ோய் குண ோக கோைெோ ெ ோகும்.
அெற்கு ‘குர்கு ின் ‘ என்னும் நவெிப்தபோருள்
ருத்துவ குணங்கள் உள்ை

ிகுந்ெ

ஞ்சள்

ிைகும் நெசவ. இசவ இரண்டும்

ற்றும் அெிக
து

'www.yshopawareness' ஆன்சைன் (online) இசணயெைத்ெில் உள்ைது. அத்துென்
ஆக்ஸிஜநனற்ைம் (antioxidants) தசய்யப்பட்ெ புற்றுந ோசய தகோல்ைக்கூடிய ெர ோன
உணவுப் தபோருட்கள் நெர்வு தசய்யப்பட்டு, ஆய்வுக்கூெங்கைில் நசோெசனக்கு
உட்படுத்ெப்பட்ெ எண்ணற்ை வசககள் விற்பசனக்கு உள்ைன அவற்சை வோங்கி
பயன் தபறுக.

கற்ைானழ:

ெினமும் கோசை உணவிற்கு முன் ஒரு டீஸ்பூன் கற்ைோசழச் சோறு எடுத்துக்
தகோள்ைவும். கற்ைோசழயின் பச்சச பகுெிசய

ீக்கி விட்டு உள்நை இருக்கும்

நசோற்சை உண்க. நெசவப்பட்ெோல் சுசவக்கோகத் நென் கைந்து உண்ணைோம்
(அல்ைது)

ிக்ஸியியில் அசரத்தும் சோைோக பருகைோம். பெப்படுத்ெப்பட்டு

ெப்போக்கைில் அசெக்கப்பட்ெ கற்ைோசழச் சோறு

ற்றும் நசோற்சைத் ெவிர்த்ெிடுக.

கற்ைோசழச் தசடிசய வடுகைில்
ீ
வைர்த்து அெிைிருந்து ெர ோக எடுத்து உண்பநெ
சோைச் சிைந்ெது ஆகும்.
திரிபைா:
http://uni5.co/index.php/en/herbs/herbs-p-z/triphala.html
ெிரிபைோப் தபோடி கல்லீரசை பைப்படுத்தும். ெினமும் இரவு படுக்கும் முன்
ஒரு டீஸ்பூன் ெிரிபைோ தபோடிசய தவந் ீரில் கைந்து பருகவும் (50 ml தவந் ீர்).

கல்லீைனை உறுதியாக்கும் மூைினககள்:
கீ ழ்கண்ெ ஏழு வசக மூைிசககசைத் ெினமும் ஒரு மூைிசக வெம்
ீ
ஏழு
ோட்களுக்கு ஏழு வசகயோன சட்னிகைோகச் தசய்து சோப்பிெவும். ஏழு
பிைகு

ோட்களுக்குப்

ீ ண்டும் இசெநய தெோெர்ந்து சோப்பிெவும்.
இசவகள் பச்சசயோக இருக்க நவண்டும், அடுப்பில் சவக்கக் கூெோது. ஆனோல்

இெனுென் சுசவக்கோகத் நெங்கோய்,

ிைகு, கருப்பு எள், உசெத்ெ கெசை

உப்பு நசர்த்து உண்ணைோம்.
1. தகோத்ெ ல்ைி இசை (Corriander leaves)
2. கீ ழோத ல்ைி (Phyllanthus Niruri Leaves)
3. கரிசைோங்கண்ணி (Bringraj leaves)
4. கைிநவப்பிசை (Curry Leaves)
5. புெினோ (Mint Leaves)
6. முருங்சக இசை (Moringa Leaves)
7. கற்ைோசழ (Aloe Vera)

ற்றும்

ந லும் சட்னித் ெயோரிப்பது பற்ைி தெரிந்து தகோள்ை இங்நக கிைிக் (click)
தசய்யவும் ‘Chutney Recipes’. இந்ெச் சட்னிசய போஸ்ெோ (pasta),பிரட் (bread)
சோெத்துென் நசர்த்தும் சோப்பிெைோம். இந்ெச் சட்னி கசப்போக இருந்ெோல்

ற்றும்

ீங்கள் அந்ெ

மூைிசககசை சிைிய உருண்செகைோக்கி அப்படிநய விழுங்கி விெைோம்.
இந்ெ வசக மூைிசககள் உங்களுக்கு அருகில் கிசெக்கோவிடில், இசவகசைத்
ெனித்ெனிநய கழுவி கோய சவத்துப் தபோடி தசய்து சவத்துக் தகோண்டு
நெசவதயனில்

ீரில் தகோெிக்க சவத்து வடிகட்டி அெனுென் நென் அல்ைது

பசனதவல்ைம் (Palm sugar) அல்ைது பனங்கருப்பட்டி அல்ைது
அல்ைது

ோட்டுச்சர்க்கசர

ோட்டு தவல்ைம் (Jaggery) கைந்து பருகைோம்.

