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NHÂN TỐ VI SINH  
Hiromi Shinya 

 

Cuốn sách vô giá dành cho sức khỏe  

“Khi có sức khỏe chúng ta có mọi ước mơ, khi không có sức khỏe 
chúng ta chỉ có ước mơ duy nhất là sức khỏe” 

 

PHẦN 1:  

KHOA HỌC VỀ HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN 

CHƯƠNG 1:  

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI 

Khái niệm mới về sức khoẻ con người phải bắt đầu sinh sống trong thế giới tự nhiên 
này. Tại mỹ nhiều người nói về lo lắng của họ đối với môi trường, họ đã viết những 
cuốn sách về cân hệ sinh thái cà hậu quả của việc biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Thực 
tế không như những gì đã được thừa nhận, cơ thể chúng ta là một hệ sinh thái, chiếm 
phần lớn trái đất nơi chúng ta đang sinh sống. 

Khi chứng kiến cuộc tranh luận đang diễn ra tại Mỹ, tôi nhận thấy mấu chốt quan 
trọng nhất của cuộc tranh luận này đã bị bỏ qua. Trước khi tìm ra phương hướng để cải 
thiện dịch vụ chăm sóc y tế, tôi cho rằng hãy hiểu và cảm nhận được sự liên kết của 
mỗi cá thể riêng biệt đến một tổng thể lớn hơn, đặc biệt thông qua đường ruột là rất 
quan trọng. Tôi là một nhà nghiên cứu về tiêu hóa, có thể quan điểm của tôi đi ngược 
với việc hành nghề y chuyên về hệ tiêu hóa của y học hiện đại đã hơn nửa thế kỷ, 
nhưng tôi biết đường ruột của con người không chỉ là những cái ống dài, hẹp mà 
chúng còn là điểm kết nối đầu tiên của con người đến trái đấi. Thế giới của chúng 
chúng ta tồn tại nhờ vào các vi sinh vật là những sinh thể ban đầu được tìm khắp nơi từ 
ống khói ngoài khơi đến chỏm băng ở địa cực, những sinh thể này tạo thành một lớp 
liên kết chung của sự sống trên bề mặt hành tinh. Ngược lại, đường ruột là nơi kết nối 
chúng ta với các sinh vật này. Hầu hết độc giả đã biết vi khuẩn đường ruột, gồm cả vi 
khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, nhưng tiêu 
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điểm không giới hạn ở vũ trụ bên trong mà tôi nói đến rộng lớn hơn rất nhiều. Trong 
đất trồng rau cũng có nhiều hoạt động của vi sinh vật, chất lượng của môi trường đất 
ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm được tạo ra từ môi trường đất đó. Việc 
tiêu thụ những thực phẩm này quyết định tình trạng đường ruột và sau cùng là sức 
khỏe của mỗi chúng ta. 

Thực phẩm chúng ta ăn hằng ngày phải được chuyển đổi thành năng lượng. Đường 
ruột thực hiện nhiệm vụ quan trọng này khi thực phẩm được tiêu hóa và hấp thu vào 
mạch máu kết nối đường ruột với tế bào trong toàn bộ cơ thể. Có từ 40-60 nghìn tỷ tế 
bào thành 1 cơ thể con người. 

Đường ruột cũng là nơi sản sinh ra Enzyme, những Enzyme này thúc đẩy mọi hoạt 
động diễn ra trong tế bào. Để có được cuộc sống tràn đầy năng lượng thì tế bào trong 
toàn bộ cơ thể phải hoạt động và cung cấp năng lượng. Chắc bạn đang nghe rất nhiều 
lần trước đây câu này “Bạn là những gì bạn ăn”. Có lẽ câu này thường xuyên được 
lặp đi lặp lại, nên không còn là sức mạnh để thu hút sự quan tâm nhưng nó không sai. 

Những gì (và cách) bạn ăn ảnh hưởng đến cả tình trạng thể chất, tình thần của bạn. 
Trong y học hiện đại, kê toa và phẫu thuật là phương pháp chữa trị hàng đầu. Hiếm 

khi có bác sĩ nào khuyến nghị một chương trình chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ 
ăn uống, tập trung vào cách hấp thu năng lượng sống trong thực phẩm vào cơ thể, 
hướng đến cải thiện sức khỏe của đường ruột. Thay vào đó, bác sĩ và bệnh nhân dường 
như chỉ bận tâm với việc loại bỏ những triệu chứng tức thời mà không hiểu rõ nguyên 
nhân thật sự của căn bệnh. Cùng với thuốc và công nghệ đắt tiền, hệ thống ở Mỹ đã 
tạo ra các mô hình chăm sóc sức khỏe chỉ có người giàu mới đủ khả nang chi trả. 
Nhưng cho dù chi phí cao đi nữa thì hệ thống đó có thật sự chăm sóc sức khỏe cho 
chúng ta hay không? 

Tôi cho rằng việc chăm sóc sức khỏe nên bắt đầu từ hệ thống tiêu hóa và thực phẩm 
chúng ta ăn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ chỉ rõ đường ruột là điểm kết nối quan trọng 
giữa con người đến năng lượng của vũ trụ. Làm cách nào có thể tạo ra, duy trì sức 
khỏe bằng cách tăng cường sự kết nối này. 

Cuốn sách trước của tôi “Nhân tố Enzyme” được xuất bản tại Nhật và Mỹ, đã làm 
cho nhiều người quan tâm đến khuyến nghị về chế độ ăn uống và sức khỏe. Nhờ đó, 
nhiều người người đã áp dụng những khuyến nghị này trong cuộc sống hằng ngày của 
họ. 

Hơn nửa thế kỉ hơn nửa thế kỷ hành nghề y, tôi đã nhận rất nhiều thông tin về chế 
độ ăn uống của hàng ngàn người, đối chiếu với đặc điểm đường ruột của họ. Điều này 
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giúp tôi hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa chế độ ăn uống, sức khỏe của đường ruột và 
sức khỏe của các bộ phận trong cơ thể. 

Tôi đã bị thuyết phục bởi núi bằng chứng lâm sàng khi nhìn đường ruột thông qua 
thiết bị nội soi, đường ruột sạch hay bẩn, khỏe hay không khỏe là phụ thuộc vào 
những gì mà bệnh nhân có thói quen ăn uống. Ngược lại, tình trạng của đường ruột sẽ 
quyết định tình trạng của máu mang chất dinh dưỡng cần thiết đến mọi tế bào trong 
cơ thể. 

Tôi cho rằng để bạn có thể sống thọ và khỏe mạnh mà không bị bệnh chỉ khi đường 
ruột của bạn sạch và có chế độ ăn uống lành mạnh. 

Phương pháp chăm sóc sức khỏe Shinya mà tôi gọi là Shinya Biozyme, gắn liền với 
bí mật để có được đường ruột khỏe, máu khỏe và tế bào khỏe. Nói theo quan điểm về 
đường ruột, bạn sẽ biết vì sao có những tư vấn về dinh dưỡng được chấp nhận rộng rãi 
nhưng thực tế lại gây hại cho nhiều người. Quan trọng hơn là bạn sẽ biết những gì tốt 
để ăn, đồng thời cũng sẽ biết cách lắng nghe, trả lời cho cơ thể, nhận biết được ngôn 
ngữ của đường ruột để cải thiện sức khỏe cho chính mình. 

Nghiên cứu của tôi hầu như tập trung vào enzyme đang hoạt động trong tế bào. Tôi 
đã cố gắng khái niệm hóa chúng bằng cách gọi “newzyme”, vì chúng là những enzyme 
hoạt động liên tục và làm cho cơ thể mới lại. Newzyme là cội nguồn của sức sống và 
sinh lực, nếu kiểm tra hoạt động của các tế bào có newzyme thì bạn sẽ nhận biết vì sao 
nhiều người đã mất năng lượng, giảm động cơ thúc đẩy cùng với sức sáng tạo. Bạn sẽ 
hiểu được các vấn đề xảy ra do cố gắn thay thế sức sống tự nhiên bằng chất kích thích 
như cafein, đường và nhiều chất khác không tốt cho sức khỏe. 

Nỗi ám ảnh về ngoại hình và sắc đẹp là một cách khác thúc đẩy con người vào cuộc 
chiến tranh chống lại tự nhiên. Chúng ta sử dụng mọi thứ từ chất đốt mỡ đến botox để 
làm trẻ, thu hút hơn vẻ đẹp tự nhiên của chính bản thân mình. Tuy nhiên, sự thật sắc 
đẹp giống sức khỏe tự nhiên. Trong thế giới động vật, sắc đẹp là dấu hiệu bên ngoài 
của sức khỏe và sinh lực, ví dụ: động vật có long nhìn thu hút nhất nhờ vào bộ lông 
bóng mượt, mắt sáng. Quy luật tự nhiên sẽ thúc đẩy quá trình sản sinh ra loài khỏe 
nhất. 

Hài hòa với thiên nhiên là một cơ chế mới về “sắc đẹp” dựa trên ăn uống và sống 
khỏe mạnh. Một phong cách sống lành mạnh không chỉ giúp cải thiện bên trong đường 
ruột mà còn được thể hiện thông qua một trái tim khỏe mạnh, một ý thức an toàn và 
sức mạnh của sự tự tin.  
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Dĩ nhiên, nếu tiếp tục chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà không suy nghĩ đến đường 
ruột của mình, mặc dầu bạn có thể giảm cân và nếu giảm được hai kilogam trong một 
tháng, có thể bạn cảm nhận cảm giác đạt được mục đích và điều này làm bạn thêm tự 
tin. Tuy nhiên, bạn không thể đạt được vẻ đẹp thật sự trừ khi phương pháp ăn kiêng 
này bao gồm cả sự thay đổi để có được phong cách sống lành mạnh. Nếu như bạn tự 
tin hơn nhờ vào kết quả này thì đó chỉ là tạm thời. Sau một thời gian, trọng lượng bị 
mất đi sẽ phục hồi trở lại và cần phải thực hiện một chế độ ăn kiêng mới. Hầu hết tác 
dụng của các chế độ ăn kiêng chỉ tạm thời vì chúng không cải thiện được đường ruột là 
nền tảng sức khỏe thể chất và tinh thần. 

Nếu bạn muốn trở thành một người phụ nữ thật sự đẹp hay một người đàn ông hấp 
dẫn, trước tiên phải chú ý đến đường ruột của mình. 

Nam hoặc nữ được gọi là “người bụng bự” có thể đang chịu đựng hội chứng chuyển 
hóa hay gọi là hội chứng đề kháng insulin, là sự kết hợp rối loạn chức loạn chức năng 
làm tăng nguy cơ phát bệnh tim mạch và tiểu đường. Trong năm người có một người 
bị ảnh hưởng bởi hội chứng này và tỷ lệ bệnh tăng theo độ tuổi, một vài nghiên cứu 
ước tính tỷ lệ bệnh nhân ở Mỹ bằng 25% dân số. Nghiên cứu gần đây cho thấy tình 
trạng căng thẳng kéo dài có thể là nguyên nhân cơ bản gây ra hội chứng chuyển hóa do 
rối loạn cân bằng hoóc môn của Trục hạ hồi tuyến yên thượng thận (HPA). Nỗ lực để 
giới hạn lượng calo hay tập thể dục nặng, không quen sẽ đặt áp lực phi tự nhiên lên cơ 
thể. Đằng sau vấn đề trọng lượng hay cơ thể béo phì là phong cách sống. 

Nói cách khác chế độ ăn kiêng phản tự nhiên sẽ làm cơ thể căng thẳng, dẫn đến hủy 
hoại đường tiêu hóa, gây béo phì, lão hóa da và nhiều tình trạng khác không tốt cho 
sức khỏe. 

Phong cách sống và phương pháp chăm sóc sức khỏe tách rời với tự nhiên, phụ 
thuộc vào khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ đối lập với tự nhiên, bản năng cơ 
thể và thế giới tự nhiên mà chúng ta đang sinh sống. Ngày nay chúng ta ứng dụng 
khoa học, công nghệ nếu kết hợp với yếu tố tự nhiên, bản thân chúng ta là một phần 
của thế giới tự nhiên và chăm sóc y tế thật sự trong tương lai phải bắt đầu với sự công 
nhận và chấp nhận thực tế đó. 

Khi nào chúng ta còn nói và nghĩ về sức khỏe là một cuộc về tự nhiên thì con người 
vẫn còn tiếp tục chiến đấu chống lại thể xác, “làm bẩn tổ ấm” nơi chính chúng ta sinh 
sống. Trong dài hạn, con người sẽ thua cuộc. Điều này không đâu rõ rang hơn trong 
mối liên quan với cuộc chiến chống các mầm bệnh, đã đến lúc phải làm bạn với vi sinh 
vật đang sống xung quanh và bên trong con người. 
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CHƯƠNG 2:  
CUỘC CHIẾN VỚI CÁC VI SINH VẬT 

 
Hơn một trăm năm qua, việc chăm sóc y tế và sức khỏe đang trong cuộc chiến 

chống lại tự nhiên. Khi bắt đầu hành nghề trong lĩnh vực giải phẫu và tiêu hóa ở New 
York vào giữa những năm 1960, tôi có cảm giác là con người giành chiến thắng trong 
cuộc chiến đó. Bằng thuốc kháng sinh đã trị được tận gốc căn bệnh truyền nhiễm ở 
người tại mọi lứa tuổi, tiêm chủng đã làm bệnh đậu mùa, uốn ván, bạch hầu, bại liệt, 
và các bệnh truyền nhiễm đáng sợ khác trở thành vấn đề của quá khứ. Kỹ thuật giai 
phẫu tốt hơn cho phép các bác sĩ tiếp cận với các bộ phận trên cơ thể, sửa lại hay loại 
bỏ các cơ quan bị tổn tổn thương, thậm chí thay thế chúng bằng bộ phận nhân tạo. 

“Phép màu nhiệm của y học hiện đại” gần như đã triệt tiêu hết mọi căn bệnh và 
tuổi thọ trung bình ở thế hệ của tôi tăng lên. Một khía cạnh quan trọng của “Phép 
màu nhiệm” này là sự chấp nhận rộng rãi của mô hình phòng chống mầm bệnh. Vi 
sinh vật được gọi là mầm bệnh và chịu trách nhiệm cho hầu hết các loại bệnh. 

Tiêu diệt hết các mầm bệnh, hay sử dụng kháng thể để tiêu diệt chúng và sống 
không bị bệnh tật. Đồng thời chúng ta còn biết ngăn chặn các bệnh đáng sợ như bệnh 
sốt rét, dịch hạch bằng cách tiêu diệt các con côn trùng, sinh vật ký sinh gây ra bệnh. 

Ngành y tế dành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tử bằng chiến thuật “lùng và 
diệt” mang tính khoa học. Các nhà nghiên cứu tìm ra các vi sinh vật gây bệnh, chế tạo 
các loại vũ khí để tiêu diệt chúng. Bác sĩ và nhân viên y tế sử dụng các vũ khí này để 
tiêu diệt “Các vi sinh vật gây bệnh” ở bệnh nhân, giúp người bệnh phục hồi và có 
được sức khỏe tốt. 

Cuộc chiến của loài người với vi sinh vật dường như đã đạt được kết quả thành 
công và bắt đầu tập trung vào chinh phục tất cả loại bệnh. Chúng ta tuyên bố “ cuộc 
chiến” với bệnh ung thư, tim mạnh, bệnh phổi, nhưng sau đó chính chúnh ta đã phát 
hiện không có kẻ thù nào là vi sinh vật gây ra các loại bệnh đó, tiêu diệt để điều trị 
những căn bệnh này. Thay vào đó, chúng ta đã khám phá ra nhiều căn bệnh chết người 
có liên quan đến chế độ ăn uống nhiều chất dinh dưỡng, ít tập thể dục, hút thuốc, uống 
rượu bia và những vấn đề khác về phong cách sống. Tranh luận về cuộc chiến chống 
lại bệnh tật đã thay đổi, đi theo những lời nói của nhân vật trong chuyện tranh pogo 
của Walt Kelly: “Chúng ta đã gặp được kẻ thù và nó chính là chúng ta”. 

Trong lúc đó, một số vi sinh vật chinh phục được đã bắt đầu phản công lại. Chúng 
ta bắt đầu thấy nhiều loại bệnh cúm không có vác xin và các hình thức kháng thuốc 
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của bệnh viêm phổi, bệnh lao, các bệnh truyền nhiễm khác. Ở người bắt đầu xuất hiện 
những vi sinh vật giống như mọi dạng sống khác có khả năng tiến hóa và thích nghi 
nhanh. 

Con người có thể tiếp tục phát triển những loại thuốc mới để chống lại chúng, 
nhưng cũng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của các siêu khuẩn mà không thể 
cứu chữa được. Có lẽ đã đến lúc cho mọi người cùng suy nghĩ đến cuộc chiến y tế và 
có phương pháp tiếp cận khác đến sức khỏe của loài người. 

Một phương pháp tiếp cận mới có thể sẽ loại bỏ toàn bộ cuộc chiến. Tư duy này làm 
chúng ta phải đi trên một con đường dài để tìm kiếm sức khỏe nhưng nó xuất phát từ 
một bức tranh chưa hoàn thiện về cơ thể con người hoạt động như thế nào. 

VI SINH VẬT VỚI NĂNG LƯỢNG SỐNG VÀ CHẾT 
Tất cả con người được sinh ra trong thế giới được bao quanh bởi những vi sinh vật 

sống mà mắt người không thể nhìn thấy, những sinh vật này nắm giữ năng lượng trong 
cuộc sống của chúng ta. Tôi đang nói về những vi sinh vật rất nhỏ, chỉ nhìn thấy bằng 
con mắt khoa học, các vi sinh vật luôn luôn tồn tại trong cơ thể. Trên thực tế chúng 
sống khắp nơi trên trái đất, tồn tại cả trong và ngoài cơ thể con người. 

Một số vi sinh vật không thể tồn tại độc lập, chúng phải sinh sôi nảy nở trong tế bào 
của cơ thể khác và những vi sinh vật có thể sống độc lập dưới dạng một cơ thể. 

Nhóm đầu tiên: vi rút, trùng rận, vi khuẩn ký sinh chlamydia là những vi sinh vật 
điển hình. Những vi sinh vật này có đặc điểm sống bám vào cơ thể khác để sinh sôi. 
Có tranh luận rằng liệu nhóm này có thể được phân loại là nhóm có cơ thể; chúng 
trông giống như loại có cơ thể và loại không có cơ thể. Ví dụ: vi rút không có tế bào, 
được xem là một đơn vị cơ bản nhất của sự sống. 

Nhóm vi sinh vật thứ 2: Nhóm có tế bào, có thể sống độc lập. Có 2 loại tế bào: 
Prokaryote là nhóm tế bào không nhân và eukaryotic là nhóm tế bào có nhân. Vi 
khuẩn là một nhóm lớn cac vi sinh vật đơn bào Prokaryote. Tất cả sinh vật đa bào 
phức tạp, bao gồm nấm, thực vật, động vật và con người là nhóm có tế bào eukaryotic. 
Mọi dạng sống có thể nhìn thấy, từ cây cao đến con thú cưng và bản thân chúng ta 
được hình thành từ cùng loại tế bào phức tạp. Nói cách khác, vi sinh vật có thể có hay 
không có tế bào. 

Mặc dù các vi sinh vật rất nhỏ và chỉ nhìn thấy thông qua kính hiển vi nhưng chúng 
có thế mạnh về số đông. Hiện tại sự bùng nổ dân số của con người là một vấn đề 
nhưng nó không thể so sánh được với dân số vi sinh vật trên trái đất. Có từ 100 triệu 
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đến 1 tỉ vi sinh vật trong mỗi gam đất màu mỡ và có 100 nghìn tỉ vi sinh vật trong 
đường ruột của con người. 

Tất nhiên chúng ta không thể nhìn thấy dân số vi sinh vật vô cùng lớn này vì chúng 
rất nhỏ. Vi khuẩn có kích thước 1/500-2000mm, họ nấm men có kích thước 
1/5000mm, vi rút có kích thước 1/10.000-100.000mm. 

Sự tồn tại của một lượng lớn các vi sinh vật hàm ý rằng chúng có khả năng tuyệt 
vời để thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Ví dụ, theo nhiệt độ chúng được 
phân loại thành: nhóm ưa băng giá sinh sôi dưới 770F; có loại phát triển ở nhiệt độ ôn 
hòa từ 77-1000F, nhóm ưa nhiệt sinh sôi từ 113-1760F, gần đây đã phát hiện những vi 
sinh vật có thể phát triển ở nhiệt độ cao hơn 1940F. Bên cạnh đó, có loại ưa muối phát 
triển nhanh ở nơi có lồng độ muối cao và ưa đường phát triển nhanh ở nơi có nồng độ 
đường gluco cao, nhưng vi sinh vật ưa môi trường axit với độ PH thấp và ưa môi 
trường kiềm với độ PH cao, những vi sinh vật kỵ khí có thể sống mà không cần ôxy và 
những vi sinh vật ưa khí phát triển nhanh trong môi trường thông thoáng. Rõ ràng 
những vi sinh vật có thể tồn tại trong nhiều môi trường khác nhau. 

Chúng ta cùng tồn tại trên hành tinh trái đất có vô số loài vi sinh vật ngày càng sinh 
sản phát triển xung quanh. Và không thể biết sự thật về thế giới nếu không biết các vi 
sinh vật. Dưới góc độ quan điểm của con người thì việc sống chúng với các vi sinh vật 
trên hành tinh trái đất có cả mặt xấu và mặt tốt. Nếu nhìn rõ cả 2 mặt, chúng ta sẽ hiểu 
việc con người phát triển như thế nào trên trái đất này. 

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN GÂY CHẾT NGƯỜI 
Có lẽ bạn không ngạc nhiên rằng con người đã bị đe dọa bởi những căn bệnh do các 

vi sinh vật gây bệnh tạo ra. Vi rút là ví dụ điển hình. 
Vi rút không phải là cấu trúc hữu cơ hay vô cơ, không tự chuyển hóa hay tự sống 

được, chúng kí sinh trong tế bào của những vi sinh vật khác, sinh sản trong tế bào của 
sinh vật chủ. Theo quá trình, chúng hủy hoại những tế bào này, những vi rút mới được 
sinh ra tiếp tục xâm nhập vào tế bào mới và sinh sôi phát triển. Kết quả làm sinh vật 
chủ phát nhiều loại bệnh khác nhau, như bệnh cúm, cảm lạnh, đôi khi làm cho sinh vật 
chủ chết. Nhưng khi sinh vật này chết không ngăn chặn được các vi rút xâm nhập vào 
sinh vật chủ khỏe mạnh khác và tiếp tục phát triển. Các bệnh truyền nhiễm do những 
vi rút này gây ra lan tràn khắp nơi còn lại trên thế giới từ thời xưa. 

Bệnh cúm do vi rút gây ra có những triệu chứng nghiêm trọng, trong khi bệnh cảm 
lạnh thương chỉ ảnh hưởng đến mũi và cổ họng. Bệnh cúm do vi rút có thời gian ủ 
bệnh ngắn, khoảng một tuần sau khi có sự truyền nhiễm ban đầu, sau đó xuất hiện các 
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triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau ở khớp. Hầu hết các bệnh cúm theo mùa không làm 
chết người nhưng nó là căn bệnh nghiêm trọng gây ra biến chứng như viêm phế quản, 
viêm phổi, viêm não. 

Dịch cúm Tây Ban Nha rất nổi tiếng lan tràn khắp thế giới trong giai đoạn 1918-
1920. Ở thời điểm này, không ai biết đó là căn bệnh do vi rút gây ra, khoảng 30% dân 
số thế giới bị nhiễm bệnh. Ở Mỹ, có 500.000 - 675.000 người chết; trên toàn thế giới, 
số người chết từ 50 - 100 triệu người. Gần đây chúng ta bị tấn công bởi các bệnh khác 
liên quan đến vi rút. Bên cạnh bệnh cúm, AIDS (hội chứng suy giảm miễn dịch) làm 
hủy hoại toàn bộ chức năng miễn dịch của cơ thể, SARS (hội chứng hô hấp cấp tính 
nặng) hoành hành ở Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và cúm dạ dày đã ảnh hưởng 
đến hơn 10 triệu người trong năm 2006. Trong các loại bệnh cúm năm 2004, bệnh 
truyền nhiếm cúm gia cầm lần đầu tiên được xác nhận tại Nhật trong 80 năm, các nhà 
nuôi gia cầm phải vứt bỏ một lượng lớn chim bị nhiễm bệnh. Năm 2009 và 2010, vi 
rut H1N1 (cúm lợn) lan tràn khắp nơi trên toàn cầu. Bệnh đậu mùa và bệnh sởi là các 
bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra. Hiện tại, các bệnh này được xem như không còn 
nữa nhưng chúng từng là mối đe dọa của nhiều người. 

Thách thức của hầu hết các bệnh liên quan đến vi rút là chúng ta biết rất ít về 
những thông tin quan trọng như chu kỳ, thời điểm của bệnh, cách lây nhiễm. Hơn 
nữa, chúng ta tìm được giải pháp chắc chắn để đối phó lại các loại bệnh liên quan 
đến vi rút hay sự lây lan của chung. 

Kiến nghị là tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh cúm, nhưng vi rút cúm biến đổi rất 
nhanh nên không có biện pháp chác chắn để đối phó. 

 
VI SINH VẬT VÀ LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI 

Vi sinh vật gọi là mầm bệnh không giới hạn ở vi rút. Bệnh lao, dịch tả, dịch hạch, 
bệnh lỵ, giang mai và bệnh uốn ván là nhũng bệnh truyền nhiễm do vi sinh vật gây ra. 
Bên cạnh đó, trùng rận và vi khuẩn Chlamydia cũng là các vi sinh vật gây bệnh truyền 
nhiễm. 

Những bệnh truyền nhiễm này ảnh hưởng nghiêm trọng đối với lịch sử loài người. 
Cái Chết Đen là đại dịch lan tràn khắp châu Âu vào giữa thế kỷ XIV. Bây giờ mới biết 
chính những con bọ chét mang trực khuẩn gây bệnh dịch hạch tạo ra sự truyền nhiễm 
này,1/3 dân số của 100 triệu người châu Âu hay 30 triệu người đã mất mạng trong đại 
dịch này. 
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Triệu chứng của bệnh truyền nhiễm mang vi rút gây chết người thay đổi khác nhau. 
Bệnh dịch hạch gây sốt cao, làm sưng tuyến bạch huyết. Bệnh dịch hạch thể nhiễm 
trùng huyết làm nổi những nổi hạch đen (xuất huyết), bệnh dịch hạch phổi gây ra 
chứng viêm phổi, v.v…Bệnh dịch lặp lại theo chu kỳ hàng trăm năm. Vào thế kỷ XIX, 
bệnh dịch hạch làm chết gần 12 triệu người ở Trung Quốc và Ấn Độ. 

Bạn có thể cho đây là căn bệnh của quá khứ nhưng nó chưa triệt tận gốc và được 
chứng minh thông qua cái chết của 50 người ở Ấn Độ vào năm 1994. Thực tế, có một 
số nước ở Châu Phi và Nam Mỹ đã được WHO (Tổ chức y tế Thế Giới) chỉ định là 
khu vực nhiễm bệnh dịch. 

Bệnh sốt phát ban do trùng rận cũng đã gây ra nhiều bệnh dịch khác trong lịch sử. 
Napoleon đã chiếm được châu Âu nhờ vào cơn bão nhưng buộc phải rút quân không 
phải vì cái lạnh khó chịu của mùa đông mà vì sự lan tràn của bệnh sốt phát ban trong 
đội quân của ông. 

Bệnh đậu mùa và các bệnh truyền nhiễm khác gây ra các bệnh dịch đã tàn phá thổ 
dân châu Mỹ sau khi tiếp xúc lần đầu tiên với người châu Âu. Gần đây các nhà nhân 
loại học đã kết luận rằng 85-90% thổ dân châu Mỹ đã chết vì các vi sinh vật do người 
châu Âu mang đến, nhân tố quan trọng nhất trong cuộc khai hóa văn minh bản địa. 

Trong vô số trường hợp, bệnh truyền nhiễm đã làm thay đổi lịch sử. Phương pháp 
tiêm vác xin ngăn ngừa bệnh đậu mùa của một số bác sĩ người Anh, Edwảd Jenner trở 
nên nổi tiếng khắp thế giới. Do đó, số người bị nhiễm bệnh giảm dần và hiếm có ai bị 
bệnh này vào cuối chiến tranh Thế giới thứ II. Trường hợp chẩn đoán bị bệnh đậu mùa 
sau cùng là căn bệnh truyền nhiễm duy nhất mà con người đã triệt tận gốc. 

Bệnh Sởi - căn bệnh truyền nhiễm do vi rút sởi gây ra là căn bệnh phổ biến thời thơ 
ấu. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã sống sót trong cộng đồng nhiễm bệnh, chúng sẽ không bị 
nhiễm bệnh trong quãng thời gian còn lại của của đời. Một số người lớn không còn 
mắc bệnh ở trẻ sơ sinh và không chết vì bệnh dịch sởi xuất hiện lại trên thế giới. 

 
THUỐC KHÁNG SINH CÓ THỂ TIÊU DIỆT TẬN GỐC MẦM BỆNH HAY 

KHÔNG? 
Tiêm vắc xin có thể giúp ngăn ngừa bệnh sởi nhưng không phải là cách chữa trị. Tỷ 

lệ chết đã nhanh chóng giảm xuống nhưng gần đây số người lớn bị nhiễm bệnh này đã 
tăng lên. Trong năm 2007, bệnh dịch sởi tân công các trường phổ thông và cao đẳng ở 
Nhật Bản, hơn 100 trường học buộc phải đóng cửa. 
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Vì sao có quá nhiều thanh niên bị mắc bệnh Sởi? Lúc đó, được giải thích rằng 
những người bị nhiễm bệnh không được tiêm vắc xin phòng bệnh ởi ngay từ thời thơ 
ấu. Tuy nhiên, một cuộc điều tra toàn diện cho thấy một số người đã được tiêm vắc xin 
ngừa bệnh nhưng cũng là nạn nhân. 

Khi tiêm vắc xin ngừa bệnh sởi, các vi rút gây bệnh sởi bị suy yếu, thuốc kháng 
sinh tạo ra khó khăn cho quá trình nhiễm bệnh. Phương pháp này giúp tạo ra cơ chế 
miễn dịch và tăng cường sức đề kháng của người bị nhiễm bệnh, từ đó giúp người 
bệnh vượt qua cơn bệnh. 

Ở Mỹ và châu Âu, xu hướng tiêm vắc xin ngừa bệnh sởi hai lần, tiêm lần 1 khi trẻ 
sơ sinh được một tuổià lần 2 trước khi đứa trẻ học tiểu học. Mỹ đã áp dụng phương 
pháp tiêm vắc xin hai lần vàonăm 1970, đã đạt được kết quả tỷ lệ mắc bệnh sởi nhanh 
chóng giảm xuống, Nhờ tăng gấp đôi số lần tiêm vắc xin, sức đề kháng tăng lên và khó 
bị mắc bệnh sởi. 

Căn cứ vào kết quả này, tiêm vắc xin rất có hiệu quả. Tuy nhiên, tôi cho rằng điểm 
quan trọng đã bị bỏ qua. Nếu chúng ta nhìn thế giới tự nhiên dưới dạng một chuỗi hệ 
thông liên đới thì có thể nhận thấy một phương pháp tiếp cận khác đối với bệnh tật bền 
vững và hiệu quả hơn. 

Để hiểu phương pháp tiếp cận này cần thiết phải đặt câu hỏi “gốc rễ của năng 
lượng sống hỗ trợ cho con người là gì”. Tuy nhiên, trước khi trả lời câu hỏi này, 
chúng ta hãy xem lại y học hiện đại đã đối phó với bệnh truyền nhiễm như thế nào. 

Nỗ lực đầu tiên mà cơ sở y tế cam kết là “xác định rõ nguyên nhân”. Vào giữa thế 
kì XIX, Louis Pasteur đến từ Pháp và Robert Koch đến từ Đức đã chế tạo ra công nghệ 
nuôi vi sinh vật. Việc này đã giúp phát hiện ra hàng loạt các trực khuẩn như trực khuẩn 
lao, dịch tả, thương hàn,…Các nhà nghiên cứu người Nhật cũng rất tích cực trong lĩnh 
vực này. Tại cùng thời điểm đó, Shibasaburo Kitasato đã phát hiện ra trực khuẩn uốn 
ván và trực khuẩn dịch hạch. Yoshi Shiga đã phát hiện ra bệnh lỵ trực khuẩn. Nếu loại 
bỏ các mầm bệnh này ra khỏi cơ thể thì có thể ngăn chặn được bệnh truyền nhiễm. 
Theo ý tương này, thuốc kháng sinh được phát minh. 

Thuốc kháng sinh đầu tiên là Pênixilin được phát minh bởi nhà vi khuẩn học người 
Anh Alexender Fleming, từ những chất trong nấm mốc mầu xanh. Đây là sự nỗ lực để 
ngăn chặn vi sinh vật gây ra mầm bệnh bằng cách sử dụng vi sinh vật khác (nấm mốc 
màu xanh). Cùng với việc sản xuất hàng loạt Pênixilin, tỷ lệ tử vong do bệnh truyền 
nhiễm giảm xuống nhanh chóng, tạo ra cảm giác tuyệt vời với lời công bố “Sự khám 
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phá vĩ đại nhất trong thế kỷ XX”; “Cuộc cách mạng về y tế”; v.v…và sau đó có nhiều 
nghiên cứu khác nhau về thuốc kháng sinh. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã hy vọng và tin rằng việc phát minh ra thuốc kháng sinh 
giúp chinh phục hoàn toàn các bệnh truyền nhiễm ở người. Con người mất gần một thế 
kỷ mới bắt đầu tỉnh mộng, một loại vi khuẩn kháng sinh mới xuất hiện thì một loại 
thuốc kháng sinh mới chống lại vi khuẩn đó được phát minh. Cái vòng luẩn quẩn tiếp 
tục diễn ra. 

Ngày nay, thế giới đang đối diện với một câu hỏi mới: Khái niệm chống lại các 
mầm bệnh bằng thuốc kháng sinh có còn hợp lý nữa không? Chúng ta không phải 
đang nuôi siêu vi khuẩn chống lại mọi kháng sinh đúng không? 

 
MỘT PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ KIỂM SOÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

Hàng trăm năm qua, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều mầm bệnh. Tuy 
nhiên, những mầm bệnh đã phát hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong vô số vi sinh vật 
trên thế giới. Thậm chí thuốc kháng sinh có hiệu quả chống lại một căn bệnh truyền 
nhiễm nhất định được phát minh ra chỉ bằng một giọt nước trong đại dương nơi các vi 
sinh vật đang hoạt động. chắc chắn thuốc kháng sinh là sự tiến bộ lớn trong lĩnh vực 
chăm sóc y tế, nhưng chúng không phải là câu trả lời dầy đủ cho các căn bệnh truyền 
nhiễm. Trong thực tế, chúng ta không hiểu biết hết về thế giới vi sinh vật này.  

Chúng ta không nên quên con người là một phần của tự nhiên và đang sống trang 
phạm vi của quy luật tự nhiên. Nếu không tôn trọng và khiêm tốn trước sức mạnh của 
nó, thì bất cứ loại thuốc nào sản xuất ra cũng chỉ là giải pháp tình thế. Cuộc đua không 
ngừng giữa vi khuẩn và thuốc kháng sinh chỉ là một ví dụ của sự thật này. 

Việc điều trị bệnh lao thì khác, nó đã tăng lên trong những năm qua, bẹnh truyện 
nhiễm giết người này do trực khuẩn bao gây ra. Đến năm 1950, bệnh lao là nguyên 
nhân hàng đầu gây chết người ở Nhật Bản. Sau cuộc chiến dẫn đến việc sử dụng rộng 
rãi thuốc kháng sinh như Streptomycin, số bệnh nhân bị bệnh lao phải giảm xuống 
nhanh chóng. Có một khoảng thời gian bệnh lao được xem là “căn bệnh của quá khứ”. 
Tuy nhiên, gần đây số người bị bệnh truyền nhiễm tăng lên lại, đặc biệt là người già và 
thanh niên. 

Để đối phó với trường hợp này, vắc xin BCG (Bacillusalmette - Guerin) đã được 
kiến nghị sử dụng tại Nhật Bản, chứ không phải ở Mỹ nơi mà hiện tại có nguy cơ mắc 
bệnh chứ không phải ở Mỹ nơi mà hiện tại có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm này 
thấp. Thậm chí việc tiêm vắc xin này không mang lại hiệu quả 100%. Khi một người 
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mắc bệnh lao, trực khuẩn lao vẫn còn trong phổi của anh ta, vì hiệu quả của việc tiêm 
vắc xin giảm xuống, sức đề kháng của bệnh nhân bị suy yếu, nên đã có các trường hợp 
trực khuẩn lao lan truyền đi một cách đột ngột và gây ra bệnh nhanh. Một số người 
cho rằng bệnh lao tăng lên gần đây là do thay đổi hiệu quả của tiêm vắc xin, nhưng tôi 
tự hỏi liệu đây có phải là câu trả lời duy nhất. 

Vi khuẩn gọi là trực khuẩn lao được phát hiện trong tự nhiên, có lẽ nhiều người 
trong chúng ta đã bị nhiễm trực khuẩn lao mà không hề hay biết, nhiễm trực khuẩn 
không có nghĩa là bị bệnh. Theo thống kê cho thấy 1 trong 10 người bị nhiễm trực 
khuẩn lao biểu hiện nhiều triệu chứng, nhưng họ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Tuy nhiên, 
hàng năm có hơn 2.000 người chết do bệnh lao. 

Giữa những cá nhân nhiễm trực khuẩn lao khác nhau ở chỗ nào?Sự khác nhau 
ở sức đề kháng (khả năng miễn dịch) của mỗi cá nhân. 

Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều này không giới hạn 
ở bệnh lao mà còn áp dụng cho tất cả các loại bệnh truyền nhiễm khác. Chắc chắn việc 
nỗ lực để tiêu diệt các mầm bệnh sẽ kết thúc trong cuộc đua mà con người sẽ thất bại. 
Cách duy nhất để chiến thắng bệnh tật là tăng cường hệ miễn dịch của mỗi chính 
chúng ta. 

Số người mắc bệnh lao ngày càng tăng lên là dấu hiệu cho thấy sức đề kháng bị suy 
giảm, làm dễ mắc tất cả các loại bệnh. Ngoài việc dùng thuốc kháng sinh để chống lại 
các vi sinh vật, không còn giải pháp chăm sóc y tế nào phù hợp hơn với quy luật tự 
nhiên đúng không?Sự nghiên cứu về cách phòng bệnh chắc chắn là một phần để lời 
cho câu hỏi này. 

Khi bạn theo dõi lịch sử loài người, sẽ thấy tổ tiên chúng ta phải đương đầu với môi 
trường khắc nghiệt, cuộc sống vất vả, đôi khi không đủ chỗ để tránh lạnh, tránh nóng, 
cảnh nghèo nàn, điều kiện sống dơ bẩn và mất đi tính thuần phong mỹ tục. Thậm chí 
bây giờ ở một số nước tuổi thọ trung bình chỉ 30 tuổi. Vào thời đại Meiji ở Nhật Bản, 
cả nam và nữ trung bình chỉ sống đến cuối độ tuổi ba mươi. Nhưng tuổi thọ trung bình 
ở Nhật Bản đã tăng hơn gấp đôi, bây giờ được gọi là nước có tuổi thọ cao nhất trên thế 
giới, thậm chí tuổi thọ ở Mỹ còn thấp hơn nhiều.  

Lý do thật đơn giản. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh do các bệnh như đậu mùa hay sởi 
rất cao. Đây quả thật là một tình huống đáng thương, nhưng nếu bạn có cái nhìn khác, 
những đứa trẻ sông sót là nhờ vào khả năng miễn dịch chống nhiễm nhiều bệnh. Nói 
cách khác, những cá nhân sống sót đến tuổu trưởng thành là những người được lựa 
chọn, họ khỏe mạnh và năng lượng hơn chúng ta ngày nay. Khi những căn bệnh giết 
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người nhẫn tâm loại bỏ những cơ thể đuối thì tự nhiên đã nuôi dưỡng những người có 
khả năng kháng bệnh. 

Nói tuổi thọ trung bình là ba mươi không có nghĩa là mọi người chết ở độ tuổi 30, 
đó là số tuổi thọ đạt được bằng cách tính trung bình số tử vong ở trẻ sơ sinh với tuổi 
thọ của những người sống đến tuổi trưởng thành. Ngày nay có một số lượng lớn người 
sống trong độ tuổi 70, 80; trong đó có nhiều người khỏe mạnh hơn người già nhất. Nếu 
không nhìn thấy só tuổi thọ trung bình, chúng ta sẽ không hiểu được sức mạnh thể chất 
của những người lớn còn sống. 

Trong cuộc sống với tốc độ hiện đại hóa nhanh, chúng ta có nhiều thuận lợi. Vì cơ 
sở hạ tầng như hệ thống thoát nước thải, vệ sinh công cộng đã được nâng cấp nên các 
bệnh truyền nhiễm lan tràn trong môi trường không vệ sinh đã giảm bớt. Sự hoành 
hành của bệnh dịch ở châu Âu vào thời trung cổ một phần là do môi trường, người 
châu Âu không có nhà vệ sinh, hộ đổ chất thải vào mương thoát nước bên cạnh nhà và 
uống nước từ các con sông chứa nước bẩn, nhiều loài gặm nhấm trong môi trường này 
đã mang trực khuẩn gây hại đến nơi khác, những căn bệnh gây chết người đã lan 
truyền rất nhanh. 

Bên cạnh xây dựng hệ thống vệ sinh y tế công cộng, thuốc kháng sinh và tiêm vắc 
xin trở nên phổ biến sau Chiến tranh thế giới thứ II nên số người mắc bệnh truyền 
nhiễm giảm xuống nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng ta đạt được tuổi thọ cao theo 
phương pháp này là nhờ nhiều người đáng lẽ chết từ lúc còn sơ sinh hay thơ ấu đã 
được cứu sống. Mặc dù hệ miễn dịch yếu hơn làm cho họ dễ mắc bệnh truyền nhiễm 
chết người nhưng họ đã ở trong tình huống ngược lại. Những người khác đáng lẽ đã 
vượt qua cơn bệnh và tạo ra được khả năng miễn dịch nhưng vẫn dễ mắc bệnh ở độ 
tuổi trưởng thành vì họ chưa bao giờ có cơ hội đương đầu với một số vi sinh vật nhất 
định để tạo ra kháng thể cần thiết. 

“Những người nước ngoài” đi qua các nước ở phía nam biên giới và được cảnh báo 
không nên uống nước ở đó vì nó chứa nhiều vi khuẩn có thể làm cho họ bị tiêu chảy. 
Mặc dù vậy, người bản xứ ở nơi đây uống và náu ăn với nước này nhưng ít hoặc 
không bị bệnh. Điều này là do họ đã quen dùng, tiếp xúc đi tiếp xúc lại với vi khuẩn 
trong nước từ thời còn sơ sinh và đã phát triển được khả năng miễn dịch chống lại 
bệnh. 

Dường như điều kiện vệ sinh cùng với y học hiện đại được cho là chống những căn 
bệnh truyền nhiễm nhưng thực tế đã làm cho chúng ta yếu và dễ bị bệnh hơn. Việc con 
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người dễ bị nhiễm bệnh là do hậu quả ngoài mong muốn của tiến bộ y học. Mỗi chúng 
ta đều mong muốn không phải chịu đựng những cơn đau và cái chết do bệnh tật gây ra. 

 
Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải từ bỏ những thuận lợi do sự văn minh, hiện đại 

hóa mang lại, không ai muốn quay lại những ngày làm mất đi những đứa trẻ thân yêu 
do bệnh truyền nhiễm gây ra. Chúng ta nên biết ơn và thừa hưởng sự sung túc có được. 
Đồng thời nên học lại sự uyên thâm của người xưa về điều quan trọng nhất có thể làm 
cho bản thân, gia đình, cộng đồng là phát triển một cơ thể khỏe mạnh có khả năng 
miễn dịch cao. Tổ tiên đã chinh phục được đói nghèo và thách thức của chúng ta là lấy 
lại sức mạnh tự nhiên của chính cơ thể. 

 
Bí quyết để đạt được điều này nằm ở phong cách sống hằng ngày, là trong sức 

khỏe của đường ruột. Chúng ta có thể sống đến tuổi già với sức khỏe và sinh lực 
tuyệt vời nếu có đường ruột khỏe. 

 
MÓN QUÀ CỦA CÁC VI SINH VẬT 

Mặc dù y học hiện đại tiến hành cuộc chiến chống lại các vi sinh vật gây bệnh làm 
chết người. Nhưng nhìn chung, chúng ta phải hiểu rằng vi sinh vật là bạn. Trong thực 
tế, nếu không có chúng thì không thể trồng, tiêu hóa và chuyển hóa thực phẩm. 

Có mối quan hệ không thể tách rời giữa đường ruột và các vi sinh vật. Khi giải thích 
hoạt động của vi khuẩn trong cơ thể, thường chia vi sinh vật đường ruột thành nhóm 
“vi khuẩn có lợi” và “vi khuẩn có hại”. Tuy nhiên, hầu hết hệ vi sinh vật đường ruột là 
vi khuẩn trung gian, vi sinh vật cơ hội không nằm trong cả hai nhóm phân loại này. 

Tỷ lệ vi khuẩn trong đường ruột của con người khoảng 20% vi khuẩn có lợi, 30% vi 
khuẩn có hại, và còn lại 50% là vi khuẩn trung gian. Vi khuẩn chủ yếu góp phần vào 
việc kiểm soát môi trường đường ruột là vi khuẩn trung gian, vì khi tỷ lệ vi khuẩn có 
hại tăng lên do ăn uống bất thường và các thói quen ăn uống không tốt khác thì vi 
khuẩn trung gian bị đẩy vào khu vực vi khuẩn có hại và đa số vi khuẩn đường ruột là 
vi khuẩn có hại, phân hủy thức ăn không tiêu hóa, tạo ra khí độc. Trong môi trường 
này, đường ruột bị hủy hoại và nhiều căn bệnh khác nhau bắt đầu xuất hiện. 

Mặt khác, khi tỷ lệ vi khuẩn có lợi tăng lên, vi khuẩn trung gian đồng hành cùng với 
vi khuẩn có lợi. Do đó có vô số vi khuẩn có lợi sống trong đường ruột, sớm tạo ra môi 
trường đường ruột ổn định. Qua thời gian, đường ruột trở nên sạch. Con người có thể 
hưởng một cuộc sống lâu và khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. 
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Bạn có thêm vi khuẩn trung gian này là cử tri dao động trong cuộc bầu cử. 
Thực tế, tôi phân chia vi khuẩn đường ruột thành “vi khuẩn có lợi” và “vi khuẩn có 

hại” để tiện lợi cho việc mô tả. Hãy nhớ rằng, đa số vi khuẩn sống trong đường ruột 
của con người là vi khuẩn ở trong khu vực xám - vi khuẩn trung gian - không tốt mà 
cũng không xấu. Chúng sẽ trở thành vi khuẩn có lợi hoặc vi khuẩn có hại khi có sự 
thay đổi nhẹ trong môi trường. Vậy thì người bỏ phiếu dao động thật sự là bạn. 

Bạn hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong đường ruột như thế nào để có một cuộc sống khỏe 
mạnh? Sức khỏe không phải là vấn đề hủy hoại tất cả vi khuẩn có hại trong đường 
ruột, mà sống và ăn uống theo cách để ngăn chặn vi khuẩn trung gian trở thành “vi 
khuẩn có hại”. Cách duy nhất để làm điều này là ăn thực phẩm lên men. 

 
SỰ LÊN MEN 

Vi khuẩn làm cho thức ăn bị hư, nhưng có thể sử dụng chúng như là chất bảo quản, 
con người đã biết làm thứ này từ thuở sơ khai của lịch sử loài người bằng cách sử dụng 
vi khuẩn lên men. Thực phẩm và đồ uống lên men đã được tìm thấy trong văn hóa ẩm 
thực trên thế giới. 

Vi khuẩn sữa là một loại vi khuẩn có lợi điển hình trong đường ruột con người. Nó 
cũng là vi khuẩn cần thiết để men sữa chua hay pho mát và để làm tương miso Nhật 
Bản (Tương đậu nành), nước tương, dưa chua, giấm. Mặc dù toàn bộ những thực phẩm 
này được lên men bằng cách sử dụng cùng một nhóm vi khuẩn sữa nhưng có sự khác 
biệt lớn giữa sữa chua, pho mát được làm từ sữa của động vật, trong khi tương miso, 
tương đậu nành được làm từ thực vật. Vi khuẩn sữa trong giấm dùng làm món dưa bắp 
cải tạo ra axit sữa ngăn cản sự tăng trưởng của những vi sinh vật khác. Trong quá trình 
làm tương miso, nước tương đậu nành, không chỉ vi khuẩn sữa mà còn những vi sinh 
vật khác như khuẩn koji và nấm men cũng được sử dụng. Trong nhóm đậu nành natto 
được làm từ trực khuẩn natto là thực phẩm lên men quen thuộc của người Nhật Bản 
cho dù nó không là khẩu vị của tất cả mọi người. Quá trình lên men bổ sung thêm chất 
dinh dưỡng làm cho thực phẩm ngon hơn, dễ tiêu hóa hơn. 

Ngoài việc ứng dụng quá trình lên men để bảo quản thực phẩm thì thực phẩm lên 
men rất tốt cho sức khỏe. Để hiểu vấn đề này, chúng ta hãy xem quá trình lên men. 
Đường Gluco, Protein và hidrat cacbon trong thực phẩm do các vi sinh vật phân hủy 
trong quá trình lên men tạo ra các thành phần có lợi cho cơ thể con người. 

Đường ruột - một bộ phận của cơ thể, có được lợi ích từ thực phẩm lên men, vì nó 
giúp cho vi khuẩn có lợi sinh sôi trong đường ruột. Ví dụ, khi vi khuẩn sữa - một vi 
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khuẩn có lợi điển hình vào trong đường ruột, PH bên trong đường ruột chuyển thành 
axit ngăn cản quá trình sinh sản của vi khuẩn không thể sống trong môi trường axit. 
Các vi khuẩn này rất nguy hiểm, chúng tạo ra những chất có mùi như amoniac, hidro 
sunfua, do đó chúng được gọi vi khuẩn có hại. Nhờ tăng cường hoạt động của vi khuẩn 
có lợi mà vi khuẩn có hại mất đi khả năng, nên môi trường trong đường ruột được cải 
thiện. 

Hoạt động của các vi sinh vật cũng là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa 
đường ruột và chức năng miễn dịch. Có nhiều tế bào miễn dịch khác nhau (như đại 
thực bào, tế bào bạch huyết và bạch cầu trung tính) đang hoạt động trong đường ruột. 
Chúng bảo vệ cơ thể tránh những mầm bệnh. Vi khuẩn có lợi như vi khuẩn sữa kích 
hoạt các tế bào miễn dịch này, đây là lý do vì sao khả năng miễn dịch của chúng ta 
giảm xuống khi đường ruột ở trong tình trạng kém. 

Hai phần ba tế bào miễn dịch trong cơ thể tập trung ở đường ruột là bộ phận quan 
trọng nhất của hệ tiêu hóa. Khi môi trường đường ruột bị rối loạn, trong tình trạng 
kém. Nhiều vấn đề xảy ra vượt ngoài phạm vi sức khỏe của đường ruột. Nếu không có 
giải pháp cải thiện sức khỏe đường ruột thì khả năng miễn dịch và năng lượng sống bị 
suy yếu, làm dễ bị bệnh ung thư, các bệnh liên quan đến phong cách sống, bệnh truyền 
nhiễm, rối loạn liên quan đến dị ứng và nhiều vấn đề khác. 

Những người có chế độ ăn chính bao gồm thịt, sữa, thức ăn kém dinh dưỡng mà 
không có lượng thực phẩm lên men phải có sự chú ý đặc biệt. Theo kinh nghiệm lâm 
sàng của tôi trong nhiều năm, những người không chú ý đến sức khỏe đường ruột, tiếp 
tục chế độ ăn uống không lành mạnh là những người bị mất năng lượng, khả năng chịu 
đựng và biểu hiện ngày càng nhiều các dấu hiệu của bệnh tật khi họ có tuổi. Giá trị của 
việc tiêu thụ thực phẩm lên men hằng ngày tăng lên, thực phẩm lên men không tể 
thiếu trong quá trình bổ sung Enzyme là bí quyết về sức khỏe con người. Cuốn sách 
của tôi “Nhân tố Enzyme” giải thích vì sao nhân tố Enzyme rất quan trọng và ứng 
dụng chương trình tăng cường Enzyme mà tôi gọi là chương trình Shinya Biozyme 
bao gồm những kiến nghị về chế độ ăn uống và phong cách sống. Tôi sẽ giải thích chi 
tiết hơn chương trình Shinya Biozyme trong phần 2 của cuốn sách này, nó sẽ giúp bạn 
hiểu về sinh vật học làm cho Biozyme có tác dụng mạnh đến sức khỏe của bạn. 

Tóm lại Enzyme là chất protein, tham gia vào mọi hoạt đống sống. Hiện tại, theo 
kiến thức chung, Enzyme vừa đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, 
vừa tham gia vào quá trình hô hấp, chuyển hóa, đào thải và giải độc. Enzyme đóng vai 
trò như chất xúc tác trong các phản ứng hóa học cần thiết cho cơ thể sống. Trong y học 
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hiện đại và khoa học dinh dưỡng, có thể không nhận biết hết tầm quan trọng của 
Enzyme. Sự thật cho dù chúng ta có thể nhận được bao nhiêu chất dinh dưỡng từ 
thức ăn đi nữa thì cũng không thể duy trì được năng lượng nếu không có đủ 
enzyme. Đây là lý do vì sao tôi gọi Enzyme là nguồn năng lượng sống. 

Có từ 3.000 đến 5.000 loại enzyme trong cơ thể con người. Hiện tại, điểm mối chốt 
của “nhân tố vi simh” đối với sức khỏe con người: đa số các enzyme là do các vi 
khuẩn đường ruột tiết ra. Khi môi trường đường ruột bị rối loạn cùng với việc sản sinh 
của vi khuẩn có hại, sự tăng trưởng của các enzyme quan trọng bị suy giảm. 

 Thực phẩm lên men chứa một lượng lớn enzyme. Do đó, bạn có thể bổ sung 
enzyme vào cơ thể mình bằng cách tiêu thụ những thực phẩm lên men này. Enzyme 
được tìm thấy trong thực phẩm lên men này được tiêu hóa, thấm vào cơ thể, được 
thủy phân thành những liên kết peptid và axit amino. 

Theo lý thuyết của tôi, những enzyme thủy phân này kết hợp lại thành enzyme gốc 
“thần kỳ” và là chất cơ bản để sản sinh những enzyme khác trong cơ thể. 

Mọi hoạt động diễn ra trong đường ruột thông qua vi khuẩn, enzyme tế bào miễn 
dịch để duy trì nuôi dưỡng sức khỏe có mối liên hệ mật thiết vớ nhau. Đây là lý do vì 
sao nói bí quyết để khỏe mạnh từ đầu đến chân và tràn đầy sinh lực là cải thiện môi 
trường đường ruột. Biết được điều này, tôi tin rằng vai trò của thực phẩm lên men 
tuyệt vời hơn rất nhiều so với sự nhận biết chung chung. Chúng giúp tăng cường sức 
khỏe bằng cách bổ sung vi khuẩn có lợi vào đường ruột, làm tăng hệ miễn dịch, do đó 
chúng ta ít sử dụng biện pháp khác để tiêu diệt vi khuẩn “có hại” bằng thuốc kháng 
sinh. 

Tuy nhiên, trong hệ thống sản xuất phân phối thực phẩm ở thế kỷ XXI, lợi ích của 
sản phẩm lên men truyền thống đã mất đi rất nhiều. Những thực phẩm lên men hiện 
nay trong siêu thị lên men trong thời gian ngắn vì chúng được sản xuất hàng loạt, 
người sản xuất sử dụng thêm nhiều chất phụ gia khac nhau như chất xúc tác lên men, 
chất bảo quản tổng hợp, màu nhân tạo, gia vị có hóa chất… Bên cạnh đó, cây lương 
thực bị phun thuốc trừ sâu hay bón phân hóa học. Tương miso hay tương đậu nành là 
thực phẩm lên men chỉ theo tên gọi mà thôi vì chúng được sản xuất hàng loạt từ đậu 
nành bị phun một lượng lớn thuốc trừ sâu. Bạn không thể mong đợi đạt được lợi ích 
sức khỏe từ thực phẩm này. Nếu tiêu dùng thực phẩm này hằng ngày thì có thể gây tác 
dụng bất lợi cho cơ thể của bạn. 

Thực tế, giữa “tốt” và “xấu”, những phán xét của chúng ta dành cho sinh vật cực 
nhỏ đã đánh lừa chính chúng ta. Vi khuẩn không tốt mà cũng không xấu, chúng chỉ là 
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một phần của thế giới tự nhiên. Thậm chí những vi khuẩn gọi là “có hại” vẫn đóng một 
số vai trò có ích trong những trường hợp nhất định. Trong quá trình tạo ra không gian 
cho tốt và xấu tồn tại, chúng ta có thể nhận thấy chức năng của đường ruột có liên hệ 
mật thiết như thế nào đối với thế giới tự nhiên. 

Không giống như vi khuẩn, vi rút không được phân loại là vi rút có lợi hay vi rút có 
hại, toàn bộ vi rút là có hại vì chúng đe dọa sự tồn tại của con người. Tuy nhiên, nếu 
xem chúng là “xấu”, chúng ta không có giải pháp nào khác hơn ngoài việc tìm cách 
tiêu diệt hết vi rút, như thể thế giới tự nhiên là kẻ thù. Con người không thể tìm ra con 
đường đi đến sức khỏe bằng cách tiêu diệt toàn bộ sinh vật sống. 

Chúng ta đã phát minh ra nhiều loại thuốc như thuốc kháng sinh để chữa bệnh, 
nhưng không thể nói điều này đã giúp cải thiện được tình hình sức khỏe. Thuốc được 
tổng hợp từ hóa chất, là chất bên ngoài cơ thể, nên ít nhiều cũng gây tác dụng phụ có 
hại cho cơ thể. Chúng ta uống thuốc khi bị bệnh, gọi là “chữa bệnh” có nghĩa là tìm 
cách ngăn chặn các triệu chứng của nó. Chăm sóc sức khỏe theo cách này, chúng ta 
không xem xét tác dụng phụ của thuốc. Ví dụ, thuốc kháng sinh không chỉ tiêu diệt 
mầm bệnh mà con tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi. Cùng với hoạt động của vi khuẩn có lợi 
bị tổn hại, sự cân bằng vi khuẩn đường ruột bị rối loạn, khả năng sản sinh enzyme 
nhằm đảm bảo sức miễn dịch giảm xuống. Vì thế mà sức khỏe cũng bị giảm theo. 