ோர்ச்சத்து (Fiber) அெிகமுள்ை உணவுகநை கல்லீரசைப் பைப்படுத்தும்
முக்கிய பங்கோற்றுகின்ைன. இசவகள் கல்லீரைின் நவசைசயக் குசைக்கும்.
இசவகைிைிருந்து தவைிப்படும் சத்துக்கள் கல்லீரல் நசோர்வசெவசெக் குசைக்கிைது.
அென் கோரண ோக கீ ழ்கண்ெ உணவுகள் பரிந்துசரக்கப்படுகின்ைன.
- சிகப்பு அரிசி (Red rice) அல்ைது பிரவுன் அரிசி (brown rice) (இரவில்

ீரில் ஊை

சவத்து கோசையில் சச க்கவும்)
- கம்பு (33%

ோர்ச்சத்து உசெயது, ஆனோல் ஓட்ஸ் (oats) 20%

ட்டுந

ோர்ச்சத்து தகோண்ெது)
அசனத்து வசகயோனச் சிறு ெோனியங்கள், உெோரணம் ரோகி (Ragi)
அென் கோரண ோகநவ

து முன்நனோர்கள், அெிக வசகயோன ெோனியங்களும்,

சிறு ெோனியங்களும் உண்ெனர். குைிப்போக சிறு ெோனியங்கைில் உள்ை
ஊட்ெச்சத்துக்கள்

ிசைய ந ோய்கள் வருவசெ முன்கூட்டிநய ெடுக்கவும் உெவுகிைது.

உெோரண ோக இெய ந ோய், சர்க்கசர ந ோய், நகன்சர்

ற்றும் பை.

பனழய சாதம்:
ஆநரோக்ய ோன ந ோய் எெிர்ப்பு போக்டீரியோக்கள் (Gut
Bacteria) தகட்ெ புற்றுந ோய் தசல்கள் வைர விெோ ல் முன்கூட்டிநய ெடுக்கும்

வல்ைச

வோய்ந்ெது.

வழக்கத்ெில்

து முன்நனோர்கைின் அெிசயத்ெக்க உணவு பழக்க

ிக முக்கிய அங்கம் வகித்ெ புைிக்க சவக்கப்பட்ெ (நுசரத்துப்

தபோங்கிய உணவு வசககள்) புற்று ந ோய் என்ை ந ோசய அைநவ ெடுத்து
சவத்ெிருந்ெது. அெனோல் ெோன் இங்கு புற்றுந ோய்க்கு பசழய சோெ
Rice)

ீர் (Fermented

ற்றும் ெயிர் (yogurt) அன்ைோெ உணவில் பரிந்துசரக்கப்படுகிைது.

பஞ்சகவ்யா:
பஞ்சகவ்யோ மூைமும் ந ோய் எெிர்ப்பு போக்டீரியோக்கள்
வைிச ப்படுத்ெப்படுகின்ைன.
http://uni5.co/index.php/en/general-health-clinic/panchagavya.html
கடுக்காய் சுத்திகரிப்பு:
gall-nut.rightawareness.com
கீ ந ோதெரபி
கடுக்கோய் சுத்ெிகரிப்பு

ற்றும்

கெிர்வச்சு
ீ
சிகிச்சச (Radiation therapy) தசய்வெற்கு முன்பு

ற்றும் அசெத் தெோெர்ந்து புைித்ெ ந ோர் குடிப்பது

பரிந்துசரக்கப்படுகிைது. அைிவியல் பூர்வ ோக

ிரூபிக்கப்பட்ெ உண்ச

யோதெனில்

இந்ெ ந ோய் எெிர்ப்பு போக்டீரியோக்கள் ந ற்கண்ெ சிகிச்சசகளுக்கு வலு நசர்க்கின்ைன.
இந்ெ சுத்ெிகரிப்பின் மூைம் சரியோன போக்டீரியோ வயிறு /குெைில் வந்து
நசர்கிைது.விைக்தகண்தணய் சுத்ெிகரிப்பு கடுக்கோய் சுத்ெிகரிப்சப விெ பைன்
ிக்கெோக உள்ைது.
விைக்டகண்டணய் சுத்திகரிப்பு:

castor.rightawareness.com
ஒருவர் விைக்தகண்தணய் சுத்ெிகரிப்சபநய முெைில் தசய்யைோம். கடுக்கோய்
சுத்ெிகரிப்சப தசய்வசெக் கோட்டிலும் இசெ