Nhằm thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn phụ thuộc hoàn toàn vào việc dùng thuốc 
kháng sinh để chữa bệnh truyền nhiễm, cần phải tập trung hơn vào tăng cường sức 
khỏe cơ thể. Một phương pháp để tăng cường sức khỏe thể chất đã được chứng minh 
và đúng sự thật, đó là sử dụng thực phẩm lên men có chất lượng tốt, được nhiều thế hệ 
biết đến để phát triển môi trường đường ruột tốt, từ đó giúp tăng cường khả năng miễn 
dịch. 

MỐI LIÊN KẾT GIỮA ĐẤT MÀU MỠ VÀ ĐƯỜNG RUỘT KHỎE MẠNH 
Chúng ta có thể nhìn thấy các phương pháp sản xuất nông nghiệp hiện nay đều 

giống nhau. Trong trồng trọt, con người tin cậy quá mức vào “thuốc”. Sau chiến tranh 
thế giới thứ II, người nông dân Mỹ và các nước phát triển bắt đầu bón một lượng lớn 
phân hóa học, thuốc trừ sâu lên đất nhằm tăng thu hoạch, cải thiện hiệu quả của việc 
sản xuất nông nghiệp. Thuốc bảo vệ thực vật nói chung là hóa chất, bao gồm thuốc trừ 
sâu, diệt nấm, diệt cỏ, thuốc dùng để diệt côn trùng ăn lá, quả, thuốc diệt vi khuẩn gây 
bệnh cho thực vật. 

Ngày nay có khoảng 5.000 loại thuốc bảo vệ thực vật đã được đăng ký, gần đây đã 
cấm dùng thuốc bảo vệ thực vật chứa hàm lượng chất độc cao. Một số người cho rằng 



 

20 | P a g e  

 

thuốc bảo vệ thực vật được phun với một lượng nhỏ nên hiếm khi ảnh hưởng lên cơ 
thể người. Dĩ nhiên, thuốc bảo vệ thực vật có chứa hóa chất được sản xuất theo 
phương pháp tổng hợp, chúng là những chất bên ngoài cơ thể. Trong tự nhiên có sẵn 
chân lý: “không có thứ gì trong tự nhiên bị hủy hoại mà không làm ảnh hưởng 
những thứ khác”. Chúng ta gọi một vài thứ trong tự nhiên là “vật gây hại”, sau đó 
dùng thuốc bảo vệ thực vật để tiêu diệt chúng, điều này phá vỡ sự cân bằng trong 
đường ruột. 

Phân bón là những chất cần thiết cho thực vật. Nitơ nuôi dưỡng lá, phốt phát nuôi 
dưỡng quả, kali nuôi dưỡng rễ được gọi là phân NPK (ba nguyên tố của phân NPK). 
Thành phần của phân bón hóa học này được hấp thụ nhanh chóng, hứa hẹn cho một vụ 
mùa bội thu trong thời gian ngắn, nên chúng nhanh chóng được sử dụng rộng rãi ở Mỹ 
sau chiến tranh thế giới thứ II. 

Vấn đề phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón hóa học sẽ làm rối loạn sự cân bằng 
khoáng chất trong đất do ưu thế vượt trội của ba khoáng chất này (nitơ, phốt phát và 
kali). Trong tự nhiên, có hơn 100 khoáng chất, sự thiếu hụt khoáng chất có thể bổ sung 
được, nhưng điều khó khăn nhất là xác định nhu cầu đối với mỗi khoáng chất và tỷ lệ 
của nó để làm đất màu mỡ. Hơn nữa, phân bón hóa học là chất vô cơ nên chúng không 
thể nuôi dưỡng được vi sinh vật trong đất. Do đó, sự phụ thuộc vào phân bón hóa học 
làm hủy hoại chất lượng của đất, tạo ra sự khó khăn cho việc trồng cây nông sản, đồng 
thời làm hủy hoại chất lượng của cây nông sản được trông trên đất bị suy giảm chất 
lượng này. Sau cùng cây nông sản sẽ thiếu khoán vi lượng chỉ có ở đất màu mỡ. 

Bữa ăn hằng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường đường 
ruột. Chất lượng của nông sản mà chúng ta ăn được quyết định bởi chất lượng của đất 
trồng nông sản đó. Có vô số vi sinh vật cùng tồn tại trong đất và những vi sinh vật này 
là bí quyết mạng lại sức sống cho thực vật. 

Có thể nói rằng sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học sẽ 
làm tổn hại đến sức khỏe của toàn bộ hệ sinh thái, dẫn đến làm tổn hại đường ruột của 
chúng ta. Tự nhiên không cần con người giúp đỡ bằng cách bón cho đất hỗn hợp 
khoáng chất phù hợp và vi sinh vật để nuôi dưỡng thực vật, động vật sống dựa vào đất. 

Lá, cành rụng rơi khắp mặt đất vào mùa thu, sau đó phân hủy trong mùa đông nhờ 
hoạt động của các vi sinh vật và giun đất, biến đất thành lớp phủ thích hợp để trồng 
cây nông sản. Đất màu mỡ, xốp có nhiều hạt bụi nhỏ để nước, không khí dễ đi qua, có 
kết cấu xốp, mịn, cùng với sự dồi dào về các khoáng vi lượng như sắt, đồng, kẽm, 
mangan,… đây là môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật phát triển. Chỉ phân NPK 
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không thể duy trì được kết cấu đất, lương thực được sản xuất từ đất này sẽ chứa rất ít 
khoáng chất. Theo báo cáo của Hội Nghị về môi trường và phát triển năm 1992 của 
Liên Hợp Quốc (Hội Nghị Thưởng Đỉnh Trái Đất), hàm lượng khoáng chất trong đất 
nông nghiệp đã suy giảm 55-85% trong 100 năm qua. 

Chúng ta không còn nói rằng “ăn rau quả để cung cấp vitamin và khoáng chất cho 
cơ thể” . Ở đất nước chúng ta, rau quả dồi dào nhưng thường thiếu một số chất dinh 
dưỡng cần thiết. Phân hữu cơ mà tổ tiên xưa thường sử dụng như phân động vật, bã cá, 
khô dầu, tro thực vật,… là nguồn giàu khoáng chất, khi phân hữu cơ kết hợp với đất sẽ 
tạo ra môi trường thân thiện cho các vi sinh vật. Mỗi loại phân hữu cơ là chất thải từ 
sự tiêu hóa của vi sinh vật sống, góp phần làm tăng trưởng cây lương thực. Chúng ta 
là một phần của quy luật tự nhiên, ăn thực phẩm hữu cơ sẽ giúp hài hòa với mẹ 
thiên nhiên. 

Đất trồng thực vật hoạt động giống như đường ruột. Hoặc có thể nói rằng đường 
ruột của chúng ta là đất. Trong đất và đường ruột, vi sinh vật được gọi là vi khuẩn 
dường ruột hay vi khuẩn đất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cho chủ 
của chúng. Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quá mức, tạm thời làm tăng thu 
hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nhưng cuối cùng làm cho đất bạc màu và 
trở thành môi trường không thích hợp để trồng trọt. Tương tự đối với thuốc, nếu bạn 
dùng thuốc để chữa bệnh, tạm thời bạn có thể loại được cơn đau và sự khó chịu, nhưng 
thuốc sẽ hủy hoại các vi sinh vật có ích, gây ảnh hưởng bất lợi lên đất của bạn (đường 
ruột). 

Do sự hiểu biết có giới hạn, chạy theo lợi ích trước mắt, chúng ta đã hủy hoại đất và 
vô số vi sinh vật sống trong đất. Sự ô nhiễm môi trường không có gì ngoài ô nhiễm vi 
sinh vật. Mọi loài trên thế giới gắn kết lại với nhau, nếu chúng ta bất chấp chuỗi sự 
sống, thật sự khó để ngăn cản sự hủy hoại đất trồng cây lương thực và đất của chúng ta 
(đường ruột). Sức sống của rau quả và sức sống con người dùng thức ăn này sẽ suy 
giảm là điều không thể tránh khỏi. Do đó sức sống của hệ sinh thái cũng sẽ suy giảm 
theo. 

Vậy làm sao thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này? 
Tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng nếu môi 

trường của đất ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường đường ruột, tôi sẽ nói rằng bí quyết 
để có sức khỏe nằm ở vi sinh vật. Có vô số loài vi sinh vật trên thế giới, những vi sinh 
vật mà chúng ta tập trung vào là những vi sinh vật có khả năng cải thiện sức khỏe của 
đất. Ví dụ, có những vi sinh vật hoạt động khi có hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật 
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dư thừa, giúp cho những chất này phân hủy và không gây hại. Có những vi sinh vật 
ngăn cản sự hoạt động của các mầm bệnh. Những vi sinh vật đóng góp vào sự tồn tại 
chung của con người và tự nhiên được gọi chung là “vi sinh vật hữu ích”. 

Việc nghiên cứu cách phối hợp các vi sinh vật hữu ích dể cải thiện đất đã diễn ra 
trong thế kỷ qua. Trong thời hiện đại hóa toàn cầu, việc nghiên cứu này tiếp tục diễn ra 
trong thế kỷ qua. Trong thời hiện đại hóa toàn cầu, việc nghiên cứu này tiếp tục diễn 
ra, mặc dù nó khác so với mghiên cứu phân bón hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật mà 
chú trọng vào hiệu quả. Vi sinh vật học nông nghiệp nghiên cứu vi sinh vật đất và cải 
thiện kết cấu đất. 

Người ta đã chứng minh vi sinh vật rất hữu ích trong quá trình lọc nước sông, khử 
mùi, xử lý rác sinh hoạt. Thậm chí có thể ứng dụng vi sinh vật vào trong quá trình 
phân hủy dioxin và độc tố khác cũng như kiểm soát sinh vật nhỏ bé mang bệnh và gây 
dị ứng. Sau vụ tràn dầu Exxon-Valdez ở Alaska vào năm 1989, các nhà hóa học bắt 
đầu phát triển chất xử lý sinh học để ứng dụng vào phong trào ứng cứu sự cố tràn dầu 
lần thứ hai. Chất cải biến sinh học này làm làm tăng hiệu quả sinh ra vi khuẩn hấp thụ 
hydro cacbon như xăng, dầu, thải ra cacbon dioxit và nước. 

Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về cách nào hiệu quả nhất để làm việc với vi sinh vật 
hữu ích. Trong quá trình mang lại sự thay đổi cho ngành nông nghiệp truyền thống mà 
hầu như phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa chất ở giữa thế kỷ XX, 
chắc chắn vi sinh vật hữu ích không thể thiếu trong quá trình khôi phục sức khỏe cho 
đất. 

Nông nghiệp cung cấp chất dinh dưỡng cơ bản cho con người. “Chúng ta là những 
gì chúng ta ăn” và chất dinh dưỡng trong “bánh mỳ hằng ngày” là bí quyết để có sức 
khỏe. Nông nghiệp là nền móng của tháp dinh dưỡng, nếu muốn nói về dinh dưỡng thì 
nên bắt đầu thảo luận về nông nghiệp. 

Tôi đã chọn cho ạn biết hàm lượng khoáng chất trong đất nông nghiệp trên thế 
giới đã suy giảm 55 -85%. Điều đó cũng giống với hàm lượng khoáng chất trong 
rau quả nếu so sánh giữa rau quả ngày nay với sáu mươi năm trước. 

Lý do tôi cảm thấy có vấn đề với khoa học sinh dưỡng ở Mỹ là chất lượng của rau 
quả so với sáu mươi năm trước không được chú tâm mà dinh dưỡng như nhau theo 
thời gian, chẳng hạn rau chân vịt. 

Tuy nhiên, ở Nhật thì Bộ giáo Dục, Văn Hóa, Thể Thao, Khoa Học và Công Nghệ, 
đã theo dõi chất dinh dưỡng ở những vụ mùa khác nhau trong hiện tại so với các năm 
trước và công bố các chất dinh dưỡng này trong bảng thành phần thực phẩm chuẩn. 
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Nếu so sánh hàm lượng sắt trong rau chân vịt sẽ thấy cứ 100g ở năm 1950 có 13mg 
sắt, trong khi 100g ở năm 2000 có 2mg sắt. Vitamin C trong củ cà rốt giảm từ 10mg 
xuống 4mg, trong cải bắp giảm từ 80mg xuống 41mg. Sự mất khoáng chất này cũng 
thấy ở nhiều rau quả khác. 

 Ở Mỹ, được cho rằng bạn có thể nhận được hàm lượng chất dinh dưỡng bằng nhau 
cho dù thực phẩm được trồng như thế nào và khó khăn cho người nông dân trong việc 
đánh giá chất lượng nông sản. Trong trường hợp này, không thể đưa ra hướng dẫn về 
dinh dưỡng có ý nghĩa và khôi phục ngành nông nghiệp. Nếu chúng ta còn phụ thuộc 
vào khoa học dinh dưỡng hiện tại, tôi lo lắng thực phẩm của quốc gia sẽ chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Về phương diện cá nhân, thảm họa bệnh béo phì ở Mỹ một phần 
do thực phẩm “rỗng” làm cơ thể thèm chất cung cấp dinh dưỡng không có trong chế 
độ ăn uống hàng ngày. 

Là một bác sĩ, tôi biết hầu hết các bác sĩ ít chú tâm hay hiểu biết về sự ảnh hưởng 
của chế độ ăn uống lên sức khỏe của bệnh nhân. Các bác sĩ được đào tạo để kê đơn 
thuốc và phụ thuộc vào xét nghiệm đắt tiền để chuẩn đoán bệnh. Chúng ta hy vọng sự 
hiểu biết về mối quan hệ giữa cơ thể, chuỗi thực phẩm và đất sẽ làm thay đổi phương 
pháp tiếp cận đến y học hiện đại, tránh “cuộc chiến” sử dụng thuốc và hóa chất, hướng 
đến sự cân bằng, hòa hợp với thế giới, nơi chúng ta sinh sống. 

KHOA HỌC DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM HỮU CƠ 
Ở Mỹ, hiện nay có trào lưu hướng đến phương pháp trồng trọt thân thiện với môi 

trường. Trong trồng trọt hữu cơ hay tự nhiên, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa 
chất không được sử dụng. 

Để gọi là sản phẩm “hữu cơ” thì nó phải được trồng trên đất không bón thuốc bảo 
vệ thực vật, phân bón hóa học ít nhất ba năm trước khi gieo hạt. Người nông dân 
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học bị cấm trong thời gian trồng 
và sử dụng hạt giống đã biến đổi gen. Ngoài ra, thực phẩm được chứng nhận là thực 
phẩm hữu cơ khi chế biến không sử dụng chất phụ gia hay hóa chất tổng hợp và các 
thành phần chủ yếu không bồm muối và nước phải chứa ít nhất 95% thực phẩm được 
trồng theo phương pháp hữu cơ, không vận dụng thao tác di truyền. Đối với sản phẩm 
chăn nuôi, động vật phải được cho ăn thức ăn hữu cơ, không có chất kháng sinh và 
không bị thực hiện thao tác di truyền. 

Tuy nhiên, điều quan trọng là không phải đi tìm giải pháp dễ dàng và cho rằng 
dùng sản phẩm hữu cơ có chứng nhận là an toàn. Như tôi đã nhấn mạnh, vấn đề 
là làm cách nào cải thiện được đất và môi trường đường ruột của chúng ta. Tôi 
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đề nghị bạn nên phát huy thói quen thường xuyên tham vấn ý kiến của chính cơ 
thể mỳ nh, tình trạng thể chất thay đổi như thế nào khi thay đổi lượng tiêu dùng 
sản phẩm thân thiên với môi trường hằng ngày. Bạn có cảm thấy nhẹ nhàng hơn 
trước đây? Sức khỏe đã được cải thiện hay chưa?Hoặc bạn đang phải chịu nỗi 
bực dọc triền miên? 

Tình trạng khi đường ruột hay đất được cung cấp năng lượng trạng thái tràn đầy sức 
sống. Sống trong xã hội tiên tiến, công nghệ hiện đại, thật không dễ dàng có được 
trạng thái này. Thật lấy làm tiếc, phong cách sống của nhiều người đã đẩy họ xa dần 
với cuộc sống tràn đầy năng lượng. 

Chúng ta phải hiểu rằng thực phẩm chính là cuộc sống, lấy “sức sống” rừ rau quả và 
biến nó thành năng lượng sống. Sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa 
chất sẽ hủy hoại năng lượng sống trong rau quả mà chúng ta ăn. 

Giá trị của enzyme trở nên rõ ràng khi chúng ta bắt đầu hiểu về năng lượng sống. 
Lý do khoa học dinh dưỡng ở Mỹ và ở Nhật Bản không đủ để đáp ứng cho nhu cầu 
sức khỏe là vì thiếu khái niệm enzyme - nguồn cung cấp năng lượng sống. 

Năng lượng sống chính là điểm cốt lõi của sức khỏe và chúng ta đã trao đổi năng 
lượng sống để có phong cách sống khỏe mạnh. 

Sau đây là câu chuyện thường xuyên được trích dẫn ở Nhật Bản. Một bác sĩ người 
Đức, Tiến sĩ Von Bertz, người đã đóng góp rất nhiều vào xây dựng nền y học ở Nhật 
Bản, ông đã viết một đoạn khá thú vị trong nhật ký. Khi ông đi Nikko cách Tokyo 
khoảng 65 dặm, ông đã thay ngựa 6 lần, mất 14 giờ mới đến nơi, người bạn đồng hành 
của ông đi bằng xe kéo và đến sau ông 30 phút không thay đổi người kéo xe. Tiến sĩ 
Bertz rất ngạc nhiên, ông kiểm tra xem người kéo xe đã ăn gì. Bữa ăn của người kéo 
xe này bao gồm cơm, mơ muối, củ cải cắt nhỏ muối với tương đậu nành, của cải muối 
vàng,… Đồng thời ông biết được người kéo xe có thói quen ăn bữa đạm bạc bao gồm 
cơm, lúa mạch, củ khoai tây, hạt kê, rễ cây hoa bách hợp cùng với một ít thực phẩm 
động vật. 

Tiến sĩ Bertz nghiên cứu khoa học dinh dưỡng ở khía cạnh tích cực cho rằng nếu 
người kéo xe ăn thịt thì chắc chắn sẽ mạnh hơn. Do đó, ông đã thuê hai người kéo xe ở 
độ tuổi hai mươi và cho một người ăn chế độ ăn truyền thống chủ yếu là cơm gạo lứt, 
còn người kia cho ăn thịt bò. Sau đó ông thực hiện thí nghiệm bằng cách cho hai người 
kéo xe có trọng tải 80kg (176 pound). Người có phần ăn chủ yếu là cơm chạy liên tục 
trong ba tuần, trong khi người ăn thịt bị kiệt sức và đã từ bỏ sau ba ngày. 
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Nếu đọc sách lịch sử, bạn sẽ thấy có vô số ví dụ nói về năng lượng trong bữa ăn 
đạm bạc của người Nhật. Khái niệm “thịt làm tăng khả năng chịu đựng của con người” 
không được dựa trên cơ sở hợp lý. 

Tôi khuyên bạn nên có sự hiểu biết về quy luật tự nhiên, mối liên kết giữa đường 
ruột với đất nuôi dưỡng cây lương thực, mối liên kết giữa đường ruột, đất và hoạt động 
của vi sinh vật liên quan đến sự tăng trưởng của chúng. Qua đó, bạn sẽ tự hiểu được 
mô hình y tế mới là gì. Nên dựa trên cơ sở khoa học dinh dưỡng, đó là sự hiểu biết 
toàn diện về enzyme và vi sinh vật. Mô hình chăm sóc sức khỏe không phải dựa vào 
hóa chất và dược phẩm chống lại các vi sinh vật mà dựa vào kiến thức về chế độ ăn 
uống hợp lý, sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng phù hợp. Tôi sẽ đưa ra những 
kiến nghị về cách cải thiện sức khỏe như thế nào thông qua sự hài hòa với thiên nhiên 
ở phần sau trong cuốn sách này. Nhưng trước tiên, điều hữu ích đối với bạn là hiểu 
biết về tự nhiên hoạt động như thế nào, bắt đầu từ cấp độ tế bào. 
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CHƯƠNG 3:  
HỆ MIỄN DỊCH BẨM SINH CỦA BẠN 

 

Nếu con người thua trong cuộc chiến với vi sinh vật, nếu con đường đi đến cuộc 
sống khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực là con đường hòa bình với thiên nhiên và làm tăng 
cường hệ miễn dịch bẩm sinh thì chúng ta cần phải biết tất cả về hệ tự nhiên này hoạt 
động như thế nào. 

Thật may mắn, khoa học y tế đã biết nhiều về hệ miễn dịch trong những năm qua, 
một trong những khám phá là có ít nhất hai loại bảo vệ miễn dịch - miễn dịch thu được 
là miễn dịch hầu như quen thuộc với chúng ta và hệ miễn dịch bẩm sinh hoạt động liên 
tục để bảo vệ không bị bệnh tật cho dù hằng ngày tiếp xúc với mầm bệnh. 

Hệ bảo vệ tự nhiên hoạt động như thế nào? Lấy ví dụ về bệnh cảm lạnh do vi rút 
ngoài cơ thể gây ra. Triệu chứng trải qua: hảy mũi, hắt hơi là do cơ thể cố gắng loại bỏ 
mầm bệnh vi rút này nhưng một số mầm bệnh vẫn tìm cách để tồn tại và đe dọa cơ thể. 
Do đó, bạch cầu bị chết. Có rất nhiều bạch cầu, nhưng bạch cầu đầu tiên phản ứng lại 
vi rút xâm nhập là đại thực bào hoặc bạch cầu trung tính giống như pac-men, các tế 
bào này hút và tiêu diệt mầm bệnh. Tuy nhiên, có trường hợp các tế bào này nỗ lực 
loại bỏ mầm bệnh không thành công. Trong trường hợp này, tế bào bạch huyết tham 
gia vào hoạt động loại bỏ mầm bệnh. Có hai loại tế bào bạch huyết, chúng hoạt động 
dưới hình thức nhóm. Đầu tiên, tế bào T hỗ trợ tiếp nhận thông tin về cấu trúc mầm 
bệnh. Sau đó, đại thực bào chuyển thông tin này đi để chỉ thị cho tế bào B tạo ra các 
kháng thể. Các chất kháng thể này do tế bào B tiết ra giống như tên lửa bắn vào mầm 
bệnh để ngăn cản sự di chuyển của chúng và “Pac-men” - đại thực bào và bạch huyết 
cầu trung tính sẽ tiêu diệt chúng. Trường hợp “bệnh cảm lạnh thông thường”, toàn bộ 
quá trình mất một hoặc hai tuần, trong thời gian đó, trải qua các triệu chứng: suy giảm 
sức lực, viêm xoang, viêm cổ họng, chảy mũi. Nỗ lực chung của các tế bào bạch huyết 
và các tế bào khác được gọi là phản ứng kết hợp kháng thể - kháng nguyên. Nhờ đó, 
chúng ta được bảo vệ bởi những lớp cơ chế phòng thủ của cơ thể. 

Chức năng của phản ứng kết hợp kháng thể - kháng nguyên không giới hạn ở loại 
bỏ mầm bệnh xâm nhập. Sau khi tiêu diệt mầm bệnh, đại thực bào sẽ trình diện kháng 
nguyên (một phân tử, thường là một protein được tìm thấy trên bề mặt của mầm bệnh 
được hệ miễn dịch sử dụng để nhận biết mầm bệnh) của mềm bệnh đến tế bào T hỗ trợ 
tương ứng. Ngay khi tế bào T nhận biết kháng nguyên cụ thể trên bề mặt của tế bào 
khác thường thì tế bào T trở thành tế bào tác động đã được hoạt hóa, chất trung gian 
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hóa học gọi là lymphokine hoạt hóa đại thực bào. Sau đó, các đại thực bào đã hoạt hóa 
có thể lấn ác, tiêu diệt tế bào bị bệnh một cách dễ dàng. 

Sử dụng các kháng thể, cơ thể lưu lại thông tin về cấu trúc của mầm bệnh xâm 
nhập, theo đó kích thích chức năng miễn dịch nếu sau này mầm bệnh đó xâm nhập vào 
cơ thể, thông tin ở lần nhiễm bệnh đầu tiên được lưu lại để tạo ra thế hệ kháng thể tiếp 
theo. Mỗi khi mầm bệnh xâm nhập, nhiều kháng thể được tạo ra làm cho hệ miễn dịch 
thu được mạnh hơn. 

Đây là hệ miễn dịch tuyệt vời nhưng không hoàn hảo vì nó chỉ đối phó với cùng 
một mầm bệnh, những vi rút biến đổi rất nhanh có thể dễ dàng thích nghi với các biện 
pháp ngăn chặn chúng. Đó là lý do vì sao hằng năm các nhà nghiên cứu miễn dịch cần 
phải tìm ra những vắc xin cúm khác nhau và có thể chưa có loại vắc xin chống bệnh 
truyền nhiễm do vi rút gây ra mà chúng ta gọi là “bệnh cảm lạnh thông thường” ở khắp 
nơi. Hệ miễn dịch này chậm có tác dụng, các kháng thể được tạo ra trong thời gian từ 
vài ngày đến vài tuần và thật khó đối phó với mầm bệnh xâm nhập một cách nhanh 
chóng, hiệu quả. 

Chức năng miễn dịch này dựa trên hoạt động của tế bào bạch huyết, được gọi là 
miễn dịch thu được, là người cứu mạng sống, là sự phát triển của “công nghệ cao” 
trong hàng triệu năm tiến hóa của động vật có xương sống. 

Thực tế, các nhà khoa học cho rằng hệ miễn dịch thu được hình thành sau sự tiến 
hóa của động vật có xương sống. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong thiên 
nhiên niên kỷ trước khi động vật có xương sống phát triển thì sinh vật sống không có 
chức năng miễn dịch. Sinh vật sống từ giai đoạn tiến hóa đầu tiên đã phải chống lại 
sinh vật lạ xâm nhập hoặc đã tìm cách cùng tồn tại với chúng. Hệ miễn dịch cơ bản và 
cổ xưa nhất là hệ miễn dịch bẩm sinh, đã tồn tại từ giai đoạn ban đầu của quá trình tiến 
hóa, mặc dù chỉ mới khám phá được cách hoạt động của nó. Chúng ta đã hiểu hơn về 
hệ miễn dịch bẩm sinh và cách hoạt động như thế nào, nên hoạt động hệ miễn dịch 
bẩm sinh có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người đã rõ ràng. 

HỆ MIỄN DỊCH Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO 
Chúng ta đã tập trung vào hoạt động của đại thực bào và bạch cầu trung tính. Các tế 

bào miễn dịch này tiêu diệt được mầm bệnh, nghe có vẻ như đơn giản nếu so sánh với 
hoạt động nhẹ nhàng của tế bào bạch huyết. Nhưng thực tế, tế bào bạch huyết không 
thể hoạt động nếu không có đại thực bào, trong phản ứng kết hợp kháng thể - kháng 
nguyên, các kháng thể sẽ không được tạo ra từ khi đại thực bào trình diện thông tin về 
mầm bệnh đến tế bào B. 
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Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu tiên quá trình tiến hóa của sự sống; mỗi một tế bào phải 
loại bỏ yếu tố ngoại vi xâm nhập vào trong tế bào đó nhằm duy trì sự sống. Không tế 
bào miễn dịch “pac-man” độc lập - không có đại thực bào. Đáng lẽ có khả năng miễn 
dịch cơ bản hơn trong tế bào, phải có sức miễn dịch ở trong mọi tế bào từ kỷ nguyên 
mà mọi sinh vật sống chỉ là sinh vật đơn bào. Thực tế, được biết rằng sinh vật đơn bào 
như vi khuẩn có hệ enzyme chống lại bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra. Các cơ chế 
miễn dịch khác tiến triển trong sinh vật nhân chuẩn cổ đại, vẫn còn ở trong thế hệ sau 
của chúng, như thực vật và côn trùng. Tất cả sinh vật sống ngày nay là tập hợp của các 
tế bào, toàn bộ tế bào của con người đều có tiềm ẩn khả năng miễn dịch bẩm sinh. Mỗi 
tế bào trong 60 nghìn tỷ tế bào đều có hệ miễn dịch bẩm sinh, trừ khi tính chất đặc 
trưng của các dạng sống trước đã bị mất đi mà không rõ lý do vì sao. Tôi không cho 
rằng điều này là đúng. Tôi cho rằng khả năng miễn dịch trong tế bào nguyên thủy, hay 
khả năng miễn dịch bẩm sinh là nguồn tự nhiên có thật của sức mạnh, sức khỏe và sức 
sống thời đại ngày nay. Khả năng này là những gì bảo vệ con người không bị cảm 
lạnh. Tóm lại, khả năng miễn dịch ban đầu trong cấu trúc cơ bản của mọi tế bào sống 
là nguồn miễn dịch tối cao giúp cho chúng ta luôn luôn khỏe mạnh dù có đứng giữa 
“biển” mầm bệnh thật sự. 

Hệ miễn dịch bẩm sinh hoạt động như thế nào trong mỗi tế bào? Nghiên cứu y sinh 
đã đưa ra câu trả lời cách đây một vài năm. Giáo sư Shizuo Akira cùng với nhóm của 
ông tại Trung tâm nghiên cứu Lĩnh vực Miễn Dịch Học thuộc đại học Osaka Nhật Bản 
đã phát hiện ra các tế bào cảm biến còn được gọi là các thụ thể toll (TLRs). “Toll” theo 
tiếng Đức có nghĩa là “kỳ lạ”, những gì các thụ thể TLRs thực hiện rất kỳ lạ. Những 
thụ thể này hút các sinh vật ngoại vi xâm nhập cùng với chất chống vi khuẩn và vi rút, 
chức năng này không giới hạn ở tế bào cảm biến, các tế bào lân cận khác được thông 
báo về mối nguy hiểm, tất cả những tế bào này phóng ra chất chống vi khuẩn và vi rút 
vào mầm bệnh. Điểm mạnh của hoạt động này là phản ứng nhanh với kẻ thù xâm 
nhập, cho tế bào bạch huyết thời gian để phản ứng hiệu quả với những kẻ thù còn lại 
bằng cách sử dụng kháng thể. Tế bào miễn dịch như đại thực bào và tế bào bạch huyết 
bắt đầu hoạt động sau cơ chế phòng vệ đầu tiên này. Nếu phòng vệ nhanh tại giai đoạn 
đầu tiên có hiệu quả thì ngăn chặn được bệnh truyền nhiễm do vi rút, vi khuẩn gây ra. 
Hơn nữa, các mầm bệnh xâm nhập tế bào, thoát khỏi sự tấn công của chất chống vi 
khuẩn và vi rút, gặp phải chất thải độc bên trong tế bào, chúng bị chia nhỏ ra ở cấp độ 
phân tử trong quá trình tự tiêu, các mầm bệnh được nhận biết bên trong tế bào, bị bao 
phủ, chia nhỏ ra nhờ vào các enzyme. 
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Sự cần thiết phải nhờ vào phản ứng thứ hai với tế bào miễn dịch chuyên biệt chỉ khi 
hệ miễn dịch bẩm sinh thực hiện chức năng không hiệu quả. Vì khoa học y tế ngày 
càng biết nhiều về hệ phòng thủ miễn dịch nên đã dự đoán khả năng tăng cường nó. 
Cuối cùng tìm ra cách phòng chống bệnh cúm hoàn toàn tin cậy, bệnh vi rút, vi khuẩn 
khác đã gây phiền toái cho loài người trong thời gian dài. 

Thục tế các vi sinh vật đơn bào như vi khuẩn sử dụng enzyme đề phòng tránh vi rút 
xâm nhập cho chúng ta biết enzyme là bí quyết để đạt được phản ứng miễn dịch cơ 
bản nhất. 

Enzyme là chất xúc tác tham gia vào mọi phản ứng hóa học cần thiết nhằm hỗ trợ 
sống. Mặc dù chất dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ cho cơ thể, nhưng nếu enzyme 
không thực hiệ chức năng một cách phù hợp thì những chất dinh dưỡng này không thể 
tiêu hóa, hấp thu chuyển thành năng lượng.Enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình tiêu hóa thức ăn, nhưng tầm quan trọng của chúng còn hơn thế nữa. Chúng tham 
gia vào tất cả các hoạt động sống: thở, nhịp đập của tim, thải độc tế bào, nhận biết 
thông tin bên ngoài nhờ vào năm giác quan, suy nghĩ, phản ứng có cảm xúc, v.v... 

Có những enzyme đặc thù tham gia vào mỗi chức năng sống. Cho đến nay, trong cơ 
thể con người có từ 3.000-5.000 loại enzyme đã được nhận biết, có một lượng lớn 
enzyme này là do mỗi enzyme có một chức năng cụ thể, không thể thay thế bởi 
enzyme khác, mỗi loại enzyme là duy nhất. Chẳng hạn trong tiêu hóa, enzyme được 
gọi là amylaza trong nước bọt phân giải hydrat cacbon trong dịch dạ dày phân giải 
protein, lipaza trong dịch tụy phân giải chất béo. Trong phản ứng miễn dịch bẩm sinh 
axit hiđrolaza tiêu hóa mầm bệnh trong tế bào. 

Khoa học Phương Tây đã phân enzyme thành hai nhóm: enzyme tiêu hóa và 
enzyme trao đổi chất nhưng việc phân loại có giới hạn này không phù hợp với nghiên 
cứu enzyme ngày nay. Tôi xuất phát từ định nghĩa thông thường này tập trung vào 
hoạt động của enzyme bên trong tế bào nhằm làm sạch các mầm bệnh và chất cặn bã 
làm mất đi năng lượng cơ thể. 

CÔNG NHÂN VỆ SINH - ENZYME 
Trong tế bào, cơ quan gọi là ty thể sử dụng chất dinh dưỡng từ thức ăn và khí Oxy 

để sản sinh ra ATP (adenosine triphosphate) cung cấp năng lượng cần thiết cho hoạt 
động khác nhau của cơ thể. Enzyme bên trong tế bào hỗ trợ cho quá trình này. Đồng 
thời, enzyme khác trong tế bào tham gia vào quá trình đào thải độc, chúng giống như 
công nhân vệ sinh bên trong tế bào phân phối chất dinh dưỡng đã tiêu hóa, hoạt động 
để tiêu hủy chất thải và tạp chất. Quá trình này luôn luôn diễn ra trong tế bào trên toàn 
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bộ cơ thể, không chỉ ở bên trong hệ tiêu hóa. Những công nhân vệ sinh enzyme này 
làm sạch chất cặn bã để tế bào hoạt động bình thường. 

Vì sao enzyme “vệ sinh” có mối liên hệ mật thiết với sức sống của con người? Hiểu 
rõ mối liên hệ này chúng ta sẽ biết những gì gọi là “sống tràn đầy sinh lực”, bắt đầu 
đánh giá toàn diện hơn về tầm quan trọng của enzyme, cội nguồn của mọi hoạt động 
sống. 

Văn hóa Châu Á đặt tên cho sức sống, người Trung Quốc gọi là chi, người Nhật gọi 
là ki, người châu Âu có xu hướng nghĩ sức sống chỉ là khái niệm Triết học nhưng tôi 
biết nó có cơ sở khoa học. Sức sống mạnh mẽ hay ki có nghĩa là gần 60 nghìn tỷ tế bào 
trong cơ thể đang hoạt động tích cực. Nếu tế bào là đơn vị cơ bản của cơ thể đang sống 
thì chúng ta là tập hợp các tế bào cũng đang sống. Tương tự, nếu tế bào thực hiện chức 
năng không hiệu quả hoặc bị tác động bất lợi, thì chúng ta sẽ bị tình trạng thể chất 
kém, năng lượng thấp và sớm muộn gì cũng bị bệnh. 

Nghĩ theo cách này, mỗi tế bào trong cơ thể chính là một sinh vật sống. Chất dinh 
dưỡng từ thực phẩm ăn vào và ôxy từ hơi thở được máu mang đến tất cả các tế bào 
trong cơ thể. Mỗi tế bào là một cơ quan nhỏ đặc biệt gọi là ty thể chứa vật chất di 
truyền và nhiều enzyme quan trọng trong quá trình chuyển hóa tế bào, bao gồm những 
enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa thức ăn thành năng lượng sử dụng dưới dạng 
ATP. Khi ATP được sản sinh thuận lợi, chúng ta sẽ tràn đầy sinh lực, có thể sống một 
cuộc sống đầy năng lượng. 

Nếu một người cảm thấy buồn ngủ, thiếu động lực hay vẫn còn mệt mỏi sau khi 
đã nghỉ ngơi, điều này có nghĩa là chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể không đủ để 
chuyển hóa thành năng lượng trong tế bào, người đó sẽ bị bệnh. Việc chuyển hóa 
thức ăn và không khí thành năng lượng kém do nguyên nhân gì? Câu trả lời là do 
chất thải. Có quá nhiều chất thải trong tế bào của cơ thể. 

Để thực hiện tốt chức năng, tế bào cần phải được làm sạch chất thải của quá trình 
tạo ra năng lượng và các yếu tố mầm bệnh bên ngoài xâm nhập. Khi quá trình này diễn 
ra một cách phù hợp, thì quá trình tạo ra năng lượng sẽ diễn ra thuận lợi, do đó cơ thể 
sẽ tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nếu quá trình đào thải độc không diễn ra thuận lợi thì 
quá trình tạo năng lượng sẽ bị ngăn cản, làm hủy hoại các hoạt động của tế bào. Quá 
trình đào thải độc trong tế bào hay quá trình làm sạch diễn ra trong một tế bào đóng 
vai trò quan trọng trong việc tiếp sinh lực cho tế bào làm trẻ hóa cơ thể. 

Để tôi giải thích về “công nhân vệ sinh” enzyme tham gia vào quá trình đào thải 
độc tố trong tế bào. Những enzyme này hoạt động bên trong tế bào tại cơ quan gọi là 
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tiêu thể. Trong cơ quan này, có khoảng 60 loại enzyme xem gọi là enzyme của tiêu thể 
tham gia vào quá trình đào thải độc. 

Thực chất tiêu thể là một “trung tâm tái chế” rất nhỏ trong mỗi tế bào, nó được bao 
quanh bởi lớp màng có chất axit bên trong, chứa enzyme thủy phân sử dụng nước phá 
hủy các phân tử thức ăn, đặc biệt protein và các phân tử phức hợp khác. Sau đó, chất 
đã tiêu hóa chuyển qua màng của tiêu thể cho tế bào sử dụng hay thải ra ngoài. Quá 
trình tái chế này rất quan trọng vì trong tế bào các protein cấu thành mô và các cơ quan 
liên tục được tạo ra, khi đó nhiều protein khiếm khuyết cũng được tạo ra. Các protein 
bổ sung bị gốc oxy hóa, gốc tự do hay, protein đã phân rã trong trong tế bào làm hư. 
Trong quá trình tự tiêu các protein khiếm khuyết này bị bao quanh bởi một lớp màng 
đặc biệt, lớp màng này phân hủy và đào thải chúng, trong khi các protein bình thường 
vẫn còn nguyên. Tiêu thể hỗ trợ hoạt động này bằng cách sản sinh enzyme phân giải 
protein. 

Enzyme có thể phân hủy tinh thể khiếm khuyết cũng như protein khiếm khuyết. Ty 
thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra năng lượng bên trong tế bào. Có từ 
500 - 2.500 ty thể đang tồn tại trong tế bào tại một thời điểm cụ thể, và tiếp tục tự phân 
chia. Vì một lượng lớn các tinh thể này tự phân chia và tăng lên, nên có một số ty thể 
hoạt động không hiệu quả, không bình thường. Khi số lượng ty thể hoạt động kém 
hiệu quả này tăng lên, khả năng tạo ra năng lượng tế bào bị hủy hoại, cuối cùng hoạt 
động của tế bào bị suy yếu. Hay nói cách khác sinh lực của chúng ta bị suy giảm. 
“Công nhân vệ sinh” enzyme có vai trò bao quanh những ty thể hoạt động kém hiệu 
quả hay lão hóa này, phân giải chúng. Ngoài ra, tiêu thể sản sinh enzyme để đào thải 
độc và làm gãy protein. Đồng thời, có hệ thống làm sạch giống “thùng rác bên trong tế 
bào” để phân hủy các enzyme bị hủy hoại. 

Tự tiêu là quá trình tiêu hóa chất dinh dưỡng trong tế bào, bên cạnh phân hủy các 
protein khiếm khuyết hay ty thể không phù hợp để cung cấp năng lượng cho tế bào 
đói. Thực tế nhiệm vụ cung cấp năng lượng này là chức năng chủ yếu của quá trình tự 
tiêu, nó thực hiện chức năng giống như chiến lược sống sót khi sinh vật trong tình 
trạng đói do nguồn cung cấp dinh dưỡng cần thiết bị cắt giảm. Trong trường hợp này, 
quá trình tự tiêu chịu trách nhiệm phân giải chất dinh dưỡng như protein lưu giữ trong 
tế bào và chuyển chúng thành axit amino, gluco, axit béo để cung cấp năng lượng duy 
trì hoạt động của cơ thể đến khi nguồn dinh dưỡng được cấp lại. 

Tôi gọi tiêu thể là “trung tâm tâm tái chế” bên trong tế bào vì ngoài phân hủy chất 
thải, tiêu thể còn có chức năng tái tạo và sử dụng lại chúng. Dĩ nhiên, có các enzyme 
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đặc thủ tham gia. Ví dụ, đứa bé mới sinh ra, ở tình trạng đói do mới ra khỏi nước ối và 
được cắt dây nhau rốn mà chất dinh dưỡng đi qua trong những tháng trước. Do đó, quá 
trình tự tiêu diễn ra để tái tạo lại protein và đào thải độc ở tế bào, duy trì sự sống cho 
đứa bé khi có sự chuyển đổi lớn từ dạ con ra thế giới bên ngoài. 

Như chúng ta thấy ở phần trước, quá trình tự tiêu cũng có chức năng bao quanh vi 
khuẩn, virus xâm nhập tế bào, tiêu diệt chúng và phân rã những vi khuẩn, vi rút xâm 
nhập còn sót lại. Trong quá trình đó, thông tin được tập hợp từ quá trình phân hủy 
chuyển sang sử dụng bởi các chức năng miễn dịch trong tế bào, hệ phòng vệ sinh học 
bẩm sinh của bạn. 

QUÁ TRÌNH ĐÀO THẢI ĐỘC TRONG TẾ BÀO 
Có một enzyme lớn hoạt động theo cách khác, độc lập với tiêu thể và quá trình tự 

tiêu. Công nhân vệ sinh lực lưỡng enzyme này là proteasome, còn gọi là “máy hủy” 
trong tế bào. Như tên gọi, nó đánh dấu của protein khiếm khuyết, phân hủy hay chia 
nhỏ các protein này, đây là hoạt động của “hệ thống ubiquintin proteasome”. Có ba 
nhà nghiên cứu đã khám phá ra nó và đã nhận giải Nobel về hóa học năm 2004. 
Protein khiếm khuyết được tạo ra bằng hàng ngày và cần thiết phải có hệ thống tập thể 
quy mô lớn kiểu nhà máy tái chế trong tế bào - quá trình tự tiêu - enzyme phù hợp để 
phân hủy từng protein giống như mấy hủy. Tóm lại, tế bào của chúng ta sử dụng hai 
chức năng này một cách hiệu quả, không ngừng làm sạch tạp chất và protein khiếm 
khuyết nhằm duy trì sức khỏe của tế bào. 

Tất nhiên, nếu quá trình đào thải độc trong tế bào không diễn ra thuận lợi thì khả 
năng tạo năng lượng của ty thể yếu hơn làm hủy hoại tế bào, gây ra nhiều bệnh tật 
khác nhau. Chẳng hạn, ở não giữa, nơi điều khiển chức năng vận động của não, có một 
nhân đen tiết ra hoóc môn gọi là dopamine. Khu vực não giữa nhìn đen là do ty thể - 
nhà máy năng lượng tập trung và protein sản sinh ở đó có tỉ lệ khiếm khuyết cao. Nếu 
các máy hủy trong tế bào không hoạt động hiệu quả, ty thể sẽ trở nên khác thường, quá 
trình tiết dopamine bị suy yếu, gây ra bệnh Parkinson. 

Dopamine là hóc môn trong não, điều khiển niềm vui và động lực nhưng trong nhân 
đen ở não giữa, chức năng chính là điều khiển chức năng vận động. Lý do người mắc 
bệnh Parkinson bị run tay, cơ cứng, thiếu cảm xúc ở mặt, rối loạn dáng đi, v.v… là 
thiếu Ddopamine tiết ra. Bên cạnh đó, bệnh mất trí Alzheimer do sự chết theo lập trình 
của tế bào thần kinh ở nơi tích lũy của protein khiếm khuyết (protein dạng bột). Bệnh 
xơ cứng teo cơ một bên là mất khả năng của dây thần kinh vận động làm cơ tay, chân, 
cổ họng và lưỡi run do protein khiếm khuyết tích lũy trong não. Hoạt động của “máy 
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hủy” enzyme là giải pháp để ngăn chặn, cải thiện bệnh não và thần kinh gây khó khăn 
cho việc di chuyển tay và ngón tay, nói và nhai thức ăn. Rối loạn não, dây thần kinh 
không chỉ là những bệnh do mất năng đào thải độc trong tế bào (tự tiêu và “máy hủy” 
thuộc hệ thống ubiquintin proteasome). Bằng chứng chứng minh vấn đề về chức năng 
đào thải độc trong tế bào có liên quan đến bệnh hệ miễn dịch bẩm sinh như bệnh ung 
thư và dị ứng. Tập trung vào chức năng giải độc trong tế bào sẽ là một trong những 
phát minh quan trọng nhất trong điều trị y tế ở những năm sắp đến. 

Khi nghiên cứu các chức năng giải độc khác nhau trong tế bào, tôi lưu ý một điều 
thú vị, các chức năng đào thải độc của tiêu thể trong tế bào ở thực vật và vi sinh vật là 
tương tự nhau. Tiêu thể là một cơ quan trong tế bào động vật bao gồm con người. Vậy 
nó hoạt động như thế nào trong thực vật? Các cơ quan trong tế bào của thực vật thực 
hiện chức năng tương tự như tiêu thể, chúng là không bào. 

Như tên gọi không bào là một cái bọc chứa chất lỏng. Hơn 90% tế bào thực vật 
được hình thành từ các không bào chứa dịch tế bào. Đây là lý do vì sao rau quả tươi có 
nước. Nhiều “công nhân vệ sinh” enzyme được sản sinh ra trong không bào của thực 
vật, thực hiện chức năng đào thải độc, phân hủy chất thải và các chất nguy hiểm khác. 

Trong những năm gần đây, enzyme trong không bào thực hiện chức năng cụ thể khi 
mầm bệnh xâm nhập và nhận được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu y tế. Khi 
mầm bệnh xâm nhập tế bào, enzyme này được sản sinh ra trong cơ quan gọi là túi nhỏ, 
đi vào hoạt động trong tế bào chất, phân hủy tế bào bị nhiễm bệnh. 

Quá trình này gọi là quá trình chết tế bào (hay quá trình chết tế bào theo lập trình), 
nghe có vẻ như đe dọa, nhưng thực tế là bí quyết tồn tại của mọi sinh vật sống. Nếu 
thiếu sự chết tế bào sẽ gây ra sản sinh tế bào không kiểm soát - bệnh ung thư. Ở người 
trưởng thành trung bình có từ 50 - 70 tỷ tế bào chết mỗi ngày do sự chết tế bào. Trong 
quá trình chết tế bào, tế bào nhiễm bệnh sản sinh ra enzyme tiêu diệt chúng, có thể 
được xem là quá trình đào thải độc cuối cùng. 

Hiện tượng chỉ có ở thực vật là số thành phần chống axit hoặc chất hóa học tự nhiên 
như polyphenone loại bỏ gốc oxy hóa, gốc tự do sản sinh ra từ chất thải hay protein bị 
thoái hóa. Quá trình đào thải độc hỗ trợ chức năng của enzyme trong không bào, giúp 
cho thực vật duy trì sự tươi sống. 

Cũng có độc tố trong nhóm ancaloit trong không bào của một số thực vật, những 
ancaloit như cocain, nicotin,v.v… được sản sinh ra đầu tiên như vũ khí chống kẻ thù 
bên ngoài xâm nhập, như mầm bệnh và côn trùng. Thực vật gắn liền với đất và không 
thể di chuyển như động vật nên cần được bảo vệ nhiều. Do đó, chúng được bao bọc 
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bởi “minh triết sống” - những chiến lược khác nhau để thực hiện quá trình đào thải độc 
trong tế bào một cách hiệu quả. 

Hoạt động sống của vi sinh vật được hỗ trợ bởi những công nhân vệ sinh enzyme 
trợ giúp quá trình phân hủy độc tố. Một vài loại vi khuẩn khi đối diện với tình trạng 
nguy hiểm như đói thì tạo ra bảo tử sau đó tiêu hóa vi khuẩn gốc bằng cách sử dụng 
enzyme tiết ra. Do đó, chúng lựa chọn sống bằng cách sử dụng chính bản thân chúng 
làm chất dinh dưỡng cho bào tử. Đây là mô hình đầu tiên của quá trình đào thải chất 
độc trong tế bào. Nấm là sinh vật nhân chuẩn. Do đó, tiến hóa hơn nấm men hay men 
khuẩn Koji, đã có không bảo bên trong tế bào. Tất nhiên, thực vật cũng tương tự, quá 
trình đào thải độc trong tế bào được thực hiện nhờ vào hoạt động của enzyme trong 
không bào. 

 
NEWZYMES 

tôi có tên gọi cho tất cả những “công nhân vệ sinh enzyme” hoạt động trong quá 
trình đào thải chất độc ở động vật, thực vật và vi sinh vật là “newzyme” vì chúng là 
những enzyme hỗ trợ làm trẻ tế bào của sinh vật sống. Nếu nghiên cứu hoạt động sống 
với hoạt động của newzyme, bạn thấy newzyme đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình bảo vệ sự sống, sức khỏe và làm trẻ hóa. 

Để làm rõ chức năng của newzyme, tôi so sánh chúng với enzyme tiêu hóa và 
enzyme trao đổi chất quen thuộc với người hơn, có sự khác biệt giữa chúng. Hãy nhớ 
tôi nói enzyme tiêu hóa và enzyme trao đổi chất là nhóm enzyme tham gia vào quá 
trình tiêu hóa và hấp thu những gì chúng ta ăn và chuyển thành năng lượng thông qua 
ty thể của tế bào. Newzyme là nhóm enzyme thực hiện chức năng khi sự sống bị đe 
dọa, trái ngược với enzyme thông thường hoạt động để duy trì, hỗ trợ sự sống diễn ra 
hàng ngày. 

Chỉ khi những enzyme này đang hoạt động đúng chức năng của nó trong tế bào thì 
sự sống của chúng ta sẽ không bị đe dọa. Với cách nghĩ này, bạn sẽ nhận thấy mức độ 
hoạt động của newzyme trong cơ thể con người giống như dụng cụ đo khí áp cho biết 
mức năng lượng sống của con người như thế nào. Bạn chỉ mạnh bằng các newzyme. 

Hệ miễn dịch tự nhiên có mối liên kết với sự chết của tế bào ở nơi những tế bào đó 
đã bị vi rút xâm nhập hay vi khuẩn tự sát, mang theo mầm bệnh. Khi quá trình đào thải 
độc thông thường ở tế bào không bảo vệ được tế bào chống lại kẻ thù xâm nhập, quá 
trình tự chết của tế bào sẽ diễn ra. 
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Nói chung, từng tế bào tự bảo vệ chúng bằng sự tương tác kết hợp của 3 hệ 
thống: (1) đào thải độc trong tế bào, (2) miễn dịch bẩm sinh, (3) sự chết của tế bào 
nhằm duy trì năng lượng cho sự sống. 

Newzyme tham gia vào tất cả các giai đoạn vủa quá trình bảo vệ sinh học và là 
“enzyme làm trẻ hóa” hỗ trợ các hoạt động của tế bào. 

Tôi trình bày chi tiết hơn về cơ chế của miễn dịch bẩm sinh và cơ chế tự chết của tế 
bào, nơi newzyme tham gia, tôi sẽ bắt đầu bằng hệ miễn dịch bẩm sinh.Tầm quan 
trọng của chức năng miễn dịch được công nhận rộng rãi, nhưng vẫn còn nhiều người 
chưa nghe về “miễn dịch bẩm sinh”. Hệ miễn dịch tự nhiên là hệ bảo vệ sinh học bẩm 
sinh của chúng ta.Trong quá khứ, khoa học y tế tập trung vào hoạt động của tế bào 
miễn dịch trong máy hay bạch huyết. Tuy nhiên, đây là chức năng miễn dịch thu được 
đã tạo ra ở kỷ nguyên của động vật có xương sống sau một quá trình tiến hóa lâu dài, 
không phải phổ biến ở tất cả sinh vật sống. 

 Chức năng của tế bào miễn dịch này được gọi là “miễn dịch thu được” trái ngược 
với miễn dịch bẩm sinh. Miễn dịch thu được nhận biết mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể 
là “kháng nguyên” tạo ra “kháng thể” bảo vệ sự sống. Đó là cơ chế miễn dịch thu được 
ở giai đoạn mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. 

 Đồng thời hệ miễn dịch tự nhiên hay miễn dịch bẩm sinh đã hoạt động trong tế bào 
kể từ khi hình thành sự sống đầu tiên trên trái đất. Hệ miễn dịch thu được hình thành 
ngay khi hình thành hệ miễn dịch bẩm sinh. Khi chúng ta biết nhiều về hệ miễn dịch 
bẩm sinh hoạt động như thế nào, định hướng về mô hình chăm sóc sức khỏe bắt đầu 
thay đổi. Các bác sĩ và những người khác nói nhiều hơn về những điều con người có 
thể làm để tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh, cùng với việc phụ thuộc vào tiêm vắc 
xin là thứ yếu. Sự can thiệp của thuốc tiêu diệt vi sinh vật là phương sách cuối cùng 
khi không phòng được bệnh. 

 Hãy nhớ lại phần giải thích về bệnh truyền nhiễm trong chương 2, Chúng ta đã gặp 
phải vấn đề với bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm, dịch tả, sởi, v.v.. kể từ buổi bình 
minh của lịch sử loài người. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều bị bệnh truyền 
nhiễm. Để tôi làm rõ hơn, khi bệnh truyền nhiễm như dich cúm Tây Ban Nha lan tràn 
khắp thế giới, không phải tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh, bị chết, trong khi có 
những người bị mất mạng sống thì cũng có những người chỉ mắc bệnh nhẹ hoặc không 
bị nhiễm bệnh. Điều gì tạo ra sự khác biệt? Với hệ miễn dịch thu được, con người 
không thể chống lại bệnh truyền nhiễm nếu như các kháng thể không được tạo ra bằng 
phản ứng kháng thể - kháng nguyên. Để thu được các kháng thể thì phải mất một 
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khoảng thời gian nhất định, khảng thể mới tạo ra trừ khi con người mắc phải cùng một 
chứng bệnh, điều này do một kháng thể chỉ có tác dụng chống lại một mầm bệnh. Nói 
cách khác, chúng ta không có khả năng hành động kịp thời để chống lại mầm bệnh 
xâm nhập. Điều gì quyết định sự sống hay cái chết với bệnh truyền nhiễm? Câu trả lời 
nằm ở hệ miễn dịch bẩm sinh. Trừ khi hệ miễn dịch bẩm sinh hoạt động đúng chức 
năng nếu không thì hệ miễn dịch thu được không thể tận dụng được. 

Trong quá khứ, hệ miễn dịch bẩm sinh thường được gọi là đại thực bào hay bạch 
cầu trung tính có chức năng nguyên thủy trong tế bào miễn dịch. Có thể bạn chưa quen 
với đại thực bào hay bạch cầu trung tính. Vì thế tôi sẽ mô tả chúng, những bạch huyết 
cầu chuyên biệt này có chức năng loại bỏ những tạp chất ra khỏi chúng, nhưng chúng 
không phải là tế bào nguyên thủy chỉ tham gia vào quá trình loại bỏ này.Chúng ta biết 
rằng đại thực bào có chức năng quan trọng khác.Chúng hoạt động như trung tâm điều 
khiển để đưa ra chỉ thị cho tế bào bạch huyết tiêu diệt mầm bệnh bằng cách tạo ra các 
kháng thể. Nói chung, tế bào bạch huyết được xem đóng vai trò trung tâm trong chức 
năng miễn dịch, nhưng điều thú vị là chúng không thể thực hiện bất cứ chức năng gì 
trừ khi chúng nhận được chỉ thị từ đại thực bào. Đại thực bào có chức năng nguyên 
thủy loại bỏ tạp chất, nhưng đồng thời hoạt động để kiểm soát tế bào miễn dịch. 

Đại thực bào có thể so sánh với một lực lượng tách rời kiểm soát chức năng của hệ 
miễn dịch bẩm sinh hoạt động trong tế bào. Khi sinh vật đơn bào như vi khuẩn tiến 
hóa thành sinh vật đa bào và lớn lên về kích thước, mức độ phức tạp, chức năng miễn 
dịch chủ yếu bên trong tế bào diễn ra quá trình thải độc không còn bảo vệ cơ thể nữa, 
do đó đại thực bào hỗ trợ chức năng miễn dịch 

Tôi nói thêm về sự tiến hóa của sinh vật sống.Trong quá trình tiến hóa thành sinh 
vật đa bào, sinh vật đầu tiên phát triển là sinh vật có đường tiêu hóa giống với đường 
tiêu hóa con người. Sinh vật đa bào ở giai đoạn đầu tiên như san hô có duy nhất một 
đường ruột đơn giản - cung cấp dinh dưỡng, tiêu hóa, hấp thu và bài tiết. 

 Đường ruột bên trong cơ thể, nhưng nó thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài thong qua ăn uống. Và tất nhiên, tất cả các loại mầm bệnh sẽ xâm nhập. Lý do 
mà tổ tiên của đại thực bào(thực bào) khác với tế bào đường ruột là để bảo vệ sinh học 
chống lại các mầm bệnh bên trong đường ruột. 

Tế bào miễn dịch như bạch cầu trung tính và tế bào bạch huyết được sản sinh ra 
khác với thực bào - tổ tiên của đại thực bào. Khi chúng ta hiểu được sự phát triển này, 
mối quan hệ giữa hệ miễn dịch bẩm sinh và hệ miễn dịch thu được sẽ trở nên rõ ràng 
hơn. Điều cần thiết là tạm thời bỏ kiến thức chung về miễn dịch học qua một bên và 
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nghiên cứu hệ miễn dịch bẩm sinh của sinh vật sống. Đây là vấn đề tranh luận diễn ra 
ở phần đầu của miễn dịch học. 

SỰ TỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO 
Sự tự chết của tế bào là một hệ thống phòng vệ sinh học khác. Nó là sự phân hủy 

của một tế bào khi tế bào đó chứa một lượng dư thừa tạp chất, chất thải hay bị xâm 
nhập bởi vi rút, vi khuẩn quá mạnh đến nỗi tế bào đó không thể tự bảo vệ được chính 
nó bằng cơ chế đào thải chất độc trong tế bào hay miễn dịch bẩm sinh. Sự tự chết của 
tế bào còn được gọi là “sự tự tử của tế bào”, nhưng nó không có nghĩ tiêu cực, mà là 
một chức năng phổ biến trong sinh vật sống đa bào, chức năng này bảo vệ tế bào tránh 
bị tổn hại.Nếu một tế bào tự chết thì một tế bào khác giống nó sẽ thay thế.Theo cách 
này, sự tự hết của tế bào được xem là một loại hệ thống tái chế. 