ோெம் ஒரு முசை தெோெர்ந்து ஆறு

ோெங்களுக்கு தசய்ய நவண்டும். அென் பிைகு மூன்று அல்ைது

ோன்கு

ோெங்களுக்கு ஒரு முசை ஆயுள் முழுவதும் தசய்யும் தபோழுது,

ல்ைது தசய்யும்

போக்டீரியோக்கள் உெைில் தபருகி உெசை ந ோயிைிருந்து கோக்கும்.
ந லும்,
துருப்பிடித்ெ உணவுகசைத் (Oxidation Inducing foods) ெவிர்த்து
துருதவடுக்கோெ உணவுகசை உண்ணவும்.
ருந்ெில்ைோெ ஆர்கோனிக் உணவு வசககசை உணவில் நசர்க்கவும்.
ரபணு
கோய்கைி

ோற்ைப்பட்ெ அரிசி, நகோதுச , ெோனியங்கள், பருப்பு வசககள், போல்,

ற்றும் பழ வசககசைத் ெவிர்க்கவும்.

2. ீ ர் சிகிச்னச
water.rightawareness.com
கோசையில் ெினமும் தவறும் வயிற்ைில்
.2 முெல் 1 .5 ைிட்ெர்
த ோத்ெம் 70

ீர் சிகிச்சச தசய்யவும். ெினமும் 1

ீர் தவறும் வயிற்ைில் பருகும் நபோது, உெைில் உள்ை

ில்ைியன் தசல்கைில் போயும் இரத்ெத்ெிசன சுத்ெம் தசய்யும்.

3.ட ருப்பு சிகிச்னச
yoga.rightawareness.com
நயோகோ ஒரு

ிகச் சிைந்ெ பயிற்சி. இது

ிண ீர் ஓட்ெத்செ அெிகரித்து

புற்றுந ோய் பரவுவசெ ெடுக்கிைது. நயோகோ தசய்யும் நபோது மூச்சு உள்நை
நபோவசெயும், தவைிநய வருவசெயும் விழிப்புணர்வுென் கவனிக்கவும்.
ீங்கள் நயோகோ தசய்ய பழகவில்சைதயனில் பஞ்சபூெ
(Pancha Bhoota Walking)

தசய்ய ஆரம்பியுங்கள்.

சூப்பர் பினைன் நயாகா (Super Brain Yoga)

செப் பயிற்சி

ீங்கள் உங்கள் உெல்

ைனில் கவசை தகோண்ெோநைோ, எெிர் சை

எண்ணங்கள் உண்ெோவசெத் ெடுக்கநவோ, பயம் உண்ெோவசெத் ெவிர்க்கநவோ சூப்பர்
பிசரன் நயோகோ தசய்யைோம் (Super Brain Yoga) .இது ஒரு

ிக எைியப்

பயிற்சி.ஒருவர் சூப்பர் நயோகோ தசய்ய ஆரம்பித்ெ பிைகு சூர்ய

ஸ்கோரம் (Surya

Namaskar) தசய்வெற்குக் கற்றுக் தகோள்ைைோம்.
பஞ்சபூெ நயோகோ

கற்றுக் தகோள்ை கீ நழ கிைிக் தசய்யவும்.

pancha Bhootha Walking
4.காற்று சிகிச்னச
மூச்சுப் பயிற்சி
மூச்சுப் பயிற்சி தசய்வென் மூைம்
விடுபெைோம். ஒரு

ன அழுத்ெத்ெிைிருந்து

ல்ை இெத்ெில் ெைர்வோக அ ர்ந்து இரண்டு

ோசிகைின் வழியோக

மூச்சுக் கோற்சை உள்ைிழுக்கவும் (வோய் மூடி இருக்க நவண்டும்). அசெப் நபோன்று
இரண்டு

ோசிகைின் வழியோக மூச்சுக் கோற்சை தவைியிெ நவண்டும். மூச்சுக் கோற்று

த துவோன ஆழ ோன மூச்சோக இருக்க நவண்டும். ெினமும் இநெ பயிற்சிசய ஐந்து
முெல் பத்து

ி ிெங்கள் வசர முடிந்ெோல் இரண்டு அல்ைது மூன்று

ந ரத்ெிற்கு ஒரு முசை தசய்து வருெல்

ணி

ைம், ஒவ்தவோரு மூச்சின் நபோதும்

அழுத்ெத்ெிைிருந்தும் ந ோயிைிருந்தும் விடுபடுவசெ உணர முடியும். ெினமும்
மூச்சு விடுவசெ கவனித்து வர நவண்டும்.
நவசை தசய்யும் நபோதும் எல்ைோ

ோம்

ன
ோம்

ெக்கும் நபோதும் ஏநெனும்

ிசைகைிலும் மூச்சச கவனித்ெோல்

ல்ை

பைசனக் தகோடுக்கும்.
பிைாணயாமம்
அடுத்ெ

ிசை ஒரு ெகுந்ெ ஆசிரியரிெ ிருந்து பிரோணயோ ம் தசய்யக் கற்றுக்

தகோண்டு, ெினமும் கோசை,

ோசை என இரு நவசையும் ஐந்து முெல் பத்து

ி ிெங்கள் தசய்வது ந ோய்கள் வருவசெத் ெடுக்கும்.
Uni5 தியாைம் (UNI5 Meditation)

ந ோய்கைிைிருந்து முற்ைிலும் குண செய Uni5 ெியோனம்
பரிந்துசரக்கப்படுகிைது.இந்ெ ெியோனம் அசனவரோலும்
விழிப்புணர்வு
Uni5 யின் ஐந்து

ிசையில் தசய்யக் கூடியது.

ிக எைிச யோக முசையோக

து சகயிலுள்ை ஐந்து விரல்களும்

ிசைகசை உணர்த்துகின்ைன.

அசவ முசைநய,
சுண்டுவிரல்

- உெல்

ந ோெிரவிரல்
டுவிரல்

-

-

னம்

ிைம்
-

ீர்

- அைிவு - த ருப்பு

ஆட்கோட்டிவிரல்
கட்செவிரல்

- விழிப்புணர்வு

- கோற்று

- த ய்யுணர்வு – தவைி

இந்ெ ஐந்து விரல்களும் Uni5 ெியோனத்ெிற்கு உெவுகின்ைன.இசெச் தசய்யும்
நபோது ஒருவர் ென்னிசையிநைநய விழிப்புணர்சவ அசெயைோம்.
கட்செ விரல் என்னும் த ய்யுணர்வு

ிசை

ீ ெமுள்ை

கோற்று (விழிப்புணர்வு),த ருப்பு (அைிவு) , ீர்( னம்)

ோன்கு விரல்கசையும்

ற்றும்

பூ ி (உெல்)

ிகச்

சுைப ோக தெோெ முடியும். Uni5 ெியோனத்ெின் வோயிைோக ஐந்து விரல்கசையும்
பயன்படுத்ெி ஒருவர் த ய்யுணர்வு

ிசைசய எைிெோக அசெய முடியும்.

5.டவைி (ஆகாயம்) சிகிச்னச
Most Cancer Cases Arise From "Bad Luck"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/201501-05-are-most-cancers-down-to-bad-luck/
அெிகப்படியோன புற்றுந ோய்த் ெோக்குெல் எெனோல் ஏற்படுகிைதென்ைோல்
அவர்களுசெய துரெிர்ஷ்ெம் கோரண ோக

ிகழ்கிைது. முன்பு அைிவியல் ரீெியோக

ிரூபணம் தசய்யப்பட்ெ சூழ் ிசைக் கோரணி

ற்றும் பரம்பசர ரீெியோன

குசைபோடுகள் இப்தபோழுது முக்கிய கோரணங்கைோக அைிவியல் அைிஞர்கைோல்
கருெப்படுவெில்சை.

துரெிர்ஷ்ெம் ெோன்

அைிவியல் அைிஞர்கைோல்

ிக முக்கிய கோரணம் என்று இப்தபோழுது

ிரூபணம் தசய்யப்பட்டுள்ைது.