 Một ví dụ về sự tự chết của tế bào: khi con nòng nọc trở thành con ếch, nó bỏ cái 
đuôi không còn hữu ích nữa. Đến một giai đoạn nhất định, những ngón tay trong bào 
thai của con người không còn phân biệt được và chúng giống như mạng nhện. Những 
tế bào giữa các ngón tay tự chết dần dần, theo đó hình thành những ngón tay trên bàn 
tay con người. 

Sự tự chết của tế bào ung thư là chiến lược phòng vệ quan trọng. Thông thường, khi 
tế bào ung thư được sản sinh ra trong cơ thể, sẽ có sự tự chết của tế bào ung thư để 
ngăn cản sự sản sinh của chúng. Tuy nhiên, hoạt động của chúng bị hạn chế khi có một 
lượng lớn gốc oxi hóa và gốc tự do được sinh ra, làm cho cơ thể bị oxi hóa. 

 Lý do tôi đề nghị bệnh nhân ung thư theo phương pháp Shinya Biozyme, giảm 
lượng thức ăn protein động vật và tăng lượng thức ăn rau quả tươi để loại bỏ gốc tự 
do trong cơ thể, tạo ra sự tự chết của tế bào. 

Tất nhiên, newzyme tham gia vào quá trình tự chết của tế bào. Enzyme quan trọng 
là caspase điều khiển này không hoạt động khi không cần thiết, nhưng khi đối diện với 
tình huống cần sự tự chết của tế bào, enzyme khác hoạt hóa chúng. Những enzyme này 
ít, khác với những enzyme đã nói đến nhưng chúng giống nhau vì hoạt động khi sự 
sống bị đe dọa. 

ĐẶC TÍNH THÍCH NGHI CỦA NEWZYME 
Có lẽ bạn bắt đầu hiểu về các chức năng của newzyme và cách chúng duy trù sự 

sống của chúng ta như thế nào. Newzyme mà tôi nói là nhóm enzyme tham gia vào ba 
hoạt động cứu sống nòng cốt: đào thải độc trong tế bào, miễn dịch bẩm sinh và tự chết 
của tế bào. Khi các enzyme này được hoạt hóa, tế bào sẽ làm sạch cặn bã và ngắn chặn 
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sự xâm nhập của các mầm bệnh.Nhờ đó, dòng năng lượng sống của chúng ta không bị 
cản trở. 

Chúng ta càng hiểu về những newzyme này thì càng biết nhiều cách để hoạt hóa 
chúng, chẳng hạn như newzyme có khả năng thích nghi với môi trường khác với môi 
trường của enzyme tiêu hóa. Newzyme có thể hoạt động tốt trong môi trường axit yếu. 
Khi chúng ta khỏe, da ít axit làm cho vi khuẩn khó sinh sản, trong môi trường axit, 
enzyme thong thường không thể thực hiện hết chức năng. Do đó, môi trường này sẽ là 
nơi dành riêng cho newzyme có khả năng điều chỉnh sang tính axit yếu. Bên trong tế 
bào, cơ quan đào thải độc trong tế bào, tiêu thể có môi trường axit yếu. Môi trường 
axit này là môi trường tốt, là một phần của quy luật tự nhiên vì nó ngăn cản vi khuẩn 
và bảo vệ cá thể. 

Đặc tính khác của newzyme là có thể hoạt động ở nhiệt độ cao. Có lẽ bạn đã biết 
enzyme bị suy giảm do nhiệt, nhưng thực tế đó chỉ đúng với những enzyme thông 
thường. Điều ngạc nhiên là newzyme có đặc tính ngược lại. Khi bị sốt cao do cảm 
lạnh, bạn không muốn ăn vì enzyme bị suy yếu ở nhiệt độ cao. Enzyme tiêu hóa hoạt 
động tích cực khi nhiệt độ cơ thể khoảng 98,6’F, nhưng khi nhiệt độ vượt quá 100’F 
hay cao hơn thì cường độ hoạt động của chúng giảm xuống nhanh chóng. Sở dĩ bạn 
cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi bị sốt là do hoạt động của enzyme trao đổi chất bị suy 
yếu ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, hoạt động của virút và vi khuẩn giảm xuống ở nhiệt độ 
cao, điều này chính là nhờ newzyme hoạt động và loại bỏ chúng. 

 Cách đây vài năm thì các bác sĩ mới đề nghị chữa trị bệnh sốt bằng thuốc aspirin 
hay những loại thuốc khác để giảm nhiệt độ cơ thể xuống mức bình thường càng 
nhanh càng tốt. Bây giờ, họ lại bảo bệnh sốt diễn ra tự nhiên, vì chúng ta biết rằng bị 
sốt là điều bình thường đối với cơ thể, sốt là phản ứng của cơ thể để loại bỏ mầm bệnh, 
ngăn chặn sự lây lan của chúng. Điều đó cũng đúng khi bạn bị amidan hoặc khi bị 
viêm, sốt do vết thương bị nhiễm trùng. 

 Chứng viêm sưng có nghĩa là vùng bị thương hay nhiễm trùng có tính axit yếu. Khi 
điều này xảy ra, newzyme có khả năng điều hòa nhiệt độ cao với tính axit yếu, sẽ được 
hoạt hóa để chống lại mầm bệnh.Nỗ lực giảm sốt bằng thuốc ngăn cản sự hoạt động 
của newzyme khi bị cảm lạnh là một hành động đối lập với sự hiểu biết về quy luật tự 
nhiên của cơ thể. 

BỔ SUNG NEWZYME BẰNG CÁCH ĂN TRÁI CÂY 
Newzyme không giới hạn ở nhiệm vụ chống bệnh truyền nhiễm, chúng còn có khả 

năng phân hủy, đào thải chất độc ở mọi tế bào trong cơ thể. Có 60 loại newzyme hoạt 
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động trong tiêu thể là cơ quan bên trong tế bào chịu trách nhiệm đào thải chất độc. Một 
số newzyme được biết là một cái “máy phân hủy” hiệu suất cao, chúng là enzyme tiêu 
hóa từ thông thường đến ưu việt tham gia vào quá trình phân hủy tạp chất, có thể phân 
hủy hơn 5.000-10.000 lần. 

 Dưới dạng một nhóm, những newzyme này có khả năng phân hủy hầu hết các chất 
cặn bã, bao gồm protein khiếm khuyết, màng tế bào, collagen, chất béo, polisaccarit và 
axit nucleic, chúng là loại enzyme phân hủy có số lượng lớn. Tự nhiên, vì tốc độ phân 
hủy cực nhanh nên một số newzyme cuối cùng tự hủy hoại chúng. Điều này làm cho 
chúng ta khó quan sát và chưa có toàn bộ bức tranh về chúng. Nói rằng newzyme có 
khả năng vượt trội enzyme thông thường là đúng vì chúng có khả năng phân hủy chất 
cặn bã, giúp duy trù sức khỏe. 

Điều bất ngờ là hoạt động phân hủy cực nhanh của newzyme làm cho trái cây chín 
tăng độ ngọt, trái cây có axit xitric mang lại vị chua và độ ngọt của chúng tăng lên nhờ 
quá trình lên men. Quá trình sản xuất axit xitric và lên men được thực hiện nhờ 
newzyme. Đồng thời newzyme cũng tham gia vào quá trình nhân giống cây ăn quả. 
Khi trái cây chin, hạt của chúng có thể rơi trên mặt đất, đôi khi động vật ăn trái cây và 
làm hạt của chúng vung vãi trên mặt đất, từ những hạt này, chồi mới mọc lên và sự 
sống mới bắt đầu. 

 Trong những newzyme cần thiết để làm trái cây chín thì enzyme trong quả dứa, 
kiwi, quả sung, quả đu đủ xanh là loại ưu việt. Trong chương trình Biozyme, tôi đề 
nghị ăn trái cây để bổ sung newzyme. Như được biết những enzyme trong trái cây có 
cấu trúc giống với cấu trúc của newzyme hoạt động trong tiêu thể, Trái cây là nguồn 
giàu thành phần chất chống oxi hóa hay hóa chất tự nhiên phytochemical hỗ trợ cho 
chức năng của newzyme. Chế độ ăn nhiều trái cây tươi có liên quan đến cách làm tăng 
năng lượng sống chứ không chỉ đơn thuần là bổ sung chất dinh dưỡng. Chúng ta biết 
rằng chế độ ăn chính của động vật hoang dã như tinh tinh chủ yếu là trái cây. Do đó, 
có mối quan hệ khăng khít giữa sức sống của loài động vật này bao gồm con người và 
trái cây giàu newzyme. 

VÌ SAO NHỊN ĐÓI CÓ SỰ LIÊN KẾT VỚI TUỔI THỌ 
Nghiên cứu gần đây cho thấy người ăn ít sống lâu hơn. Nghiên cứu này được thực 

hiện trên động vật có vú: khỉ, chuột, chó. Đã cho thấy chế độ ăn hạn chế calo mà vẫn 
cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, tăng tuổi 
thọ trung bình. Đây là sự xác nhận lời nói của người xưa “Những gì không giết chết 
được thì làm cho ta mạnh hơn”. 
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Thế nhưng điều này có áp dụng cho người hay không? Các nhà nghiên cứu chưa có 
bằng chứng chứng minh người ăn ít calo sống lâu hơn, nhưng họ đã có bằng chứng 
chứng minh sự hạn chế calo ở người lớn cả nam và nữ tạo ra một số thay đổi về mức 
trao đổi chất theo sự quan sát các nghien cứu được thực hiện trên khỉ và chuột trong 
phòng thì nghiệm. Dựa trên chế độ dinh dưỡng hợp lý, sự giới hạn calo ở người làm 
giảm yếu tố nguy cơ về trao đổi chất, hooc môn, viêm sung gây ra bệnh tiểu đường, 
tim mạch và bệnh ung thư. Lý do vì sao? 

Tôi cho rằng loại enzyme được gọi là newzyme là cơ sở của hiện tượng này vì nó có 
thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt có tính axit yếu và nhiệt độ cao, tôi xem 
chúng như là lực lượng đặc nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Lực lượng này 
hành động bất cứ khi nào mà sinh vật gặp tình trạng khủng hoảng của cuộc 
sống.Những trường hợp cụ thể trong cuộc sống của chúng ta liên quan đến tình trạng 
khủng hoảng này là gì? Thiếu đói chắc chắn là một trường hợp. Nhìn chung, lịch sử 
loài người đã trải qua cuộc chiến chống đói. Khi tình trạng đói kéo dài, enzyme tiêu 
hóa hay enzyme trao đổi chất hoạt động hằng ngày thì không hoạt động.Thay vào đó, 
newzyme trong tế bào đi vào hoạt động. 

Cho dù sinh vật đang trong tình trạng căng thẳng và enzyme không hoạt động 
nhưng newzyme hoạt động tích cực để làm sạch tế bào. Những protein khiếm khuyết 
bị phân hủy hết trong quá trình tự tiêu, được tái chế lại giống như chất dinh dưỡng cần 
thiết cho tế bào. Đồng thời chất cặn bã, tạp chất được chia nhỏ để làm sạch. Chúng ta 
có thể nói đây là lý do mà con người thời cổ đại không đủ chất dinh dưỡng giống như 
con người thời nay nhưng họ vẫn khỏe mạnh, có khả năng duy trì năng lượng sống 
cao. Họ luôn ở trong tình trạng mà newzyme hoạt động tích cực. 

Tất nhiên môi trường này không chỉ có mặt tích cực. Khi mức độ đói tăng lên, sự 
căng thẳng của cơ thể và tinh thần tăng lên, nhiều enzyme đã được sử dụng. Điều này 
kết hợp với sự thiếu chất dinh dưỡng đã làm giảm tuổi thọ của tổ tiên chúng ta. Là một 
người sống ở Nhật và Mỹ, tôi biết lịch sử của nước Nhật, mặc dù có nạn đói như thời 
đại Edo, cuộc sống an lành, sung túc trong một thời gian dài, một nền văn hóa giàu đẹp 
được xây dựng. Cho nên, tôi có thể nói rằng vô tình người Nhật đã được hưởng lợi từ 
việc bị đói(bởi vì khi bị đói thì newzyme hoạt động để loại bỏ chất thải từ tế bào và 
làm sạch tế bào),điều này còn hơn là lúc nào cũng ăn thức ăn có nhiều chất dinh 
dưỡng. 

Điều quan trọng là biết được newzyme hoạt động như thế nào? Cho dù tuổi thọ tăng 
thêm bao nhiêu năm thì một người không thể sống với nguồn sinh lực dồi dào nếu 
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newzyme không tích cực hoạt động. Có thể tăng cường mức độ hoạt động của những 
cái máy làm sạch tế bào quan trọng này không? Tôi cho rằng có thể. Điều cần thiết là 
phải thay đổi để có một phong cách sống tự nhiên thì không phải lúc nào cũng ăn thức 
ăn có nhiều chất dinh dưỡng. 

 Có thể đây không phải là lời khuyên mà ai cũng muốn nghe nghe, nhưng tôi tin 
rằng bạn có thể tăng cường sức sống bằng cách thỉnh thoảng nhịn đói nói để 
newzyme trong cơ thể được hoạt hóa, làm sạch tế bào, cung cấp lại năng lượng cho 
tế bào. Hoặc đơn giản chỉ ăn ít hơn hoặc ngừng ăn trước khi bạn cảm thấy no trong 
một ngày. Hoặc từ bỏ ăn vặt và tăng khoảng thời gian mà bạn cảm thấy đói trong một 
ngày. Để kích hoạt newzyme, chế độ kiêng ăn hợp lý là cần thiết. Tôi cho rằng bí 
quyết để tăng cường sức sống của bạn không phải ăn mà là không ăn.Sức sống không 
thể trình bày được bằng con số như calo hay dinh dưỡng nên rất khó hình dung, nhưng 
nó có mối quan hệ với hoạt động của newzyme bên trong tế bào của chúng ta. 

Đây có thể là phương pháp chống lão hóa tốt nhất, là sự hiểu biết mới toàn 
diện về cách sống khỏe và trẻ. Đã đến lúc đánh thức sức mạnh của newzyme. 

NEWZYME CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH MANG THAI VÀ SINH 
CON 

Chúng ta đã hiểu ăn kiêng hay ăn ít có mối liên kết với hoạt động của neưzyme. Có 
những cuộc khủng hoảng khác trong đời sống sinh hoạt của chúng ta ngoài đói. 

Một ví dụ về chu kỳ thụ thai và sinh con. Tôi đã đề cập ở phần trước rằng hoạt động 
phân hủy cực nhanh của newzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm chín 
trái cây. Chúng cũng là những diễn viên chính trong quá trình sinh sản của con người . 
Tất nhiên quá trình sinh sản của con người liên quan đến tinh trùng kết hợp với trứng. 
Quá trình này diễn ra thuận lợi nhờ vào enzyme. Khi tinh trùng đến gần chúng nó sẽ 
đẩy enzyme tại điểm dẫn đường theo hướng dẫn của những enzyme này, tinh trùng 
xâm nhập vào bao ngoài của trứng, tại điểm mà enzyme dẫn tinh trùng vào trứng hình 
thành màng (màng của bào thai ) trên bề mặt của tế bào trứng để ngăn cản tinh trùng 
khác vào trứng. Vẫn chưa biết được enzyme thực hiện công việc xâm nhập và bảo vệ 
này nhưng nó có thể là một trong các newzyme. 

 Trong thời gian chín tháng mười ngày từ khi thụ thai đến khi sinh, chắc chắn có 
một số lượng lớn enzyme tham gia nhưng chưa xác định được ngay tất cả các enzyme 
trong nhóm newzyme. Tuy nhiên, sử dụng một số lượng lớn enzyme có nghĩa là cần 
nguồn năng lượng sống lớn. Trên cơ sở mà tôi đã trình bày, điều quan trọng là kích 
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thích newzyme hoạt động trong tế bào, thực hiện chức năng đào thải độc bên trong tế 
bào. 

Vì sao phụ nữ sống trong xã hội giàu có và công nghệ tiên tiến ngày nay gặp khó 
khăn với vấn đề thụ thai và sinh con hơn phụ nữ sống trong điều kiện nghèo khó? 

 Ngày nay có nhiều phụ nữ không thể mang thai, việc sẩy thai đã tăng lên đáng kể. 
Bên cạnh đó, cũng có báo cáo số tinh trùng của một số người đàn ông đã giảm đáng kể 
và ngày càng có nhiều người đàn ông bị bất lực (rối loạn cương dương) hay vô sinh 
(không có tinh trùng). Khi sự giàu có tăng lên, tỷ lệ sinh giảm xuống và tôi không cho 
rằng đây chỉ là vấn đề thay đổi giá trị xã hội. Tôi mạnh mẽ nghi ngờ rằng trong xã hội 
hiện đại cả nam và nữ đã mất đi sức sống cần thiết cho việc sinh sản thì cũng có nhiều 
vấn đề đã bị nói dối. 

 Theo ý kiến của tôi, sức sống và khả năng sinh sản bị suy giảm rõ ràng là do phong 
cách sống của con người thời nay, họ đã sử dụng chế độ ăn uống là một hủy hoại 
đường ruột. Chế độ ăn uống chủ yếu dựa trên nguồn thực phẩm từ động vật (thịt, sữa 
và sản phẩm làm từ sữa), chất béo, ngũ cốc tinh chế, đường cát và quà vặt. Để tăng 
cường sức sống và hoạt hóa nhưng newzyme tham gia vào hoạt động sống của tế bào, 
con người phải có chế độ ăn uống dựa trên nguồn thức ăn từ thực vật và trái cây .Đây 
là điểm bắt đầu của mọi vấn đề. 

 Những gì bạn ăn hàng ngày làm cho đường ruột của bạn tốt hơn hay xấu hơn, quyết 
định chất lượng máu và tế bào. Tôi khuyên những người phụ nữ mang thai, chồng của 
họ, nữ hộ sinh, bác sĩ khoa sản, bác sĩ phụ khoa nên nhận biết tầm quan trọng của chế 
độ ăn uống. Dinh dưỡng là cơ sở của sức khỏe sinh sản. 

PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN SỨC SỐNG CHO NEWZYME 
Bí quyết truyền sức sống cho newzyme nằm ở thói quen ăn uống, ăn ít nhưng tôi 

nhấn mạnh là nên ăn rau củ quả tươi, đặc biệt trái cây tươi là nguồn newzyme tốt. 
Điều quan trọng là bản thân bạn phải uống đủ nước tốt. Ngoài ra nên bổ sung thêm 

chất dinh dưỡng với lượng thích hợp để hỗ trợ cho hoạt động của newzyme. Trong 
thức ăn chế biến quá mức làm thiếu chất dinh dưỡng vi lượng vitamin, khoáng chất và 
bạn cũng cần thành phần chống Oxy hóa như hóa chất tự nhiên phytochemical. Thành 
phần chính của các tế bào tạo thành thực vật là các không bào chứa chất dịch là nơi 
các newzyme tham gia và đào thải độc trong tế bào. Trong chất dịch, ngoài các 
newzyme còn có các thành phần chống Oxy hóa hay hóa chất tự nhiên như 
polyphenol. 
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Điều khiển nhiên để có một số thực phẩm hỗ trợ thúc đẩy quá trình đào thải độc 
trong tế bào. Hơn nửa thế kỷ tôi đã nhìn thấy sự ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng 
kém lên đường ruột, tôi hoàn toàn tin giải pháp dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe 
không chỉ là phương pháp hiệu quả mà còn là một phương pháp đúng đắn trong dài 
hạn. 

Tóm lại, tế bào là nơi tiếp nhận dòng năng lượng của cơ thể và newzyme duy trì 
dòng năng lượng đó. Đi đến nguồn sức khỏe của con người có nghĩa là đang hướng về 
những newzyme cần thiết cho một cuộc sống khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy năng 
lượng. 

Việc bổ sung enzyme thì sao? Hầu hết các enzyme tìm thấy trên thị trường là những 
enzyme hỗ trợ cho hoạt động của enzyme tiêu hóa, những enzyme này cần thiết để cải 
thiện đường ruột, duy trì tình trạng thể chất tốt. Khoa học y học thì đang phát triển sản 
xuất ra những dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng để truyền sức sống cho newzyme và 
sản phẩm bổ sung newzyme. Tôi rất quan tâm đến ý tưởng này, nghiên cứu những 
newzyme trong tế bào khác nhau. Bằng cách chuyển sang tập trung vào nghiên cứu tế 
bào là đơn vị cơ bản của sự sống, và bằng cách tập trung vào sự tồn tại của newzyme 
hoạt động trong tế bào, chúng ta có thể đưa ra một cách sống mới bao gồm nhiều khía 
cạnh của con người: sức khỏe, tuổi thọ, sinh sản, sắc đẹp, môi trường trái đất và xã 
hội. Tôi kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển trong tương lai khi chúng ta hiểu biết cội 
nguồn của sự sống. 
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CHƯƠNG 4: 
CUỘC THÍ NGHIỆM LỚN VỀ DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE 

 

Trí thức khoa học về hệ miễn dịch bẩm sinh của cơ thể đã bùng nổ cách đây một vài 
thập kỷ nhưng chưa mang lại kết quả về phương tiện diện cải thiện sức khỏe của con 
người ở thế kỷ XXI. Thay vào đó, bệnh béo phì ở Mỹ đã đạt đến mức báo động, đặc 
biệt là trẻ em đã mắc những bệnh liên quan đến béo phì mà chưa từng thấy ở thời xưa, 
như bệnh tiểu đường loại 2, bệnh cao huyết áp, máu nhiễm mỡ. Sự thay đổi này có thể 
là do ít tập thể dục, đặc biệt là tập thể dục ở ngoài trời nhưng phần lớn là do chế độ ăn 
uống của các gia đình người Mỹ. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em Mỹ bị bệnh dị ứng cũng tăng 
lên, đối với người lớn cũng như trẻ em, số người mắc bệnh tự miễn như vậy dị ứng 
ứng, hen suyễn, bệnh ban đỏ, viêm thấp khớp tăng lên. 

Tôi thấy có hai nguyên nhân cơ bản gây ra những bệnh liên quan đến thực phẩm và 
dinh dưỡng này. Nguyên nhân thứ nhất là do sự toàn cầu hóa. Cách đây một vài thập 
kỷ, con người hầu như sống ở những nơi tổ tiên họ đã sống và ăn họ trồng. Nghề nông, 
đánh bắt cá, săn bắn, chế biến thực phẩm đã phát triển ở nhiều thế hệ nhưng vẫn còn là 
những nghề mà cha mẹ, ông bà ta dựa vào đó để tìm kế sinh nhai. 

Sau đó, trong và sau Chiến tranh thế giới thứ II, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi do sự 
phát triển của giao thông vận tải, thông tin liên lạc đã rút ngắn khoảng cách toàn cầu. 
Sự giao thương mở rộng hơn nên con người đã phát triển công nghệ chế biến trồng thu 
hoạch thực phẩm. Quá trình này đã diễn ra ở Mỹ trong hai, ba trăm năm và dĩ nhiên nó 
đã đã phát triển ở thế hệ trước. Chúng ta đã nạp nhiều loại thực phẩm mới vào cơ thể. 
Hầu hết mọi siêu thị trong nước Mỹ bán rau tươi có xuất xứ từ Chile, Thụy Sĩ, Mexico 
và California, ngay giữa mùa đông ở vùng đồng bằng băng giá Midwestern Greet 
Plains. Ở bất kỳ thành phố nào của Mỹ, bạn có thể ăn điểm tâm sáng ở quán cà phê 
bán thịt lợn xông khói cổ xưa và trứng, ăn trưa tại nhà hàng sushi Nhật, ăn tối tại quầy 
bán bánh thịt chiên giòn Mêxicô, nhà hàng yêu thích của Pháp hay có thể là nhà hàng 
của người Thái Lan hay Êtiopi. 

Chúng ta thích thực phẩm chế biến sẵn. Nhưng những gì ở cơ thể về mặt di truyền 
học được tự nhiên tạo ra ra để ăn theo phương pháp xuất phát từ đường ruột của 
chúng ta, chắc chắn sẽ gặp những thực phẩm tổ tiên chưa từng ăn, nhữngthực phẩm 
không thể tiêu hóa dễ dàng. 

 Sự toàn cầu hóa đã gây ra sự căng thẳng khác về dinh dưỡng. Những thực phẩm 
“tươi” ở khắp toàn cầu được vận chuyển đến các siêu thị, nhà yêu thích trong nước, 
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nhìn chúng vẫn tươi ngon. Để tạo ra được điều thần kỳ này, người trồng và chế biến 
thực phẩm đã phát triển tất cả các công nghệ mới. Họ đã tạo ra những giống thực vật 
không bị thối, nhìn tươi như lúc bắt đầu vận chuyển, chẳng hạn như vận chuyển từ 
vườn trái cây ở Thụy Sĩ đến siêu thị ở North Dakota. Khi mua những rau củ quả này 
nhìn tươi ngon nhưng không có vị hay giá trị dinh dưỡng thật sự. 

Nói cách khác, người trồng và chế biến thực phẩm có nhiều tiến bộ hơn thế hệ 
trước. Điều này đã dẫn đến lý do thứ hai để tôi cho rằng ngày nay sức khỏe dinh 
dưỡng của chúng ta đã bị tổn hại và do cách chúng ta ăn. Lý do là ở khắp mọi nơi, từ 
đất ở nông trại đến thực phẩm đóng gói trong bì polystyrene, khi chuyển qua nơi bán, 
công nghệ đã làm thay đổi thực phẩm nên khi chúng ta ăn làm cho cơ thể khó hấp thu. 

Có nhiều nghiên cứu về hậu quả do công nghệ gây ra trong những năm gần đây. 
Công nghệ đã làm thay đổi thực phẩm, bao gồm phân bón hóa chất, đất giả nguyên tố 
vi lượng, hạt giống biến đổi gen di truyền, hóa chất bảo vệ thực phẩm, cho súc vật 
nuôi ăn trong chuồng với quy mô lớn, các kháng thể để trích hoặc cho súc vật nuôi ăn, 
lạm dụng quá nhiều chất thải của động vật để bón cho đất, chích steroid và hoóc môn 
cho súc vật nuôi. 

Đồng thời công nghệ tạo ra thực phẩm sản xuất hàng loạt, phần lớn thực phẩm này 
phụ thuộc vào đường và dầu ngô, các chất chiết xuất từ đậu nành, quy trình tiệt trùng, 
đồng nhất hóa, diệt khuẩn theo phương pháp Pasteur, chất bảo quản, chất béo nhân tạo 
(chẳng hạn như chất béo chuyển hóa), chất ngọt nhân tạo và những phát minh về tất cả 
mọi hoạt động thực phẩm mới lạ. Hầu hết những thực phẩm này cũng dễ tiêu hóa 
nhưng có rất ít về mặt dinh dưỡng tốt cho chúng ta. Kết quả là thực phẩm dễ dùng, rẻ, 
rất ngon. Chúng ta có thói quen ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều calo nhưng không có 
nhiều chất dinh dưỡng cho đến khi chúng ta trở thành một quốc gia của những công 
dân quá cân, thiếu chất cần thiết cho cơ thể. 

CUỘC THÍ NGHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬT 
Rõ ràng, sức khỏe của người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi cách ăn uống và những thì họ 
ăn, nhưng tôi không thể không nghĩ đến “cuộc thí nghiệm” về dinh dưỡng với quy mô 
lớn cho thấy mối liên kết giữa khỏe và dinh dưỡng. Đó là sự trải nghiệm của người 
Nhật khi họ bắt đầu chấp nhận ẩm thực kiểu Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ II. 

Trong thời kỳ năm 1945 - 1950, chiến dịch cải cách dinh dưỡng diễn ra trên toàn bộ 
nước Nhật đã gây ra sự hủy hoại văn hóa ẩm thực truyền thống của người Nhật. 
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Một trong những nhân tố góp phần vào sự hủy hoại này là sự thay đổi thang giá trị 
của người Nhật, do sự thất bại của nước Nhật trong cuộc chiến tranh. Đó chính là cú 
sốc  

về tâm lý của xã hội xuất phát từ trạng thái tâm lý cho rằng thực phẩm truyền thống 
thiếu thịt là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này. Đây là nước Nhật, nơi tôi lớn lên bắt 
đầu nghiên cứu y học. Đột nhiên tất cả mọi thứ ở phương Tây nhìn có vị hơi hẳn 
những những gì truyền thống của đất nước chúng tôi. 

Kết quả là sự thay đổi đáng nhiên đáng ngạc nhiên về chế độ ăn uống của người 
Nhật mà không đồng bộ với cơ thể họ, đó không chỉ là do yếu tố tâm lý, mà “chiến 
lược lúa mỳ ” của Mỹ đã thành công. 

Ngay sau chiến tranh thế giới thứ II, việc sử dụng số lượng lớn nông sản dư thừa 
như lúa mỳ , đậu nành, ngô là vấn đề ở tầm quốc gia của Mỹ. Nông sản dư thừa đã 
được sản xuất để nuôi binh lính ở châu Âu và châu Á trong cuộc trình trong cuộc chiến 
tranh được sử dụng cho “kế hoạch Marshall”, chương trình khôi phục châu Âu sau 
chiến tranh và cũng được sử dụng với số lượng lớn trong cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc 
Quốc bùng nổ vào năm 1950. Vào đầu những năm 1950, sau khi hoàn thành kế hoạch 
Marshall và kết thúc cuộc chiến tranh ở Hàn Quốc, ngũ cốc dư thừa trở thành một vấn 
đề đối với nước Mỹ. Ngành nông nghiệp ở Mỹ đối mặt với sự rớt giá hàng hóa và 
được thu hoạch lúa mỳ trên thế giới đã tạo ra sự ảnh hưởng kết hợp lên tình huống 
này. 