இந்ெ அெிர்ஷ்ெ ஆற்ைல் ஆங்கிைத்ெில் SAL Energy அல்ைது (Self Awareness Life
Force Energy) என்று அசழக்கப்படுகின்ைது.
SAL Energy முக்கியக் காைணி
ஒருவர் அநைோபெிச் சிகிச்சச அல்ைது

ோற்று வழி

ருத்துவம் போர்த்தும்

அவர் குண செயவில்சை என்ைோல் அவருக்கு SAL Energy என்ை இந்ெ முக்கியக்
கோரணி குசைவோக இருப்பநெ ஆகும். இந்ெ அெிர்ஷ்ெ ஆற்ைல் (SAL Energy) குசைவோக
இருக்கும் நபோது தவற்ைிக் கனிசயச் சுசவப்பது

ிக கடினம். ஆனோல் ஒரு

ல்ை

தசய்ெி என்னதவன்ைோல் இந்ெ அெிர்ஷ்ெ ஆற்ைசை அெிகரிக்கச் தசய்ய முடியும்.

இந்ெ அெிர்ஷ்ெ சக்ெி ஆற்ைசைப் தபருக்கும் வழியில் தவற்ைி அசெந்ெ
ந ோயோைிகள் இந்ெ ந ோயின் பிடியிைிருந்து விடுபட்டு உள்ைனர். அென் தபோருட்டு

ருத்துவர்கைோல் சகவிெப்பட்ெ ந ோயோைிகள், இன்னும் ஒரு சிை வோரங்கள்
ட்டுந

உயிர் வோழ முடியும் என்று தசோல்ைப்பட்ெவர்கள் இசெ முசையோக

தசயல்படுத்ெி ஐந்து முெல் பத்து ஆண்டுகள் ெங்கள் வோழ்

ோட்கசை

ீட்டிக்

தகோண்டுள்ைனர்.
எங்கசைப் தபோறுத்ெவசர

ருந்துகசை உட்தகோண்டு

தகோண்நெ இந்ெ அெிர்ஷ்ெ ஆற்ைசைப் தபருக்கும் தசயல் முசைகள்

ிகுந்ெ தவற்ைி

கண்டுள்ைன. ந லும் இந்ெ அெிர்ஷ்ெ சக்ெி பற்ைிய புரிெைின்ச சய

ருத்துவத்

துசையின் ெிைச யின்ச

ற்றும் சோெோரண

னிெனின் விெி என்று ெோன் தசோல்ை

நவண்டும்.
வழிபோடு என்பது ப்ைசிநபோ (PLACEBO) தசயல் விசைவு நபோை

ல்ை

எண்ணங்கைின் மூைம் ஆநரோக்யத்செ ந ம்படுத்ெி ந ோய்கசை குண ோக்கும்
தசயைோகும். இது அைிவியல் பூர்வ ோக
அெோவது
சக்ெியோக

து விழிப்புணர்வு

ிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது.

ிசைசய (SAL Energy) ந ம்படுத்ெி அசெ ஆநரோக்ய

ோற்ைம் தசய்து ந ோய்கசைக் குணப்படுத்ெி

ிம் ெியோக வோழ முடியும்.

ோன், எனது என்னும் சுய சிந்ெசனப் நபோக்சக விட்தெோழித்து வோழ்வில்
ெியோகங்கசைச் தசய்து சமுெோயத்ெிற்கு உெவி தசய்பவர் ஒருவர்

ிகச் சுைப ோக

இந்ெ ‘SAL Energy ‘என்னும் அெிர்ஷ்ெ சக்ெிசய அெிகரிக்கச் தசய்ய முடியும். ஆனோல்
இவ்வோறு
சிை படி

ோற்ை செவது என்பது ஒருவருக்கு சற்று கடின ோன கோரியம் அெற்கோன
ிசைகசை இப்நபோது கோணைோம்.

அெிர்ஷ்ெ சக்ெிசய அெிகரித்து புற்றுந ோய் நபோன்ை ந ோய்கசை எவ்வோறு
தவைி சிகிச்சச (Space Therapy) மூைம் குணப்படுத்ெைோம்?
ெோன ெர்