Để tránh rớt giá nông sản của Mỹ, Chính phủ đã mua hầu hết sản phẩm dư thừa này 
và những sản phẩm không thể đưa vào cất giữ ở hầm chứa, nhà kho được chất đống ở 
ngoài đường và được che lại bằng tấm phủ. Lúc đó, Nhật Bản đang ở giữa thời kỳ khôi 
phục sau chiến tranh, đã đưa ra cho Mỹ giải pháp tiêu thụ những nông sản dư thừa này. 
Mỹ đồng ý cung cấp cho Nhật nông sản dư thừa với điều kiện tốt: thanh toán sau và 
việc bán sản phẩm dư thừa cho thành phần tư nhân của Nhật có thể được thực hiện 
theo sự hồi phục kinh tế của Nhật. 

Thỏa thuận bao gồm điều khoản quy định, Mỹ sử dụng một phần quỹ khôi phục 
kinh tế để phát triển thị trường nông sản ở Nhật Bản. Kết quả là phong trào cải cách 
dinh dưỡng đã diễn ra bằng cách sử dụng nhà bếp di động trên khắp cả nước. Những 
người già ở Nhật hồi tưởng lại sự kiện này, trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu vào 
năm 1956 nhà bếp di động là những chiếc xe buýt lớn đi khắp đất nước để tổ chức 
những lớp học nấu ăn ngoài trời, thực phẩm được khuyến nghị theo phong trào này 
thuộc ẩm thực mang phong cách Mỹ - bánh mỳ được làm từ lúa mỳ ; sản phẩm làm từ 
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thịt, sữa, trứng và chiên nấu sử dụng dầu mỡ động vật. Những thực phẩm này phù hợp 
với khẩu phần ăn bằng bánh mỳ, khuyến khích sử dụng để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 
tồn kho, do đó mở ra con đường để mang số lượng lớn ngô, đậu nành từ Mỹ đến cho 
gia súc ăn, đồng thời làm nguyên liệu chế biến dầu thực vật và dầu bắp. Thực tế, đến 
ngày nay thì Nhật còn phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Mỹ khoảng 90% thức ăn cho 
gia súc. Những gì mà chiến lược của Mỹ đã thúc đẩy là sự chuyển đổi văn hóa ăn uống 
của người Nhật sang hình thức tiện lợi cho sự phát triển kinh tế của Mỹ. 

BỮA ĂN TRƯA DO TRƯỜNG CẤP 
“Chiến lược lúa mỳ” đầy mưu trí của Mỹ có ảnh hưởng đến văn hóa ăn uống của 

người Nhật sau chiến tranh, đó là lý do vì sao có sự cung cấp miễn phí lúa mỳ và bột 
sữa gầy để làm bữa ăn trưa ở trường. Ngày nay, có nhiều trường học của Nhật phục vụ 
bữa trưa bằng cơm nhưng vào thời gian đó, các koppan pan (bánh mỳ được làm ở 
Nhật) là biểu tượng của bữa ăn trưa do trường cấp. Bột sữa gầy ban đầu được một tổ 
chức từ thiện của Mỹ cung cấp dưới hình thức hàng viện trợ, điều này được tán dương 
vì là kết quả của sự viện trợ, hơn 14 triệu trẻ em khắp cả nước nhận được lợi ích và 
tránh đói. 

Chương trình viện trợ lương thực kết thúc sau khi Nhật giành được độc lập vào năm 
1951 tại thời điểm ký kết hiệp ước Hòa Bình ở San Francisco. Tuy nhiên, Mỹ đã đưa 
vào hiệp ước hòa bình một điều khoản về “cung cấp miễn phí bữa ăn ở trường” nhằm 
xây dựng phong cách sống ăn uống thực phẩm làm từ sữa và lúa mỳ. 

Vào thời gian đó, chương trình cấp bữa ăn trưa ở trường đang đối mặt với sự 
khủng hoảng, nhưng nhờ vào món quà không khai này, chương trình tếp tục diễn ra. 
Thực đơn từ bánh mỳ, sữa, bắt đầu trở thành phần chính của người Nhật. 

Do đó, thói quen nhập khẩu nông sản từ Mỹ được hình thành. Đồng thời, tiêu thụ 
gạo là thành phần chính trong bữa ăn truyền thống của người Nhật bắt đầu giảm xuống 
đến mức đã ban hành chính sách giảm diện tích trồng lúa. Tôi nói sự kiện này là sự 
hủy hoại văn hóa ăn uống truyền thống của Nhật. 

Cùng với sự thay đổi hoàn toàn về văn hóa ăn uống, người Nhật trở thành người 
tham gia không có ý thức vào những cuộc thí nghiệm lớn nhất về dinh dưỡng và sức 
khỏe trong lịch sử của nhân loại. Kết quả của cuộc thí nghiệm về sức khỏe của người 
Nhật là gì? 

Sự thật rằng người Nhật trở nên cao lớn hơn nhờ tiêu thụ sữa và thức ăn làm từ sữa 
giàu canxi. Chiều cao trung bình của người Nhật ngày nay so với thời điểm mà tôi 
được sinh ra năm 1935 trung bình gần 4 inch, bây giờ thanh niên Nhật có thân hình 
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khác với thế hệ của tôi. Tuy nhiên, với thân hình đẹp hơn là một điều và khỏe mạnh, 
không bệnh tật, cùng với thể chất tốt, tràn đầy sinh lực lại là một lẽ khác. 

Như đã đề cập trong chương 2, tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh do bệnh truyền nhiễm đã 
giảm số nhanh chóng, do đó tuổi thọ trung bình ở Nhật được xếp hạng đứng đầu thế 
giới. Nhưng đồng thời có 600.000 bệnh nhân ung thư, 16 triệu người bị bệnh tiểu 
đường bao gồm bệnh tiền tiểu đường, 46 triệu người bị bệnh dị ứng, 31 triệu 
người bị bệnh cao huyết áp, và con số tiếp tục tăng lên. Số người bị ung thư kết 
trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, v.v… ngày càng 
tăng lên, tất cả những bệnh ung thư này hiếm khi xảy ra ở người Nhật vào thời điểm 
trước chiến tranh. 

Ở Nhật, những người ở độ tuổi của tôi lớn lên mà không uống sữa, có thể bạn cho 
rằng số người này bị loãng xương nhiều hơn so với số người ở 4 nước tiêu thụ sữa lớn 
nhất: Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan nhưng điều đó không đúng. Có lẽ, bạn đã 
biết bệnh loãng xương là xương yếu do thiếu canxi, nếu không được chữa trị sẽ dẫn 
đến nguy cơ gãy xương và được đề nghị uống sữa để phòng chống bệnh này. 

Lượng canxi mà người Nhật uống hàng ngày khoảng 550mg, so với năm 1950 gấp 
2 lần. Lượng canxi uống vào tăng gấp đôi trong 60 năm, nhưng số người Nhật bị bệnh 
loãng xương ngày càng tăng lên. Người thời xưa không uống sữa nhưng họ cứng cáp 
hơn người thời nay, họ thật sự là “những người có xương sống”. Có người nói rằng 
“vào thời gian đó, tuổi thọ trung bình ngắn nên ít người bị bệnh loãng xương”. Tuy 
nhiên số trẻ em bị gãy xương do té nhẹ cũng ngày càng tăng lên. 

Canxi có nhiều chức năng ngoài tạo xương và răng. Một lượng nhỏ canxi tìm thấy 
trong máu và tế bào góp phần làm bình thường hóa các chức năng của cơ thể như cơ, 
dây thần kinh. Do đó, khi cơ thể thiếu canxi, thường dễ bị kích thích, tinh thần không 
ổn định. Tôi sẽ bàn vấn đề này sau nhưng đây nhưng đây là một yếu tố kết hợp với sự 
dung nạp lượng đường tinh luyện dư thừa góp phần gây ra trạng thái dễ bị kích thích, 
thiếu kiểm soát cảm xúc. Vấn đề do thiếu canxi gây ra có mối quan hệ khăng khít với 
chất lượng của bữa ăn hàng ngày. Để tạo ra sự thay đổi cơ bản, đều khẩn thiết là phải 
có chế độ ăn uống không phụ thuộc vào thực phẩm có nguồn gốc từ động vật và phù 
hợp với quy luật tự nhiên như được diễn giải trong chương trình Shinya Biozyme. Một 
người không thể mong đợi một sự thay đổi lớn chỉ bằng cách đơn giản là đề nghị một 
chế độ ăn kiêng. 

Tôi đã viết rất nhiều trong cuốn sách bằng tiếng Nhật và trong cuốn nhân tố enzyme 
về vấn đề sữa và sản phẩm làm từ sữa. Sữa bán trong cửa hàng chứa đầy chất oxi hóa. 
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Trước khi được vào quy trình chế biến, sữa chứa rất nhiều thành phần tốt. Ví dụ: nó 
chứa nhiều loại enzyme, những loại này phân giải lactose, lipase, phân giải chất béo và 
một loại enzyme có trong tế bào động vật để phân giải protein. Sữa ở tình trạng tự 
nhiên cũng chứa lactoferrin, nó được biết là chất chống oxy hóa, chống viêm, chống 
lây truyền và tác dụng miễn dịch. 

Tuy nhiên, sữa bán trong các cửa hàng đã bị mất tất cả những đặc tính tốt trên thông 
qua quá trình chế biến sản xuất. Quy trình chế biến sữa theo những công đoạn sau đây. 

Đầu tiên, một máy hút sữa được kẹp vào núm vú con bò để vắt sữa ra, tạm thời 
đựng trong các thùng chứa, sữa tươi được tập hợp trong các nông trại, sau đó được 
chuyển sang thùng chứa lớn hơn, nơi đó được làm đồng nhất. Thực tế việc làm đồng 
nhất là đồng nhất chất béo được tìm thấy trong sữa tươi. 

Sữa tươi chứa khoảng 4% chất béo nhưng hầu hết chất béo bao gồm những hạt phân 
tử tồn tại như những giọt nhỏ. Vì lượng chất béo rất nhỏ đó dễ dàng nổi lên trên bề mặt 
nếu sữa tươi để ở dạng nguyên chất, chất béo đó trở thành một lớp kem nổi trên bề 
mặt. Khi còn bé, tôi đã uống một hoặc hai hộp sữa, tôi còn nhớ đã thấy một lượng kem 
trắng dưới nắp chai. Khi sữa không được đồng nhất một lượng nhỏ chất béo sẽ nổi lên 
trên bề mặt trong suốt quá trình vận chuyển. 

Bây giờ một máy được gọi là máy làm đồng nhất được sử dụng và một lượng nhỏ 
chất béo bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Sản phẩm cuối cùng của quá trình này là sữa được 
đồng nhất. Tuy nhiên, khi quá trình đồng nhất xảy ra, chất béo được tìm thấy trong sữa 
tươi gắn chặt với oxy thay đổi thành chất béo bị hydro hóa, chất béo trong quá trình 
đồng nhất sữa không tốt cho cơ thể. 

Nhưng quá trình sản xuất sữa chưa dừng lại ở đó, trước khi đưa vào ra thị trường, 
sữa đồng nhất phải được diệt khuẩn bằng nhiệt độ để ngăn chặn sự nhân giống của 
những vi khuẩn khác nhau. Có 4 cách cơ bản để tiệt trùng sữa: 

1. Tiệt trùng giữ ở nhiệt độ thấp ấp (LTLT = Low temperature long time). Diệt 
khuẩn ở nhiệt độ 144 -1490F trong 30 phút. Đây là phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ 
thấp phải chung. 

2. Tiệt trùng ở nhiệt độ cao (HTLT = High temperature long time). Tiệt trùng ở 
nhiệt độ trên 1670F hơn 15 phút. 

3. Tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn (HTST). Tại nhiệt độ 161,60F 
khoảng 15 giây. Phương pháp tiệt trùng này được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới. 

4. Tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn tại nhiệt độ 248 -2660F trong 2 giây 
(hay tại 3020F trong 1 giây). 
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Hầu hết phương pháp được sử dụng rộng rãi trên thế giới là tiệt trùng ở nhiệt độ cao 
trong thời gian ngắn và nhiệt độ cực cao trong thời gian ngắn. Tôi sẽ lặp lại điều này, 
enzyme rất nhạy cảm ở nhiệt độ. Chúng bắt đầu phá hủy ở nhiệt độ 118,40F và chúng 
hoàn toàn bị phá hủy ở nhiệt độ 2390F. Do đó, sự không lưu tâm về lượng thời gian, 
khi nhiệt độ đạt đến 2660F, enzyme sẽ hoàn toàn mất đi. 

Hơn nữa, số lượng chất béo bị oxi hóa gia tăng nhiều hơn khi ở nhiệt độ cực cao và 
nhiệt độ thay đổi chất lượng protein trong sữa. Như lòng đỏ trứng gà khi nấu lâu sẽ dễ 
dàng vỡ ra thành mạch nhỏ cũng giống như sự thay đổi xuất hiện với protein trong 
sữa, lactoferrin rất nhạy với nhiệt cũng bị mất. 

Bởi vì nó đã bị đồng nhất và tiệt trùng nên sữa bán trong các siêu thị trên thế giới 
không tốt cho sức khỏe của bạn. 

Sữa bò trước tiên dành cho con bò. Chất dinh dưỡng được tìm thấy trong sữa bò phù 
hợp cho sự phát triển của con bò, điều đó cần thiết cho sự phát triển của con bò không 
cần thiết cho sự phát triển của con người. 

Hơn nữa, trong thế giới tự nhiên, chỉ có con vật uống sữa khi mới sinh ra không có 
con vật nào uống sữa khi trưởng thành, đó là cách tự nhiên làm việc. Chỉ có con người 
cố tình lấy sữa của loài vật khác đem ôxy hóa rồi uống. Điều đó là chống lại lại quy 
luật tự nhiên.  

Ở Nhật và Mỹ, trẻ em được khuyến khích uống sữa vào bữa ăn trưa, vì họ nghĩ rằng 
sữa giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nếu ai nghĩ sữa bò 
và sữa mẹ giống nhau là hoàn toàn sai lầm. Các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong 
sữa bò và sữa mẹ giống nhau như protein, chất béo, lactose, sắt, canxi, phốt pho, natri, 
kali và vitamin được tìm thấy trong cả hai. Tuy nhiên, chất lượng và số lượng của 
những chất dinh dưỡng này là hoàn toàn khác nhau. 

Thành phần chính protein được tìm thấy trong sữa bò được gọi là “caseine”. Tôi đã 
đề cập trước đó là protein này rất khó tiêu hóa trong hệ thống đường ruột con người. 
Hơn nữa, trong sữa bò cũng chứa chất chống Oxy hóa lactoferrin giúp cải thiện chức 
năng hệ thống miễn dịch. Tự nhiên, số lượng lactoferrin được tìm thấy trong sữa mẹ là 
0,15% trong khi sữa bò chỉ là 0,01%. 

Mỗi đứa trẻ mới sinh khác nhau yêu cầu số lượng và tỉ lệ chất dinh dưỡng cũng 
khác nhau. Đối với người trưởng thành thì sao? 

Cung cấp lactoferrin là một ví dụ. Lactoferrin trong sữa bò phân hủy trong axit dạ 
dày, vì vậy kể cả nếu bạn uống sữa chua bị xử lý bởi nhiệt độ, lactoferrin cũng sẽ bị 
phá hủy trong dạ dày. Điều này cũng giống như lactoferrin được tìm thấy trong sữa 
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mẹ. Một đứa trẻ mới sinh có thể hấp thụ được lactoferrin từ sữa mẹ vì dạ dày của 
chúng chưa hoàn toàn phát triển và chỉ có rất ít axit được bài tiết trong dạ dày, 
lactoferrin không bị phá hủy. Nói cách khác, sữa mẹ không dành cho người lớn tuổi. 

Một vấn đề khác là mọi người có cùng chung một đặc điểm là không đủ enzyme 
lactase để phân hủy lactose. Hầu hết mọi người có đủ lượng enzyme này khi còn là 
một đứa bé ẵm trên tay, nhưng càng lớn sẽ càng giảm. Khi những người này uống 
sữa, họ kinh nghiệm được triệu chứng tiêu chảy, đó là kết quả của cơ thể không có 
khả năng tiêu hóa lactose. Những người hoàn toàn thiếu lactase hoặc có ít enzyme thì 
được xem là không chịu được lactose. Một ít người hoàn toàn không hấp thụ lactose 
nhưng 90% người châu Á, 75% năm Hispanics, American Indians, African American, 
60% người Mediterranean và 15% người Bắc Âu thiếu lượng enzyme này. 

Lactose là một dạng đường chỉ tồn tại trong sữa của loài động vật có vú. Sữa chỉ 
cho đứa trẻ mới sinh, mặc dầu nhiều người trưởng thành thiếu lactase khi họ mới sinh, 
tất cả những đứa trẻ khỏe mạnh có đủ cho nhu cầu của chúng. Hơn nữa, số lượng 
lactose trong sữa mẹ là khoảng 7% với sữa bò là 4,5%. 

Khi mọi người còn là một đứa trẻ, được bú sữa mẹ giàu lactose, nhưng mất dần 
enzyme khi họ trưởng thành, tôi tin rằng theo quy luật tự nhiên thì sữa không phải là 
thứ cho người trưởng thành nên uống. 

Nếu đơn giản chỉ vì bạn thích uống sữa, tôi mạnh mẽ đầy nghị bạn nên giới hạn hay 
chỉ uống sữa mà chưa bị đồng nhất và tiệt trùng ở nhiệt độ thấp. Trẻ em và người lớn, 
nếu ai không thích uống sữa thì đừng nên uống. 

“Uống sữa đơn giản là không làm cho cơ thể bạn tốt lên”. 
Đối với người Nhật và những người ở nước khác không quen dùng sữa. Ngoài bệnh 

không dung nạp đường sữa. tôi đã quan sát thấy số bệnh nhân bị vấn đề với đại tràng 
khó chữa trị như viêm loét đại tràng hay bệnh crohn, v.v… từ 30 đến 40 tuổi ngày 
càng tăng lên. Những bệnh nan y này có liên quan đến tiêu thụ thực phẩm có nguồn 
gốc từ động vật như sữa, sản phẩm làm từ sữa, thịt. Sở dĩ có sự nghiên cứu này vì đã 
có nhiều trường hợp cải thiện triệu chứng sau khi bệnh nhân thay đổi chế độ ăn uống 
của họ bằng cách giới hạn tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, chuyển sang 
chế độ ăn uống bao gồm ngũ cốc nguyên chất, rau củ quả. 

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp những người bị bệnh dị ứng như hội chứng khó 
chịu đường ruột, táo bón mãn tính, phân thải có mùi thối, viêm da dị ứng, v.v… làm 
theo hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống từ thực phẩm có nguồn gốc từ động vật sang 
chế độ ăn uống hầu như là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, thì cho thấy đường 
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ruột của họ dần dần được cải thiện cùng với các triệu chứng cũng được cải thiện mà 
không dùng thuốc. 

Bò là loài ăn cỏ trên đồng. Nhưng trong trang trại nhà máy, chúng được cho ăn bằng 
thức ăn cô đặc, bao gồm ngũ cốc, đậu không phải là thức ăn chính của chúng. Để tạo 
ra nhiều sữa chúng được giữ trong trang trại nuôi bò và không được hoạt động hợp lý. 
Trong một số trường hợp, chúng được cho ăn bằng thức ăn có nguồn gốc từ động vật 
như bột cá hay bột sữa gầy. Cho nên, nó giống như cung cấp thức ăn nhiều calo, 
protein cho đứa trẻ ở nhà. Nếu bạn đặt bản thân mình vào vị trí của chúng, bạn sẽ nhìn 
bạn sẽ nghĩ mình bị bệnh nếu sống như vậy. Thực tế, số lượng bò sữa mắc nhiều bệnh 
khác nhau như bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh hậu sản, bệnh viêm vú, bệnh rối loạn sinh 
sản, v.v… đã tăng lên trong 10 - 15 năm qua. Cụ thể, bệnh dạ múi khế lệch chỗ là bệnh 
chỉ có ở bò sữa cũng đang tăng lên. 

Có lẽ nhiều người biết rằng bỏ tiêu hóa bằng cách nhai lại. Có tất cả 4 dạ dày. Ba dạ 
dày đầu tiên được xem đã phát triển từ thực quản. Dạ dày đầu tiên là dạ dày lớn nhất 
thực hiện chức năng phân giải từ từ cỏ khó tiêu hóa, được hỗ trợ bởi những vi sinh vật 
bản địa và chất lên men. Những chất lên men được tiêu hóa trong bốn dạ dày tiết ra 
dịch vị, sau đó được chuyển đến đường ruột. Bệnh dạ muối khế lệch chỗ còn gọi là hội 
chứng chứng chướng khí trong bốn dạ dày do thức ăn cô đặc dư thừa khó tiêu ở dạ dày 
đầu tiên. Nhiều con bò sữa mất cảm giác thèm ăn và bỏ ăn. Lượng sữa giảm, con vật 
mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Thường giải phẫu được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên 
để đưa 4 dạ dày bị lệch về đúng vị trí của chúng. 

Ngoài ra, bò sữa được thụ tinh nhân tạo sau khi chúng sinh chỉ 60 ngày, trong khi 
chúng vẫn còn tạo ra sữa mẹ. Hiện tại, nhờ sự tiến bộ trong việc kiểm soát súc vật 
nuôi, 99% bò bao gồm bò thịt phải trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo, mang thai sinh 
con. Thụ tinh nhân tạo là quá trình bình thường được diễn ra theo ý định của con 
người nuôi bò lấy sữa, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng ta đang thắc mắc liệu điều này 
có được thực tiễn chấp nhận hay không. 

Sở dĩ Tôi lo lắng về vấn đề này về bò mang thai bị vắt sữa. Chúng ta đã biết rằng 
sữa bò sữa từ bỏ mang thai (sữa không thường để tiêu thụ) chứa một lượng lớn hóc 
môn sinh dục. 

Vấn đề về hóc môn sinh dục của bò mang thai đã được làm rõ thông qua nghiên cứu 
của Ông Akio Sato là giáo sư danh dự của trường Đại học/Cao đẳng Y Khoa 
Yamanashi. Theo ông Sato khi bò mang thai hàm lượng hoóc môn sinh dục (hormone 
estrogen, progestin) tăng lên và di chuyển vào sữa, nó không thể phân hủy được trong 
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quá trình tiệt trùng bằng nhiệt. Nói cách khác, nhiều loại sữa trên thị trường chứa một 
lượng hoóc môn sinh dục lớn hơn nhiều so với lượng hoóc môn trong sữa từ bò không 
mang thai. 

Hiện tại, số người tiêu thụ lượng sữa lớn nhất là trẻ em từ 7 đến 14 tuổi, mỗi đứa trẻ 
tiêu thụ 320 ml sữa (bao gồm sản phẩm làm từ sữa) mỗi ngày. Người ta cũng đã xác 
nhận sữa trên thị trường chứa 380 picrogam (1 picrogam bằng 1 hay lớn hơn 1 ngàn tỷ 
gram) estrogen sulfate là một loại hoóc môn sinh dục estrogen. Điều này có nghĩa là 
trẻ em trước tuổi dậy thì đã uống trung bình 120 nanogram (120.000 picrogam) 
estrogen sulfate. Lượng này cao hơn 40 - 100 nanogram hoóc môn sinh dục (estradiol - 
một loại hoóc môn sinh dục estrogen) mà trẻ em trước tuổi dậy thì tạo ra. Một số phụ 
huynh đã thúc con uống 1/4 gallon sữa mỗi ngày và nói rằng “sữa sẽ làm cho cơ thể 
khỏe mạnh”. Sản phẩm làm từ sữa như phomat, bơ, kem, yaourt, v.v… cũng được tiêu 
thụ rất nhiều.  

Hoóc môn sinh dục chứa trong sữa và các sản phẩm làm từ sữa khác với hóa chất 
mà chất này hoạt động giống như hoóc môn, hay còn gọi là chất gây rối loạn nội tiết 
tố. Vì đó là hoóc môn thật nên tác dụng lên cơ thể mạnh hơn nhiều. Tóm lại, do tiêu 
thụ một lượng lớn sữa mà cho là bổ khỏe lên trẻ em trước tuổi dậy thì được cung cấp 
một lượng hoóc môn sinh dục dư thừa. Dĩ nhiên, những trẻ em này bao gồm cả bé trai. 

Tác dụng của hoóc môn sinh dục dư thừa này lên tinh thần và thể xác của trẻ em 
như thế nào? Ông Sato đã chỉ ra những trẻ em này thuộc thế hệ bùng nổ dân số đầu 
tiên ở Nhật Bản đã được nuôi dưỡng bằng sữa ngay trước khi chúng được sinh ra 
(thông qua mẹ) và chúng có khả năng sinh sản thấp. Ví dụ, tỉ lệ mang thai ở độ tuổi 
sinh con (15 - 45) vào năm 2004, ở thế hệ bùng nổ dân số thứ hai thì ở độ tuổi 20, cho 
thấy giảm 50% so với tỷ lệ ở năm 1973, cách đó hơn 30 năm. Chúng ta không thể nói 
nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này là do quan niệm về giá trị sống thay đổi do kết 
hôn muộn. Thực tế, có vấn đề không bình thường Và sự vô sinh hay ít tinh trùng. Sữa 
không thể là nguyên nhân duy nhất cho mọi vấn đề này, nhưng không thể phủ nhận 
chế độ ăn uống theo phong cách phương Tây bao gồm sữa đã có ảnh hưởng đến sự suy 
giảm khả năng sinh sản. 

Ngoài ra bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng, ung thư tử 
cung, v.v… ở những nước tiên tiến đã tăng lên sau năm 1940 - 1950 khi bắt đầu tiêu 
thụ một lượng lớn sữa, sản phẩm làm từ sữa. Thông qua việc tư vấn về chữa trị cho các 
bệnh nhân chống bệnh ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, tôi xác nhận những bệnh 
nhân này hàng ngày đã dùng sữa, format, Yaourt, v.v… 
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Khoa học dinh dưỡng ngày nay đã liên đã quan niệm trong sự hạn chế sau chiến 
tranh thế giới. Về phía tôi để làm một cuộc đại tu, tôi đã đưa ra chương trình Shinya 
Biozyme dựa trên cơ sở dinh dưỡng enzyme hiện đại. Tôi giới thiệu chương trình này 
cho nhiều người bao gồm những bệnh nhân đã đến phòng khám của tôi. Tôi cho rằng 
đã đến lúc phải nghiên cứu khoa học sinh dưỡng mới xuất phát từ quan điểm về sức 
khỏe của mỗi người, hoàn toàn không vì lợi ích kinh tế của những nhà sản xuất thực 
phẩm. 

Cơ thể của bạn được tạo ra để dễ chỉ sự khỏe mạnh và tràn đầy sức lực bằng 
cách làm sạch tế bào một cách tự nhiên, sử dụng những enzyme làm trẻ hóa và 
newzyme của bạn. Phương pháp Biozyme được thực hiện cùng với newzyme có 
đến 60 nghìn tỷ trong tế bào. Ngay khi bạn hiểu được cách để hoạt hóa những 
enzyme này thì bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy sinh lực và trẻ mãi. 
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PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH SHINYA BIOZYME 
CHƯƠNG 5: LÀM TRẺ HÓA Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO 

 
Bạn có thể tăng cường đến mức tối đa ki - năng lượng sống của mình và bạn có thể 

thực hiện điều này bằng cách giúp cho cơ thể hoạt động theo cách mà tự nhiên đã ban 
tặng cho nó. 

Để gia tăng nguồn sinh lực thì không có bao gồm việc dùng những viên Vitamin hay 
thức uống tại năng lượng, cũng không liên quan đến nhân tạo làm cho cơ thể mệt mỏi 
phục hồi nhanh. Thay vào đó, bạn có thể tạo ra được nguồn sinh lực tự nhiên bên 
trong cơ thể để ở cấp độ tế bào. 

Nguồn sinh lực phải là bí quyết để khỏe, đẹp và cũng là nguồn năng lượng. Trong 
dài hạn, bạn không thể để có được nguồn sinh lực bền bỉ nếu ăn uống nghèo nàn chất 
dinh dưỡng, kể kể cả bạn dùng nhiều chất kích thích hay thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng. Để tăng cường năng lượng sống, bạn cần phải cải thiện quá trình đào thải 
phải độc tế bào của cơ thể để tự nhiên. Chương trình Shinya Biozyme sẽ chỉ cho bạn 
cách thực hành điều này một cách dễ dàng trong đời sống hàng ngày.  

Cơ thể con người có 40 đến 60 nghìn tỷ tế bào. Khi mỗi tế bào này hoạt động tích 
cực, chúng ta có được sức sống trẻ trung và khỏe, nếu có gì ngăn cản hoạt động bên 
trong tế bào, bạn sẽ mất răng lượng và dễ mắc bệnh hơn. Bên trong tế bào, có cơ quan 
gọi là ty thể nơi sản sinh ra năng lượng cho các hoạt động. Khí oxy chúng ta hấp thụ từ 
các chất dinh dưỡng của thực phẩm ăn vào và khí oxy thở được trong tế bào khỏe 
mạnh chuyển đến ty thể được chuyển hóa thành năng lượng. Trong tế bào khỏe mạnh, 
sự chuyển hóa năng lượng bên trong ty thể được diễn ra thuận lợi. Miễn là tình trạng 
tốt này diễn ra liên tục, chúng ta có thể sống tích cực và năng động bất kể tuổi tác nào. 
Năng lượng sống giảm có nghĩa là có thứ gì đó đang ngăn cản những hoạt động của ty 
thể bên trong tế bào, tôi gọi những thứ này là chất thải tế bào. Để khôi phục sức khỏe 
của tế bào, điều cần thiết phải làm sạch chất thải bên trong chúng thông qua quá trình 
đào thải độc tự nhiên của cơ thể. 

LÀM SẠCH CHẤT THẢI BÊN TRONG TẾ BÀO  
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy vào buổi sáng ảnh có thể là trong tế bào có 

một lượng chất thải, nếu chất chất thải này không được loại bỏ, tế bào sẽ không hoạt 
động tốt tốt cho nên dù bạn có cố gắng hoạt động nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Nếu trong 
tế bào não của chúng ta chứa một lượng chất chất lượng lớn chất thải có thể dẫn đến 
bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) hay bệnh đột quỵ. 
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Chất thải bên trong tế bào sẽ làm lão hóa tế bào. Nếu tế bào không được khôi phục 
và hệ miễn dịch hoạt động tốt vì thì chúng ta dễ bị bệnh truyền nhiễm hay bậy ung thư. 
Vì cơ thể được tạo thành từ tế bào nên những hoạt động bên trong tế bào sẽ ảnh hưởng 
đến sức khỏe của toàn bộ cơ thể. 

PROTEIN KHIẾM KHUYẾT BÊN TRONG TẾ BÀO 
Đại đa số chất thải bên trong tế bào không gì ngoài protein khiếm khuyết vô dụng. 

Chất dinh dưỡng từ thực phẩm ăn vào được tiêu hóa, hấp thụ bên trong đường ruột, 
được chuyển đến tất cả các tế bào thông qua máu. Protein là một trong những chất 
dinh dưỡng này, được hòa tan trong axit amino ở ruột non, sau đó được chuyển hóa 
thành protein mới trong tế bào. Quá trình tổng hợp protein mới chế độ mới này tạo ra 
một lượng lớn chất thải là protein khiếm khuyết. Chế độ ăn bao gồm chủ yếu là thực 
phẩm có nguồn gốc từ động vật (thịt, sữa bò và sản phẩm) là nguyên nhân dẫn đến 
việc sản sinh ra protein thế phế thải này. Nhiều người mang một lượng lớn phế thải 
này và chúng không phân hủy được hết ở trong tế bào. 

Nếu phế thải này loại bỏ được một cách hợp lý thì sự tắc nghẽn bên trong tế bào vẫn 
còn. Quá trình trao đổi chất ở tuổi già bị suy giảm là do chất thải bên trong tế bào, 
nhưng quy điều này cho sự già hóa là sai. Nếu có sự quan tâm hợp lý đến chế độ ăn 
uống và các nhân tố khác liên quan đến phong cách sống, bạn có thể duy trì năng 
lượng sống mạnh mẽ cho dù Tuổi ngày càng cao.  

Vậy chúng ta nên làm gì để làm sạch chất thải bên trong tế bào ? 
Có hệ đào thải độc đang hoạt động bên trong tế bào. Newzyme - những enzyme làm 

trẻ hóa này đã được đề cập ở phần trước, tham gia vào hệ đào thải độc. Tùy thuộc vào 
cường độ hoạt động của các Các enzyme này, chất thải bên trong tế bào được loại bỏ 
hay thậm chí được tái chế trở lại. 

Hãy nhớ lại phần đã đề cập ở chương 3 về quá trình tự tiêu hoạt động như thế nào 
bên trong tế bào cùng với 

1. Máy hủy bên trong tế bào 
2. Nhà máy tái chế 
3. Thùng rác bên trong tế bào 

QUÁ TRÌNH TỰ TIÊU 
Không ăn là bí quyết để kích hoạt quá trình tự tiêu, là kích hoạt nhà máy tái chế bên 

trong tế bào của cơ thể. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy có cơ chế đơn giản để kích 
hoạt nhà máy tái chế bên trong cơ thể của bạn. 
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Khi cơ thể chúng ta đối diện với tình trạng đói thì nó kích hoạt quá trình tự tiêu. 
Như được đề cập trong chương 3, Giáo sư Noburu Mizushima của trường y khoa 
Tokyo đã trình bày nghiên cứu về quá trình tự tiêu này hoạt động chính xác như thế 
nào và vì sao. Bằng cách nhịn đói một thời gian ngắn thì bạn kích hoạt được quá trình 
tự tiêu nhà máy tái chế chất thải bên trong cơ thể của bạn. Chất dinh dưỡng từ thực 
phẩm ăn vào được cấp được hấp thu ở ruột và được chuyển đến tế bào của toàn bộ cơ 
thể thông qua hồng cầu. Ngụ ý của tình trạng đói là dòng chảy của dinh dưỡng từ ruột 
thông qua máu đến 60 nghìn tỷ tế bào. Theo khoa học dinh dưỡng truyền thống, ăn đủ 
chất dinh dưỡng cần thiết được xem là quan trọng để một người không phải đối diện 
với tình trạng đói. Trên cơ sở này, một người phải ăn ba bữa đúng giờ để cung cấp 
lượng calo tối thiểu trong hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, cùng với quá trình tự tiêu 
thông qua thực hành ăn uống này, quá trình đào thải độc bên trong tế bào có thể hoạt 
động không thuận lợi và vì thế lượng chất thải ngày càng tăng lên bên trong tế bào của 
chúng ta. 

PROTEIN MỚI ĐƯỢC TỔNG HỢP TỪ PROTEIN PHẾ THẢI 
Khoa học chỉ mới bắt đầu nhận biết và cố gắng hiểu về quá trình tái chế của protein. 

Khi nghĩ về nó, chúng ta biết một người có thể sống sót trong một thời gian dài mà 
không ăn chỉ cần uống nước. Sở dĩ có điều này về nhà máy tái chế bên trong tế bào 
được kích hoạt, protein mới được tổng hợp từ protein khiếm khuyết hay “phế thải”. 
Nói cách khác, khi một người không ăn, sự tái tạo lại các mô vẫn diễn ra. Ngoài ra, 
lượng tồn trữ protein khiếm khuyết được tận dụng, phân hủy trong quá trình tổng hợp, 
do đó thúc đẩy quá trình đào thải độc bên trong tế bào và làm cho tế bào tích cực hơn. 

ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA QUÁ TRÌNH TỰ TIÊU 
Tất nhiên tình trạng đói kéo dài liên tục, cuối cùng sẽ không có thêm nguyên liệu để 

tái chế và cơ thể sẽ tiêu hủy những tế bào khỏe mạnh, dẫn đến chết. Vậy định nghĩa 
tình trạng đói “hợp lý” là gì? Con người tiến hóa thông qua lịch sử đấu tranh để chống 
đói. Cho dù trong tình trạng căng thẳng, vẫn có thể tồn tại và phát triển. Những phát 
hiện gần đây của khoa học sinh học giúp chúng ta hiểu được vì sao cuộc đấu tranh để 
sinh tồn này lại thành công. Khi trong tình trạng đói, cơ thể có khả năng tái chế lại 
protein trong qua quá trình tự tiêu là điều kỳ diệu mang lại lợi ích cho chúng ta. Khi cơ 
thể trong tình trạng đói, chất thải dư thừa bên trong tế bào được làm sạch, được tái chế 
lại thành protein mới được ti thể chuyển hóa thành năng lượng. Khi ở trong tình trạng 
đói, một loại năng lượng cần thiết được sinh sản sinh ra. 
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Chúng ta đã tự ngăn chặn hoạt động của các enzyme làm trẻ hóa và nhà máy tái 
chế bên trong cơ thể thông qua dung nạp một lượng dư thừa thức ăn. 

Những gì trong chương trình Shinya Biozyme chỉ ra về sự đào thải độc ở tế bào là 
nói về khi nào không nên ăn và cách ăn như thế nào. Quá trình tự tiêu được kích hoạt 
khi cơ thể nghĩ rằng nó đang trong tình trạng đói. Trong tầm hiểu biết của chúng ta có 
thể tạo ra tình trạng đói giả một cách an toàn, dễ dàng bằng cách áp dụng kỹ thuật mà 
tôi gọi là “nhịn đói”. Mục đích của việc nhịn đói này không phải để ngăn chặn lượng 
calo nạp vào hay làm giảm chất béo dư thừa của cơ thể. Mục đích là để kích hoạt 
enzyme làm trẻ hóa bằng cách tạo ra tình trạng đói giả tạm thời là phương tiện của quá 
trình đào thải độc bên trong tế bào. 

 
  



 

59 | P a g e  

 

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP NHỊN ĐÓI SHINYA 
 

1. Phương pháp nhịn đói Shinya là kiêng bữa sáng, nhưng điểm bắt đầu nhịn đói 
không phải là buổi sáng của bữa ăn, nó bắt đầu từ đêm trước. Để giảm bớt gánh nặng 
cho dạ dày và đường ruột, đồng thời bảo tồn được enzyme trong cơ thể, hãy ăn tối 
trước 6 hoặc 7 giờ của đêm trước khi nhịn đói buổi sáng. Sau khi ăn tối và trước khi đi 
ngủ, không ăn bất cứ thứ gì ngoài uống nước tốt. Tôi định nghĩa nước tốt là nước đã 
lọc sạch hóa chất như clo và những chất độc khác, có độ pH gần 8,5. Bản thân tôi uống 
nước Kangen, tuy nhiên bạn có thể chọn nước lọc hay nước khoáng khác. Uống nước 
ở nhiệt độ phòng vì nếu uống nước lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ và sức miễn dịch của cơ 
thể bạn. 

2. Ngay khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, uống từ 2 đến 4 cốc nước ở nhiệt độ 
phòng. Sau 20 phút hoặc trễ hơn, ăn một ít trái cây hữu cơ tươi. Bạn có thể uống nước 
rau quả tươi có chứa enzyme thay cho ăn trái cây nếu thích, nhưng không ăn bất cứ 
những thức ăn khác cho đến giờ ăn trưa. 

Nước rau quả có chứa enzyme: Nước rau chân vịt hay rau arugula xay chung với 
một ít táo kết hợp với nước ép chanh tạo thành nước rau quả tươi có chứa enzyme. 

3. Uống từ 2 đến 4 cốc nước tốt trước giờ trưa. Bạn có thể uống từng ngụm nước 
nhiều lần hay có thể uống hết trước khi ăn trưa 30 phút. 

Nếu bạn ăn tối lúc 7 giờ của buổi tối hôm trước và không ăn bất cứ thứ gì ngoài 
một ít trái cây cho đến khi ăn trưa ở ngày tiếp theo, thì bạn đã nhịn đói khoảng 17 giờ. 
Bạn đã nhịn đói được hơn nửa ngày bằng cách đơn giản là điều chỉnh bữa ăn sáng. 
Nói cách khác, nhịn đói nửa ngày để kích hoạt quá trình đào thải độc trong tế bào. 
Những chất dinh dưỡng cần thiết sẽ được tiêu thụ trong thời gian còn lại của ngày. 

Phương pháp nhiệt đói Shinya vừa làm giảm bớt gánh nặng cho dạ dày và đường 
ruột, vừa tăng cường tối đa hoạt động của chúng. Tôi không đề nghị thực hành phương 
pháp nhịn đói này hàng ngày nhưng hãy thực hiện nó theo định kỳ. Tế bào sẽ khôi 
phục trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ không bị mệt mỏi về thể xác cũng như 
tinh thần, sẽ có được niềm vui trong cuộc sống và công việc. Bạn sẽ nhận thấy rằng 
đây là một phương pháp hoàn toàn dễ dàng. 

TRÁI CÂY LÀ MỘT PHẦN CỦA BỮA NHỊN ĐÓI 
Có thể bạn lo lắng trong trái cây có nhiều đường. Tôi khuyến nghị chỉ dùng trái cây 

tươi, ăn sống mà không nấu chín. Sở dĩ khuyến nghị dùng trái cây tươi trong quá trình 
đó vì chúng có thể hấp thu được mà không cần sự hỗ trợ của enzyme tiêu hóa, không 
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tạo ra gánh nặng cho dạ dày, đường ruột. Ngoài ra, trái cây tươi chứa Enzyme là 
nguồn năng lượng sống cũng như khoáng chất, vitamin để hỗ trợ enzyme tiêu hóa. 
Không nên dùng dư thừa mà hãy dùng một lượng hợp lý để hỗ trợ cho tác dụng của 
phương pháp nhịn đói Shinya. 

CẢM GIÁC ĐÓI CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC 
Nếu bạn cảm thấy đói thì đó là dấu hiệu cho biết quá trình tự tiêu hay nhà máy tái 

chế trong tế bào đang hoạt động và quá trình đào thải độc cũng đang diễn ra. Mục tiêu 
chủ yếu của nhịn đói là tạo ra tình trạng đói có chủ ý. Một số người nhai kẹo gôm hay 
ăn bánh kẹo, sôcôla, v.v… liên tục. Bạn nên tránh thói quen này trong khoảng thời 
gian nhịn đói 15 - 17 giờ để trải qua cảm giác của một cái dạ dày trống rỗng. 

Điểm quan trọng của phương pháp nhịn đói này là không cần thiết phải nhịn ăn bữa 
sáng mà là tạo ra tình trạng đói để cho quá trình tự tiêu (đào thải độc trong tế bào) có 
thể diễn ra. Nếu bạn hiểu rõ điều này, có thể thay đổi thời gian trong ngày theo hướng 
tiện lợi cho mình. Tôi đề nghị nhịn ăn bữa sáng, nhưng bạn có thể nhịn ăn bữa tối với 
ít trái cây hay nước uống có chứa enzyme, nhịn đói bữa tối là hoàn toàn hợp lý và sau 
đó ăn bữa sáng ngon lành. Đại ý là đưa ra thời gian để tạo cảm giác đói, khi cảm thấy 
đói, bạn thường muốn ăn để hết ngay cơn đói. Thay vào đó, hãy tạo ra tư tưởng chịu 
đã một chút là điều tốt và sẵn sàng trải qua cơn đói. Đói có nghĩa là quá trình đào thải 
độc trong tế bào đang diễn ra, enzyme làm trẻ hóa của bạn bắt đầu hoạt động. Điểm 
quan trọng của phương pháp nhịn đói Shinya là chấp nhận đối với thái độ tích cực. 
Thông qua cảm giác đó có thể chịu được, cơ thể sẽ trải qua quá trình làm trẻ hóa tế 
bào. 

Hãy lưu ý, chúng ta không phải nhịn ăn để giảm lượng calo nạp vào cơ thể mà là 
để hiểu và thực hành lợi ích làm trẻ hóa của chế độ nhiệt đới có ý thức. 

BA NHÓM DINH DƯỠNG ĐỂ NHỊN ĐÓI 
Nhịn đói theo phương pháp Shinya không phải là không sử dụng thực phẩm. Có 

những chất dinh dưỡng bạn cần phải bổ sung trong quá trình nhịn đói. Điều quan trọng 
của chế độ này là bạn bổ sung những chất gì trong lớp nhịn đói chứ không phải là ăn ít 
lại. Có lẽ nên để kiến thức về dinh dưỡng truyền thống mà chúng ta đã biết qua một 
bên và xem xét dinh dưỡng học mới mà tôi đã giải thích. Đây là cơ sở của chương 
trình Shinya Biozyme là mục đích để tăng cường sức khỏe của đường ruột và tế bào. 

Chương trình Shinya Biozyme phân loại chất dinh dưỡng thành 4 nhóm: 
A- nước và enzyme; 
B- khoáng chất và vitamin; 
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C- hóa chất tự nhiên phytochemical và thức ăn thô; 
D- hydrat Cacbon và protein và chất béo. 
Chất dinh dưỡng cần thiết bổ sung trong quá trình điện đói là chất dinh dưỡng nằm 

ở nhóm A và nhóm C. Nói cách khác, nhịn đói có nghĩa là không sử dụng chất dinh 
dưỡng ở nhóm D (Hydrat cacbon, protein và chất béo) được chuyển hóa thành năng 
lượng và sử dụng chất dinh dưỡng từ nhóm A đến C đóng góp vào quá trình hoạt động 
của các cơ quan, thúc đẩy quá trình đào thải độc trong tế bào. Sở dĩ tôi để ngồi uống 
nước và ăn trái cây tươi hay uống nước ép có nhiều có chứa enzyme vào buổi sáng vì 
chúng cung cấp chất dinh dưỡng ở nhóm A và nhóm C một cách hiệu quả. 

NHAI THỨC ĂN 
Vào bữa trưa và tối, hãy cố gắng tăng số lần nhai thức ăn, vì điều này hỗ trợ cho sự 

tiêu hóa, hấp thu của đường ruột, bạn sẽ không cảm thấy đói. Một số người nói rằng họ 
cảm thấy yếu nếu như không ăn sáng, nhưng nếu bạn tuân thủ theo điều trên thì cơ thể 
sẽ dần dần được điều chỉnh. Khi bạn cảm thấy dễ chịu với cảm giác đói, điều đó có 
nghĩa là nhà máy tái chế đang hoạt động. 

Những người nhạy cảm có thể cảm nhận được thực tế tình trạng của cơ thể họ đang 
cải thiện, một vài người cảm thấy mặt sưng lên là vì chức năng tế bào được cải thiện. 
Một số người đi ngoài phân cứng hay lớn mặc dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn vì 
đường trở nên tích cực hơn và thải ra phân chặt. Trọng lượng và chất béo trong cơ thể 
có thể giảm xuống, đưa hàm lượng cholesterol, axit uric, đường gluco về mức bình 
thường. Nhờ vào quá trình làm trẻ nhỏ hóa tế bào, tình trạng của cơ thể được cải thiện 
một cách tự nhiên và năng lượng sống phục hồi. 

NHỊN ĐÓI THEO PHƯƠNG PHÁP SHINYA KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢM CÂN 
Lưu ý rằng nhịn đói theo phương pháp Shinya không phải để giảm cân. Phương 

pháp nhịn đói này làm sạch chất thải bên trong tế bào để khôi phục chức năng tích cực 
nhất của chúng, kích hoạt hoạt động của đường ruột để cho quá trình bài tiết diễn ra 
thuận lợi. Sự giảm cân đơn thuần chỉ là một trong những kết quả có khả năng đạt được 
của quá trình đổi mới bên trong cơ thể này. Khi những người bị hội chứng chuyển hóa 
hay kháng Insulin, ăn kiêng để hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể hay tăng cường tập 
thể dục thì họ có thể giảm cân hay giảm chất béo trong một khoảng thời gian, nhưng 
cuối cùng họ tăng cân trở lại về không đào thải được độc ở cấp độ tế bào. 
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CHƯƠNG 7: BỐN NHÓM DINH DƯỠNG 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH SHINYA BIOZYME 

 
CHƯƠNG TRÌNH SHINYA BIOZYME PHÂN LOẠI DINH DƯỠNG 

THÀNH 4 NHÓM SAU ĐÂY; 
- Nhóm A: Nước và Enzyme 
- Nhóm B: Khoáng chất và Vitamin 
- Nhóm c: Hóa chất tự nhiên Phytochemical và thức ăn thô 
- Nhóm D: Hydrat cacbon, protein và chất béo 
VÌ SAO NGƯỜI THIẾU DINH DƯỠNG MẶC DÙ ĂN KHÔNG THIẾU THỨ 

GÌ? 
Xem lại các chất dinh dưỡng từ nhóm A đến nhóm D. Nhiều người đã ăn cao lương 

mỹ vị nhưng vẫn thiếu chất dinh dưỡng. Chế độ ăn gồm thực phẩm từ động vật (thịt, 
sữa bò và sản phẩm làm từ sữa), ngũ cốc tinh chế và chế biến (gạo trắng, bánh mì, mì 
sợi) có thể bị thiếu nghiêm trọng những chất dinh dưỡng từ nhóm A đến nhóm D. 
Nhiều người nghĩ rằng họ đã ăn đủ rau nhưng vẫn thiếu enzyme là do họ không dùng 
rau sống, enzyme trong rau có thể bị mất đi trong quá trình nấu. 

LỰA CHỌN THỰC PHẨM CÓ NĂNG LƯỢNG SỐNG 
Chúng ta ăn nhiều thực phẩm thiếu chất dinh dưỡng và ít năng lượng sống. Năng 

lượng sống có trong thực phẩm đã liệt kê trên. Nhiều phương pháp trồng và chế biến 
thực phẩm ngày nay đã làm mất đi năng lượng sống của chúng. Thực phẩm được trồng 
trên đất nào? Có bị phun thuốc bảo vệ thực vật hay không? Có vị vận chuyển trên một 
đoạn đường dài hay không? Có bị biến đổi gen hay không? Có vì giá trị dinh dưỡng 
trong nó hay chỉ là khả năng làm cho nó tươi sống trong quá trình vận chuyển và bảo 
quản. 

LỰA CHỌN NGŨ CỐC NGUYÊN CHẤT 
Hãy ăn cơm gạo lứt, ngũ cốc nguyên chất. Bột đã tinh chế, gạo trắng đã mất đi phôi 

và cám, bạn không thể nhận đủ vitamin, khoáng chất ở nhóm B từ loại gạo trắng và 
bột mì. Sau bữa ăn cơm gạo trắng, bánh mì, mì sợi làm từ ngũ cốc tinh chế, hàm lượng 
đường glucose trong cơ thể tăng lên làm rối loạn sự cân bằng trao đổi chất, làm cho cơ 
thể bị căng thẳng. Giảm lượng calo dung nạp vào cơ thể là vô nghĩa khi không quan 
tâm đến chất lượng của thực phẩm mà bạn sử dụng. 

GIẢM SỬ DỤNG THỰC PHẨM TẠO RA CHẤT THẢI TRONG TẾ BÀO 
ĐẾN MỨC TỐI THIỂU 
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Rối loạn thể chất như đau đầu, cứng vai, táo bón, tiêu chảy, cảm lạnh, rối loạn kinh 
nguyệt, dị ứng là kết quả của chất thải tích lũy trong tế bào một thời gian dài. Để thay 
đổi vòng tròn tiêu cực này, hãy thay đổi từ chế độ ăn uống nhằm giảm sử dụng thực 
phẩm tự động vật, ngũ cốc tinh chế là những thực phẩm tạo ra chất thải trong tế bào. 
Tôi đề nghị bạn nên bắt đầu thực hiện sự thay đổi này theo từng bước nhỏ tương đối 
dễ dàng mà không làm cho cơ thể căng thẳng. Nói về sức khỏe thì không phủ nhận 
niềm vui trong ăn uống mà còn nói về việc hình thành một quy tắc thực hành mới để 
có cuộc sống nhiều năng lượng hơn. Tôi hi vọng bạn sẽ hiểu những nguyên tắc dinh 
dưỡng mà tôi đã diễn giải và chấp nhận một số đề nghị của tôi một cách nhiệt tình. 
Nhờ đó, bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Hãy bắt đầu với những gì có 
thể dành cho bạn, sự thành công này là cơ sở để phục hồi chức năng khỏe mạnh cho tế 
bào và nguồn sinh lực cho tinh thần của bạn. Nhiều người nghĩ rằng thịt và sản phẩm 
sữa có nhiều chất dinh dưỡng hơn thực phẩm từ thực vật như rau, quả nhưng tôi không 
đồng ý. Thực phẩm từ động vật chứa chất béo động vật và cholesterol rất nguy hiểm 
cho cơ thể nếu sử dụng dư thừa. Bên cạnh đó, chúng thiếu chất xơ. Do đó sử dụng 
chúng có thể làm hủy hoại đường ruột vì chúng tạo ra chất độc, làm sản sinh một số 
lượng lớn vi khuẩn có hại. 

+ Làm bạn với cảm giác đói tạm thời. 
+ Dùng nhiều khoáng vi lượng và Vitamin. 
+ Tạm dùng sản phẩm từ thịt, sữa bò và sản phẩm làm từ sữa vì chúng tạo ra gánh 

nặng cho đường ruột của bạn. 
Khoa học dinh dưỡng ngày nay không hiểu gì vì được gọi là chế độ ăn cân bằng bao 

gồm thịt, sữa làm tổn hại đường ruột và sau cùng là sức khỏe của bạn. Tôi nhận thấy 
rất khó hiểu cái gọi là “cân bằng” theo phương pháp dinh dưỡng này. Chúng ta lên 
theo chế độ ăn nào để có sự cân bằng thật sự? Chế độ ăn nào làm cải thiện được đường 
ruột của bạn? 

TỶ LỆ THỨC ĂN TỪ THỰC VẬT SO VỚI THỨC ĂN TỪ ĐỘNG VẬT KÀ 
7:1 

Đầu tiên, tôi muốn tất cả mọi người hiểu vấn đề đặt ra dựa vào niềm tin lợi ích từ ăn 
thịt. Ăn thịt tạo ra sự tăng trưởng nhưng điều này không có nghĩa là một người sẽ 
không lớn nếu không ăn thịt. Hãy xem động vật hoang dã là một ví dụ. Động vật ăn cỏ 
như voi, bò, ngựa, v.v… thì khỏe, có nhiều cơ phát triển hơn so với động vật ăn thịt. 

Động vật ăn thịt như sư tử, báo có khả năng bắt giữ con mồi nhanh nhưng chúng 
không có khả năng chịu đựng động vật ăn cỏ có khả năng chịu đựng tốt hơn sư tử và 
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báo. Chúng ta không thể đi đến kết luận một cách tuyệt đối rằng người ăn thịt mạnh 
hơn hay có cấu tạo cơ thể tốt hơn. 

Vậy con người là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt? Nhìn chung, chúng ta được 
xếp loại là động vật ăn tạp, nhưng điều này không hẳn là đúng. Thức ăn của tinh tinh 
hoang dã bao gồm khoảng 50% trái cây, 45% thực vật (rễ, lá, rau củ) và 5% côn trùng 
(kiến, v.v…), chúng duy trì được sức khỏe nhờ vào thức ăn chủ yếu là từ thực vật. Về 
mặt quy luật tự nhiên, thức ăn của tinh tinh gần gũi nhất với con người nên có thể là ý 
tưởng về chế độ ăn của chúng ta nên bao gồm những gì. 

Kết quả kiểm tra răng của nhiều động vật khác nhau rất thú vị. Răng của động vật 
ăn thịt tất cả rất sắc nhọn, giống như răng nanh, phù hợp với việc xé thịt, xương con 
mồi. Ngược lại, răng của động vật ăn thực vật có răng giống răng cửa, mỏng và hình 
vuông phù hợp với việc ăn các loại cây thực vật, chúng cũng có răng hàm giúp nghiền 
nát thực vật. Răng của con người có tổng cộng 32 cái, bao gồm: hai cặp răng cửa trên 
và dưới, một cặp răng nanh trên và dưới, 5 cặp răng hàm trên và dưới. Tỉ lệ là 5 răng 
hàm, 2 răng cửa, một răng nanh. Răng hàm để nhai ngũ cốc và đậu, răng cửa để cắt rau 
củ quả, và răng nanh để xé thịt. Nếu chúng ta xem xét vấn đề này thì bữa ăn cân bằng 
phải bao gồm 5 phần ngũ cốc, đậu; 2 phần rau quả; một phần thịt, cá và\hoặc tôm, cua, 
sò, hến. 

Căn cứ vào thông tin trên cùng với nhiều năm kinh nghiệm lâm sang, tôi đã kết luận 
chế độ ăn theo tỉ lệ 7:1 của thức ăn từ thực vật trên thức ăn từ động vật (khoảng 85% 
và 15% tương ứng) là chế độ ăn cân bằng lý tưởng phù hợp với quy luật tự nhiên. Tất 
nhiên chúng ta biết thịt có ảnh hưởng bất lợi lên đường ruột. Do đó chúng ta nên ăn cá 
là thức ăn có nguồn gốc từ động vật. 

Như tôi đã đề cập trong cuốn sách “Nhân tố enzyme” vì sao có sự chọn lựa thịt và 
cá. Theo dữ liệu y khoa của tôi, có một kết luận khác nhau giữa “đường ruột tiêu thụ 
nhiều thịt và đường ruột tiêu thụ nhiều cá”. Đó là những bệnh nhân của tôi, những 
người mà bữa ăn của họ trọng tâm là cá thì không bị phát triển các túi thừa, kể cả 
đường ruột họ có xấu cỡ nào đi chăng nữa. Trong nhiều sách về y khoa hiện nay bạn 
có thể tìm hiểu liệu thịt, cá hay các sản phẩm từ sữa, tiêu thụ nhiều thức ăn thiếu chất 
xơ thì cái nào dẫn đến có các túi thừa? Nhưng kinh nghiệm y khoa của tôi đã cho thấy 
rằng những người ăn rất ít hay không ăn thịt, nhưng ăn nhiều cá thể có đường ruột 
không mềm dẻo, nhưng lại không phát triển các túi thừa. 
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Thế sự khác nhau về đặc tính đường ruột hay là này là gì? Tôi tin rằng sự khác nhau 
trong loại chất béo được tìm thấy trong thịt đối nghịch với các loại chất béo được tìm 
thấy trong cá. 

Sự khác nhau giữa chất béo trong thịt và trong cá là axit béo bão hòa (trong thịt) 
không tốt cho cơ thể, nhưng axit béo chưa bão hòa (trong cá) thì tốt cho cơ thể vì 
chúng có lượng cholesterol thấp. Nhưng có một cách dễ hơn để suy nghĩ về điều này 
như tiêu chuẩn cho con người. Chất béo của động vật mà toàn bộ nhiệt độ cơ thể cao 
hơn nhiệt độ cơ thể con người được coi là xấu, nhưng chất béo của động vật mà toàn 
bộ nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiệt độ cơ thể con người được xem là tốt. Nhiệt độ cơ thể 
của bò, heo hay chim bình thường là 101,3 - 104oF cao hơn nhiệt độ cơ thể con người 
98,6 oF, nhiệt độ cơ thể của gà cũng cao hơn là 106,7oF. Chất béo của những động vật 
hầu hết ở tình trạng bền vững và có liên quan đến nhiệt độ cơ thể của chúng. Do đó, 
khi chất béo này vào môi trường có nhiệt độ cơ thể thấp hơn như cơ thể con người, nó 
trở lên bầy nhầy và rắn hơn. Các chất béo bầy nhầy này làm đặc máu, dòng chảy của 
máu đặc này vào bên trong mạch máu chậm, nó trở lên bị ứ và bị tắc. 