கோரியங்கசைச் தசய்ய நவண்டும் அல்ைது தசய்யப்நபோவெோக

உறுெி தகோண்டு, சோெி

ெ போகுபோடின்ைி எந்ெ விெ உயர்வு ெோழ்வு நபெ ின்ைி

சமுெோயத்ெிற்கு உெவ நவண்டும்.
ீங்கள் ெனியோகநவோ அல்ைது குடும்பத்ெினருென் நசர்ந்நெோ

க்களுக்கு

நெசவப்படுகின்ை நசசவ அல்ைது தபோருளுெவிசயக் தகோடுக்கைோம். இது

ீங்கள்

ஒரு ெனி

பருக்நகோ அல்ைது சமுெோயத்ெிற்கு

ைம் புரியும் பிை அச ப்புகளுக்நகோ

தகோடுப்பெின் மூைம் அசனவரும் பயன் தபைைோம்.
அெிர்ஷ்ெ சக்ெி அெிகரிப்புக்கோன தசயல்போடுகள் ெோன ெர் ங்கைின் மூை ோக
சமுெோயத்ெிற்கு உெவும் நபோது அெற்கோன கோை அைவு சற்று கூடுெைோக இருக்கும்.
ஆனோல் செங்குகள்

ற்றும் சம்பிரெோயங்கள் தசய்யும் நபோது அெிர்ஷ்ெ சக்ெி

உெனடியோக அெிகரிக்கும்.
ஏதனன்ைோல் அெிகப்படியோன ஆற்ைல், செங்குகைின் மூை ோக அெனுென்
இசணந்ெ

ின் கோந்ெ

ிை ோசைகைின் (Electromagnetic Spectrum) மூை ோக ஒைி ஒைி

ஆற்ைைின் (light, sound) விசைவோகக் கிசெக்கின்ைன.
ஆநைாக்கியத்திற்கும் செங்குகளுக்கும் உள்ை டதாெர்னப அைிவியல்
ரீதியாக இங்கு காணைாம்.

வழிபோடு என்பது ப்ைசிநபோ (Placebo) விசைவு நபோை, இங்கு
ஆநரோக்ய ஆற்ைைோக

ன ஆற்ைல்

ோற்ைப்படுவெோல் அெனோல் கிசெக்கும் பைன் குசைவு.

செங்குகள் (Rituals) என்பசவ அண்ெதவைி சக்ெிசய (Cosmic Energy (Free Energy))
அெிர்ஷ்ெ சக்ெியோக

ோற்றும் ஆற்ைல் பசெத்ெதெோரு விஞ்ஞோனம். இந்ெ அெிர்ஷ்ெ

சக்ெிநய (SAL Energy) ந ோய் ெீர்க்கும் சக்ெியோக

ோற்ைப்படுகிைது. ஆனோல் சக்ெிசய

ோம் இைவச ோகப் தபை முடியோது.
ோம் எவ்வோறு

ம் ிெமுள்ை பணத்செநயோ, ந ரத்செநயோ தகோடுத்து

நெசவயோனசெ தபறுகிநைோந ோ, அசெப் நபோை

க்குத்

ோம் ஏெோவது ஒன்சை

தசைவழித்துத் ெோன் அண்ெதவைி சக்ெிசயப் (Cosmic Energy) தபை முடியும். அது ெோன்
து போரம்பரிய நவெ வழிச் செங்குகைின் இரகசியம்.
வழிபோடு என்பது கெவுள்
என்பது

ீ து உள்ை

ம்பிக்சக குைித்ெது. ஆனோல் செங்குகள்

ம்பிக்சக சோர்ந்ெது அல்ை. செங்குகள் ஆற்ைல் (Energy) சோர்ந்ெது.

செங்குகைின் மூைம் கிசெக்கும் ஆற்ைல்
எண்ணத்செ

ோம் விரும்பும் ஆற்ைைோக

ோைி

து

ிசைநவற்றும்.

து போரெத்ெின் போரம்பரிய ிக்க நவெவழிச் செங்குகள் வழிபோட்டுென் ஒப்பீடு
தசய்யப்பட்டு மூெ

ம்பிக்சககைோகக் கருெப்பட்ெது ந ற்கத்ெிய

ெங்கைின் ெவைோன

கண்நணோட்ெத்ெினோல் ெோன்.
ஆனோல் பிரிட்டிஷ்
து போரெக் நகோவில்கள்
ஆற்ைல்

ன

ருத்துவப் பத்ெிரிக்சக தவைியிட்டுள்ை தசய்ெியில்
ை ந ோயோைிகைின் ந ோசயக் குணப்படுத்ெக்கூடிய

ிக்கசவ என்பது தெரிய வந்துள்ைது. இது தவறும் ப்ைசிநபோ (Placebo Effect)

விசைவு அல்ை ஏதனனில் இங்கு செங்குகைின் பைனோக ந ோய் குண ோகி உள்ைது.
ப்ைசிநபோ விசைவு (Placebo Effect)ந ோயோைிகைின்
ன

ம்பிக்சக

சோர்ந்ெது. ஆனோல் இங்கு

ை ந ோயோைிகள் ப்ைசிநபோ விசைவிற்கு ஆட்படுத்ெமுடியோெவர்கள்.
ஆனோல்

ருத்துவ

ிபுணர்கள்

ீ து உள்ை பயத்ெினோல் பத்ெிரிக்சகயோைர்கள்

இசெ நவறு விெ ோக எழுெினர். சக்ெியின் மூைம் போர்க்சகயில் இச்செங்குகளும்,
பூசஜகளும் ந ோயோைிகளுக்கோக தசய்யப்பெவில்சை. அசவ நகோவில்கைில் உள்ை

விக்கிரகங்களுக்கு சக்ெியூட்டும் வசகயிநைநய தசய்யப்பட்ெது. ஆனோல் அந்ெ
சக்ெியூட்டும் நவசையில் அங்குள்ை ந ோயோைிகளுக்கு ந ோசயக் குண ோக்கும்
சக்ெியும் கிசெக்கப்தபற்ைது. முசையோக நவெங்கசை பின்பற்றும் எல்ைோ
நகோவில்கைிலும் இத்ெசகய அெிசய சக்ெிகள் உள்ைது என்பசெ இன்னும்

வன
ீ

அைிவியல் கண்டுபிடிக்கவில்சை. இசெப் பற்ைி ந லும் விவரங்கள் அைிய கீ ழ்கண்ெ
ைிங்சக (Link) போர்க்கவும்.
https://www.uni5.co/index.php/en/selfinselfaware/god/god-and-functional-energy.html

இறுெியோக இந்ெ பஞ்சபூெ சிகிச்சசயின் ஐந்து வழியிலும் கிசெக்கும்
ஆற்ைநை புற்றுந ோய் நபோன்ை ந ோய்கசை குணப்படுத்ெ வல்ைது. ஒன்று அல்ைது
இரண்டு வழிகைில் முயற்சி தசய்வது பைசனத் ெரோது என்பசெ

ிசனவில் தகோள்க.

இது ஒன்று அல்ைது இரண்டு விரல்கசைக் தகோண்டு ஒரு தபோருசை எடுப்பெற்கும்,
அநெ தபோருசை ஐந்து விரல்கசைக் தகோண்டு தவற்ைிகர ோக கீ நழ நபோெோ ல்
எடுப்பெற்கும் உள்ை வித்ெியோசந

ஆகும்.

colorectal cancer (CRC) யினோல் போெிக்கப்பட்ெ ந ோயோைிகளுக்கு கல்லீரல் metastases
உருவோவெற்கோன சூழ் ிசை அெிகம் உள்ைது.இம் ோெிரியோன ந ோயோைிகளுக்கு
அறுசவ சிகிச்சச ஒன்நை

ல்ை விெத்ெில் குண செயச் தசய்யும் என்ை கருத்து

ிைவி வருகிைது. ஆனோல் கல்லீரல் அறுசவ சிகிச்சசக்கும் ischemia-reperfusion
(IR) injury க்கும் அெிக தெோெர்பு உள்ைது. இது colorectal liver metastases யின்
வைர்ச்சிசய கூடுெைோக்கும் என்று ஒரு கருத்தும் உள்ைது. IR-induced tumor
necrosis factor alpha (TNF-α) elevation யில் உள்ை இென் ெோக்கம் பற்ைி இன்னும்
தெைிவோக தெரியவில்சை.TNF-α blocker Enbrel IR Treatment

ற்கு முன்போகநவ

TNF-α elevation ஐ ெடுப்பெற்கோன சூழ் ிசை உள்ைது.
ஞ்சள் (Curcuma longa)

னிெனுக்கு

ிகவும் அெிகப்படியோக

போதுகோப்புசெயெோகவும் அது TNF-α action ஐ ெடுக்க வல்ைெோகவும் உள்ைது.
Tumor necrosis factor and cancer ,buddies are foes?
நமலும் நகன்சர் பற்ைிய வடிநயாக்களுக்கு
ீ
கீ நழ click டசய்யவும்

https://www.youtube.com/watch?v=PxgqQikZBY0
http://iamj.in/posts/images/upload/240_243.pdf