Nói cái khác, vì cá là động vật có máu lạnh, dưới điều kiện bình thường nhiệt độ cơ 
thể của chúng thấp hơn nhiều so với con người. Chuyện gì xảy ra nếu chất béo của cá 
vào trong cơ thể con người? Giống như chất béo khi bạn rán cá, nó sẽ tan ra và trở 
thành chất lỏng làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu. 

Kể cả khi một người tiêu thụ lượng chất béo với số lượng giống nhau, rõ ràng cá tốt 
hơn các động vật có máu nóng vì chất béo của cá vào cơ thể thì dòng máu trong cơ thể 
lỏng dễ lưu thông. 

Theo bất cứ tỉ lệ nào, bạn cũng sẽ đồng ý rằng căn cứ vào ý tưởng về chế độ ăn cân 
bằng, ngày nay hầu như mọi người dùng quá nhiều thức ăn có nguồn gốc từ động vật. 
Điều này chống lại trật tự tự nhiên và đó là lý do vì sao chúng ta đã bị nhiều bệnh tật 
khác nhau. Đây là vấn đề cơ bản đối với bữa ăn điển hình của người Mỹ. 

Kinh nghiệm của tôi ở Mỹ và Nhật đã giúp tôi phát triển chương trình Shinya 
Biozyme. Tôi gọi chương trình này là Biozyme - sự kết hợp của Bio và enzyme, vì đó là 
chế độ ăn làm tăng cường sinh lực bằng cách hoạt hóa hoạt động của enzyme trong cơ 
thể. Bí quyết của chế độ ăn này là 85% thức ăn từ thực vật và 15% thức ăn từ động 
vật. 

50% của 85% thức ăn có nguồn gốc từ thực vật phải là ngũ cốc chưa tinh chế. Lúa 
mì đã tinh chế và gạo trắng ban đầu ở dạng nguyên hạt và gạo lứt, sau đó phôi và cám 
bị loại bỏ trong quá trình xay. Gạo theo chế độ ăn biozyme là lúa mì nguyên hạt chưa 
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tinh chế và gạo lứt. Chỉ cần thay đổi bánh mì trắng, mì sợi và gạo trắng trong chế độ 
ăn sang ngũ cốc nguyên chất hữu cơ và gạo lứt thì bạn đã thực hiện được biện pháp 
đầu tiên để cải thiện đường ruột của mình. 

Gạo lứt làm cho sức khỏe tốt hơn như thế nào? Tất cả các loại gạo chúng ta ăn ban 
đầu là lúa được bọc bên ngoài một lớp vỏ khô trong tình trạng còn nguyên, khi lớp vỏ 
trấu của hạt lúa bị bóc ra, hạt gạo được giữ lại được gọi là gạo lứt (màu nâu), bao gồm 
phôi ở thực vật nơi cây mới mọc lên và cám có chứa lớp mô sơ với protein, vitamin, 
khoáng chất, dầu, nội nhũ trắng là nguồn năng lượng cần thiết cho hạt lúa nảy mầm. 
Gạo lứt có thể đâm chồi trong nước với nhiệt độ thích hợp, nó là thực phẩm có chứa 
năng lượng sống với những yếu tố cần thiết cho sự sống. Nên chúng ta dùng gạo lứt để 
lấy năng lượng sống từ cây lúa. 

Ngược lại, gạo trắng đã bị bóc lớp vỏ cám và phôi. Sau khi toàn bộ lớp cám của hạt 
gạo bị chuốt đi thì còn giữ lại lớp phôi. Khi chuốt sạch hơn tí nữa thì lớp phôi cũng bị 
mất đi, để lại là hạt gạo trắng như chúng ta sử dụng. Do đó nếu ngâm trong nước nó sẽ 
phình ra mà không nảy mầm hay đâm chồi. Nói cách khác, gạo trắng là thực phẩm 
không chứa năng lượng sống. 80% chất dinh dưỡng trong gạo, như vitamin B1, 
vitamin E, sắt, Photpho, Canxi, Magie và chất xơ tập trung ở phôi và cám. Chất dinh 
dưỡng duy nhất còn lại trong gạo trắng sau khi loại bỏ phôi và cám là nội nhũ. Nội nhũ 
chủ yếu là hiđratcacbon, do đó là nguồn năng lượng trong thực vật thay cho phôi và 
cám nên bạn cảm thấy no khi ăn gạo trắng nhưng sẽ không làm tăng sức sống. 

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ CHẾ BIẾN GẠO 
Rõ ràng, gạo trắng mà chúng ta ăn là gạo mất năng lượng sống vì thành phần dinh 

dưỡng chủ yếu đã bị mất trong quá trình xây xát. Nhật Bản đã xem gạo trắng là gạo 
chính thức sau chiến tranh thế giới thứ II, đồng thời chấp nhận chiến lược lúa mì của 
Mỹ và tăng cường sản xuất bánh mì để phục vụ cho chương trình cấp bữa trưa ở 
trường. Gạo mà mọi người ăn trong bữa bữa ăn truyền thống của người Nhật là gạo đã 
loại bỏ cám hay còn gọi là gạo mầm. Do chuyển sang gạo trắng, năng lượng trong gạo 
là thức ăn chủ lực bị giảm là điều không tránh khỏi. Thời gian này gạo trắng không 
còn phổ biến ở Nhật. Đồng thời, một giáo sư ở trường đại học nổi tiếng của người 
Nhật đã xuất bản cuốn sách bán chạy nhất có tựa đề được dịch sang tiếng Anh là “Eat 
rice and You will turn into Idiot”. Sự tiêu thụ gạo dần dần giảm xuống đến mức phải 
ban hành chính sách giảm diện tích trồng lúa vào những năm 1970. 

Đối với bánh mì thay thế gạo ở Nhật trong thời gian này thì chất dinh dưỡng chủ 
yếu bị mất đi, vì nó được làm bằng bột lúa mì đã loại bỏ phôi và cám chứa phần lớn 
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các chất dinh dưỡng như trong gạo. Ngoài ra, một số chất phụ gia được sử dụng trong 
quá trình nhào nấu bột để ổn định quá trình lên men và tăng thời hạn sử dụng. Thật 
không khó để kết luận rằng bánh mì làm sẵn bằng một lượng gạo trắng vượt mức đã 
góp phần vào làm giảm sức sống của người Nhật. Đối với người Mỹ đã sử dụng bột 
mì, ngũ cốc tinh chế trong nhiều năm thì dịch bệnh béo phì đã làm cho họ nhận được 
nhận thức được lượng calo không hợp lý trong hydrat cacbon chế biến đã làm ổn đã 
làm tổn hại đến sức khỏe của họ. 

Thậm chí khi chúng ta cô thậm chí khi chúng ta cố gắng thay thế chất dinh dưỡng 
đã mất trong quá trình xay xát thì việc bổ sung chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin 
và khoáng chất, chẳng hạn như vitamin B1 cần thiết cho quá trình chuyển hóa hydrat 
cacbon thành năng lượng là khó khăn. Khi bữa ăn hàng ngày không cung cấp đủ 
Vitamin B1 thì quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể diễn ra không thuận lợi. 
Chúng ta dễ bị các triệu chứng thiếu nếu như mệt mỏi, cơ thể bị phù. Hydrat cacbon là 
nguồn năng lượng cho não và dây thần kinh vì thế thiếu vitamin B1 sẽ dẫn đến tình 
trạng thiếu tập trung hay dễ bị kích động. 

 Bây giờ, chúng ta biết rằng có thể dễ dàng chữa trị được bệnh thiếu chất này bằng 
cách bổ sung thực phẩm có chứa vitamin B1 như gạo lứt. Nếu không chữa trị thì hệ 
thần kinh bị suy giảm, gây ra bệnh tê tay và chân, làm hủy chức năng của tim. Người 
ta đã chỉ ra triệu chứng này giống như triệu chứng của bệnh tê phù ngủ đã từng là nỗi 
đau của nước Nhật cùng với bệnh lao trước chiến tranh, nước Nhật trở lên giàu có, 
những người giàu ở thành thị thay đổi thức ăn chính của họ sang cơm gạo trắng. Điều 
này làm cho số người giàu ở thành thị ngày càng tăng lên vào thời gian đó. Hiếm khi 
có người ở nông thôn bị bệnh này, do đó bệnh tê phù gọi là bệnh Edo đại diện cho thời 
cổ đại thịnh vượng trong lịch sử nước Nhật. 

Bên cạnh đó, trong thời đại Meiji ở Nhật, bên bệnh tê phù tràn lan trong lính bộ và 
lính thủy. Hải quân Nhật đã thực hiện biện pháp thay đổi chế độ ăn từ gạo kết hợp với 
lúa mạch có chứa vitamin B1 và và đã thành công trong việc loại bỏ hết toàn bộ bệnh 
này. Ngược lại, quân đội Nhật cho rằng bệnh này là do vi khuẩn gây ra. Rintaro Mori 
(được biết là bút danh của Ogai Mori) là Tổng y sĩ và ông đã từ chối áp dụng chế độ 
ăn uống từ gạo kết hợp với lúa mạch. Kết quả có 250.000 bệnh nhân tê phù trong thời 
kỳ chiến tranh giữa Russo và Nhật, trong đó có 28.000 người lính bị chết. Tổng số 
người chết trong cuộc chiến tranh giữa Russo và Nhật là 47.000 người. 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN THỰC PHẨM NGYÊN CHẤT 
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Bệnh tê phù phổ biến trở lại ở Nhật cách đây một thập kỷ. Ngày nay những ngày có 
chế độ ăn uống bao gồm gạo trắng, bánh mì và mì sợi có thể bị mắc bệnh do thiếu 
thiếu vitamin B1. Khi bạn thấy người trẻ tuổi không ngủ được, nhanh chóng mất đi sự 
sự kiểm soát, người ta cho rằng bệnh rối loạn thiếu tập trung này là do thiếu vitamin 
B1 mãn tính. Ngoài ra còn có những vấn đề về phát sinh do ăn một lượng dư thừa 
đường tinh chế, cafein, thịt, sữa, sản phẩm làm từ sữa, chất béo từ thực vật kém chất 
lượng như axit béo chuyển hóa và thiếu vitamin B1 do chế biến ngũ cốc quá mức. 

Vitamin B1 có trong thịt lợn, gan, các loại đậu, … Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần 
trước, việc lấy vitamin B1 từ lúa mạch được biết là thực phẩm bổ dưỡng, vì lúa mạch 
bổ sung lượng vitamin B1 thiếu hụt trong gạo trắng, khi ăn cơm gạo lứt thì chất dinh 
dưỡng đã có sẵn trong nó. Loại bỏ những chất dinh dưỡng này, sau đó bổ sung bằng 
thực phẩm khác chẳng phải là ý tưởng kỳ lạ sao? Nếu bạn kết hợp lúa mạch với gạo 
lứt thì giá trị dinh dưỡng cũng như năng lượng sống sẽ cao hơn nhiều. Lúa mạch cứng 
và khó nấu, nên thường khi nấu người ta bóc hết lớp vỏ ngoài, đem hấp và cán ra để dễ 
nấu. Lúa mạch chứa nhiều canxi và chất xơ hơn gạo lứt, nên sự kết hợp của gạo lứt với 
lúa mạch mang lại hiệu quả cao cho quá trình bổ sung chất dinh dưỡng. 

Những loại ngũ cốc khác như amaranth, gạo đỏ hay còn gọi là gạo cổ, gạo đen chứa 
nhiều chất dinh dưỡng: vitamin, khoáng chất, axit amino cần thiết,… Các loại đậu như 
đậu nành, đậu đỏ, đậu tây, đậu đen cũng là nguồn thực phẩm giàu protein, canxi, 
vitamin B1, chất xơ. Những loại ngũ cốc và đậu này được xem là thực phẩm bổ dưỡng 
vì chúng là thực phẩm nguyên chất mà chúng ta sử dụng toàn bộ kể cả hạt là nguồn 
năng lượng sống. 

Khi chúng ta bận rộn về phong cách sống tiện lợi hiện đại, chúng ta sẽ dễ dàng quên 
rằng lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn để nuôi dưỡng sự sống. Khái niệm phân tích tất cả 
các loại thực phẩm này bằng cách chia nhỏ chất dinh dưỡng và calo nghe có vẻ hợp lý, 
nhưng có thể dẫn đến sự hiểu sai về năng lượng sống. Một số người cho rằng điều 
quan trọng là một người có thể hấp thu được bao nhiêu chất dinh dưỡng từ thực phẩm 
cho dù nó có phải là thực phẩm nguyên chất hay không, nhưng tôi phải nói rằng những 
phần chắp vá lại với nhau sẽ không tạo thành một phần nguyên vẹn. Về mặt này, thực 
phẩm nguyên chất dường như tốt hơn so với thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng có 
vitamin và khoáng chất. 

Tổ tiên của chúng ta sử dụng thực phẩm nguyên chất ở dạng ngũ cốc. Có thể lưu trữ 
chúng ta chúng vì mục đích tiện lợi nhưng tôi cho rằng vì mục đích khác, đó là năng 
lượng sống tập trung ở ngũ cốc. Về phía tôi, tôi ăn cơm gạo lứt kết hợp với nhiều loại 
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ngũ cốc khác như lúa mạch cán và và amranth vì đây là nguồn sức khỏe và năng lượng 
sống. 

KHOA HỌC DINH DƯỠNG TẠO RA NHIỀU NGƯỜI BỊ BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG 

Khi người dân Mỹ hướng đến ăn thực phẩm bổ dưỡng, nhiều người sẽ thích ăn cơm 
hơn ăn bánh mì và khoai tây. Tuy nhiên, gạo trắng không tốt hơn và bánh mì trắng. 
Mặt khác, nước Nhật nơi nhiều người ăn cơm gạo trắng là lương thực chính, cho thấy 
một ví dụ về những gì KHÔNG nên ăn. Cơm gạo trắng dễ ăn nhưng nó đã qua tinh 
chế, vì vậy nó được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ ngay, nhưng điều này đặt ra vấn đề về 
hàm lượng gluco tăng lên sau bữa ăn. Hydrat cacbon là thành phần chính của gạo 
trắng, được chuyển hóa thành gluco trong quá trình hình tiêu hóa và hấp thu, trở thành 
nguồn năng lượng cho hoạt động hằng hàng ngày. Gluco dư thừa được chuyển đến gan 
thông qua máu và lưu trữ thành glucogen. Khi có yêu cầu về năng lượng, glucogen 
chuyển hóa lại thành gluco, được chuyển đến các tế bào của toàn bộ cơ thể thông qua 
máu và được ty thể chuyển hóa thành năng lượng của tế bào. 

Hàm lượng Gluco còn gọi là mật độ gluco trong máu, khi hàm lượng này vượt quá 
mức thông thường thì một người sẽ được chuẩn đoán là bị bệnh tiểu đường. Hàm 
lượng gluco bởi điều chỉnh bởi một hoóc môn gọi là Insulin do tuyến tụy tiết ra. Khi 
một người sử dụng quá nhiều thực phẩm chứa hydrat cacbon, cho dù là gạo trắng, 
bánh mì, mì sợi làm từ bột mì lúa mì, bắp, khoai tây, trái cây hay đường trắng đã qua 
tinh chế, thì insulin không hoạt động một cách hợp lý và năng lượng hydrat cacbon sẽ 
không được chuyển đến khắp cơ thể. Do đó, thường cảm thấy mệt mỏi và bị mệt mỏi ở 
cấp độ tế bào. Các triệu chứng ngoài cảm giác mệt mỏi là lờ đờ, khát nước, mất khả 
năng tập trung. Có hai nguyên nhân làm cho chức năng của Insulin bị yếu: (1) sự bài 
tiết insulin từ tuyến tụy bị suy giảm và (2) kháng insulin. Trong cả hai trường hợp, vấn 
đề chuyển hóa năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng và ăn do ăn quá mức mức ít tập 
thể dục. 

Có nhiều chế độ ăn để phòng và kiểm soát bệnh tiểu đường không đem lại kết quả. 
Thông thường, một chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng bao gồm ngũ cốc, rau và thịt được 
khuyến nghị. Như tôi đã đề cập, ngũ cốc tinh chế không cân bằng về mặt dinh dưỡng, 
gạo trắng gây nguy hiểm cho hàm lượng đường trong máu hơn bánh mì hay mì sợi làm 
từ bột lúa mì chế biến, nhưng vẫn có xu hướng gây ra bài tiết thừa insulin. Bên cạnh 
đó, chất dinh dưỡng lại bỏ trong quá trình chế biến và điều cần thiết là phải sử dụng 
nhiều loại thực phẩm khác nhau để chuẩn bị bữa ăn cân bằng dinh dưỡng. Cách đây 
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một thời gian, Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã ủng hộ đã ủng hộ sử dụng 
30 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày, nhưng tôi tự hỏi bao nhiêu người thực sự theo 
quy tắc thực hành này. Song hành cùng với gạo trắng không có gì ngoài truyền thống 
không tốt mà khoa học dinh dưỡng đã tạo ra cho Nhật sau chiến tranh giống như sự 
thúc đẩy sử dụng bánh mì trắng “chất lượng cao” ở Mỹ sau chiến tranh. 

Nếu bạn lo lắng về hàm lượng gluco tăng trong máu, tôi đề nghị bạn chuyển sang 
chế độ ăn bao gồm ngũ cốc nguyên chất hay ngũ cốc hỗn hợp chất xơ và tiêu hóa 
chậm. Chế độ ăn này giúp ngăn chặn sự gia tăng nhanh của hàm lượng gluco trong 
máu, đồng thời cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Như tôi đề cập ở phần sau, nếu có 
thói quen nhai chậm, bạn có thể giải quyết dần dần vấn đề ăn quá nhiều. 

Trước chiến tranh thế giới thứ II, thực tiễn chúng ở Nhật là phục vụ bữa ăn bao gồm 
cơm, súp, rau và dưa muối, bữa ăn này có lẽ đạm bạc, nhưng tổ tiên đã nhận được 
năng lượng dồi dào từ thực phẩm này. Có thể không cần phải theo chế độ ăn của người 
Nhật vào thời gian đó, nhưng khi xem xét hiếm khi có người bị bệnh tiểu đường, bạn 
sẽ nhận thấy vấn đề bệnh liên quan đến rối loạn trao đổi chất ngày càng tăng lên nằm ở 
chế độ hiện tại. 

Ngoài ra, có người để đề nghị chế độ ăn không có hydrat cacbon vì họ cho rằng 
hydrat cacbon là nguyên nhân làm tăng cân. Tôi cho rằng ăn theo chế độ ăn này lấy 
sức khỏe của bạn để đổi lấy sự giảm cân tạm thời. Hydrat cacbon không phải là chất 
béo mà cũng không phải là chất không bổ dưỡng. Vấn đề ở chỗ là hydrat cacbon đã 
qua tinh chế, phần lớn năng lượng sống đã mất đi trong quá trình chế biến. Mặc dù 
mọi vấn đề nằm ở gạo trắng và thực phẩm bột trắng, nhưng số người đưa gạo lứt và 
ngũ cốc nguyên chất khác trong chế độ ăn của họ tương đối ít, phần lớn là do những 
thành kiến như nó dở hơn gạo trắng, hay nó khó tiêu hóa và gây ra đau dạ dày. Ngoài 
ra, một số người cảm thấy nó cứng đến nỗi không nấu được, nhưng cách nấu cơm gạo 
lứt dễ dàng hiện tại đã có khắp nơi. Cho dù đang ở Mỹ, bạn cũng có thể tìm thấy nồi 
nấu cơm gạo lứt, bạn có thể cài đặt thời gian trên nồi nấu cơm, rời nhà để đến cơ quan 
làm việc và thưởng thức bữa tối bằng cơm gạo lứt sau khi bạn đi làm về. Bên cạnh đó, 
để tạo ra sự phù hợp với khẩu vị, có thể sử dụng thêm nhiều loại ngũ cốc như đã đề 
cập ở phần trước: lúa mạch, amaranth, gạo cổ hay các loại đậu như đậu nành, đậu đỏ, 
đậu tây, đậu đen và ít muối biển tự nhiên có nhiều khoáng chất. Khi cơm nguội, người 
ta có thể làm thành cơm viên để ăn trưa, cũng có thể dùng phần cân thừa để nấu cháo. 

Khi bạn thử cơm gạo lứt thì sau bữa ăn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn so với khi ăn cơm 
gạo trắng. Điều này do chất trong cơm gạo lứt hoàn toàn khác. Khi đã quen ăn cơm 
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gạo lứt, bạn sẽ thấy thiếu gì đó khi ăn cơm gạo trắng, cho dù bạn cảm thấy no. Tất 
nhiên, khi chuẩn bị tốt, cơm gạo lứt có kết cấu chắc hơn cơm gạo trắng. Điều đó cũng 
đúng với bánh mì ngũ cốc nguyên chất. Tuy nhiên, theo quan điểm về sức khỏe, thực 
phẩm có kết cấu chắc thì tốt hơn.  

Thực phẩm mềm và dễ ăn phổ biến nhưng nếu ăn chúng sẽ dẫn đến thói quen thói 
quen nuốt thức ăn mềm mà không nhai kỹ. Không nhai kỹ là một trong những nhân tố 
góp phần gây ra những bệnh liên quan đến phong cách sống như bệnh tiểu đường. Khi 
bắt đầu nấu ăn và ăn cơm gạo lứt, tôi để nghị bạn nên nhai kỹ mỗi miếng thức ăn từ 30 
- 35 lần, nhai thức ăn kĩ này không giới hạn ở cơm gạo lứt; tôi để đi ăn chậm và nhai 
kĩ. Nhờ nhai kĩ, xương và cơ hàm phát triển tốt, giúp lưu thông máu, kích hoạt tế bào 
não. Bên trong bên cạnh đó, hoóc môn tuyến nước bọt gọi là parotin được ra để hỗ trợ 
làm trẻ hóa cơ thể làm và chống lão hóa. Nhai kỹ còn mang lại nhiều lợi ích khác như 
răng thẳng, ổn định thần kinh, tăng độ tập trung. Những người không đụng đến ngũ 
cốc nguyên chất nói rằng chúng quá cứng không ăn được nên đã bỏ qua những lợi ích 
này. 

Bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên chất chưa tinh chế, không phải lúa mì đã tinh chế 
sẽ tiêu hóa chậm, hạn chế sự gia tăng hàm lượng gluco sau bữa ăn. Điều này cũng 
đúng với bún và mì sợi,… làm từ nguyên chất bún gạo lứt chứ không phải bún, mì sợi 
làm từ bột lúa mì tinh chế. Ngoài ra, bún làm từ hạt kiều mạch có mầm và lá mầm bên 
trong hạt được xay chung với nhau. Đây là trong những loại thực phẩm nguyên chất có 
giá trị dinh dưỡng cao. Hãy lựa chọn ngũ cốc được trồng theo phương pháp hữu cơ 
không thuốc bảo vệ thực vật. Tôi đã nói khá kĩ về gạo và loại ngũ cốc khác. Bây giờ, 
tôi nói đến 35% còn lại của 85% thực phẩm từ thực vật, phần lớn là rau, cây họ đậu, 
rong biển và hạch. 

HÓA CHẤT TỰ NHIÊN PHYTOCHEMICAL 
Chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin và khoáng chất có nhiều trong rau quả. Gần 

đây, hóa chất tự nhiên phytochemical được xem là chất dinh dưỡng thứ 7. Hóa chất tự 
nhiên phytochemical để tạo màu, thêm mùi và vị đắng. Không giống như năm chất 
dinh dưỡng (hydrat cacbon, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất), chúng không 
liên quan trực tiếp đến sự trao đổi chất nên không được quan tâm như là chất dinh 
dưỡng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hóa chất tự nhiên phytochemical 
có tác dụng chống oxy hóa, ngăn cản sự lây lan của tế bào ung thư, khôi phục tế bào bị 
tổn hại. Người ta mong rằng chúng có thể làm tăng hệ miễn dịch chống lại bệnh truyền 
nhiễm cũng như làm tăng trí nhớ và sự tập trung. 
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Trong khoảng 10.000 hóa chất tự nhiên phytochemical tồn tại trong tự nhiên, phần 
lớn là polyphenol. Anthocyamin là hợp chất màu từ quả nho và quả việt quất, 
isoflavone trong đậu nành và catechin là vị đắng trong thực phẩm polyphenol, carotene 
trong cà rốt và bí đỏ, lycopene trong cà chua, lutein trong bắp, cây bông cải xanh và 
rau chân vịt được biết là hóa chất tự nhiên phytochemical thuộc nhóm polysaccharide. 
Fucoidan dẻo và có trong rong biển, glucan trong nấm, pectin trong táo và quả bưởi có 
đầy đủ các hóa chất tự nhiên phytochemical.  

Thực vật đã tạo ra những hóa chất tự nhiên phytochemical này vì sự tồn tại của 
chúng trong tự nhiên. Ví dụ, khi cây thực vật tiếp tục với tia cực tím mạnh thì một 
lượng lớn oxy hoạt tính là gốc tự do được tạo ra, làm tổn hại tế bào vào ngăn cản quá 
trình sinh trưởng cây của cây. Polyphenol và ca carotenoid có tác dụng chống oxy hóa 
nên làm cho tia cực tím trở nên vô hại. Một ví dụ khác về chức năng của hóa chất tự 
nhiên phytochemical, đó là vị đắng, vị cay hay mùi thơm khó chịu của thực vật để côn 
trùng hay động vật nhỏ không ăn chúng. 

Rau quả tươi được bọc lại có enzyme và nhiều năng lượng sống, nhờ ăn rau quả 
tươi, chúng ta lấy được năng lượng sống từ chúng để nuôi cơ thể. Do đó, bạn hiểu 
được lý do cần thiết phải kiểm tra chất lượng của mỗi loại thực phẩm để bảo đảm lấy 
được nhiều hóa chất tự nhiên phytochemical, vitamin, khoáng chất và enzyme từ rau 
quả bạn ăn. Điều quan trọng phải là lựa chọn sản phẩm tươi, được trồng theo phương 
pháp hữu cơ trên đất màu mỡ. Ăn rau quả rất quan trọng nhưng phải lựa chọn kỹ. 
Phương pháp trồng và là bí quyết để có được giá trị dinh dưỡng từ chúng. 

Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật khônh nhiều hơn 15% trong chế độ ăn, với 
85% thức ăn từ nguồn thực vật. Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật được chia thành 
cá, thịt, trứng, sữa và sản phẩm từ sữa. Vấn đề lớn nhất đối với thực vật thực phẩm này 
nếu sử dụng dư thừa sẽ làm tổn hại đến đến đường ruột, dẫn đến mắc nhiều bệnh khác 
nhau theo. 

 Chất béo trong cá và thịt khác nhau thịt là khác nhau, mặc dù cả hai đều là thực 
phẩm có nguồn gốc từ động vật. Axit béo không bão hòa gọi là omega 3 trong cá như 
EPA (eicosapentaenoic acid), và DHA (docosahexanenoic acid) được biết làm là làm 
giảm hàm lượng cholesterol. Mặc dù vậy, cá vẫn là protein động vật, bạn cẩn thận 
đừng ăn quá nhiều. Hơn nữa, các loại cá lớn như cá ngừ, cá kiếm ngày nay bị nhiễm 
thủy ngân. Nếu chỉ thủy ngân tích trữ trong cơ thể có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh. 
Gần đây có những báo cáo chất thủy ngân trong cá ngừ đang tăng, lượng thủy ngân 
tích trữ trong cơ thể của dân số hiện nay cũng ngày càng tăng lên, qua kiểm tra máu đã 



 

73 | P a g e  

 

chỉ ra một vài người trong nhóm có thủy ngân cao kinh khủng. Nếu bạn là một trong 
số những người ăn nhiều cá ngừ thì vui lòng đi kiểm tra máu một lần. Vì đất và và 
biển bị ô nhiễm thì trực tiếp liên quan đến sức khỏe của mỗi cá nhân, vì vậy chúng ta 
phải cẩn thận với những vấn đề này. 

Theo sự hướng dẫn khái quát, tôi đề nghị hả rằng ngày hàng ngày lên sử dụng 
khoảng 100g thủy sản, như các loài cá nhỏ: cá mòi, cá nục ít bị nhiễm thủy ngân hay 
cá mòi con hấp sấy khô giàu canxi. Thịt làm cho máu bẩn, làm tổn hại đường ruột, vì 
thế tốt nhất là nên dùng thịt bò có chất lượng tốt chỉ một hoặc hai lần trong tháng với 
số lượng nhỏ. Tôi khuyên nên nhai thịt thật kỹ để thưởng thức mùi vị và kích thích tiêu 
hóa. Ăn thức ăn rán hay chiên gây khó tiêu, dẫn đến dung nạp một lượng dư thừa axit 
béo chuyển hóa, nên chiên trong dầu ép nguội như dầu olive mguyên chất, dầu hạt mè 
chất lượng tốt, hay nấu không sử dụng dầu bằng cách nướng, hầm. 

Đối với trứng, nên ăn trứng do gà nuôi thả vườn trẻ từ 1 đến 3 lần trên tuần. 
Không nên dùng sữa hay sản phẩm từ sữa (bơ, format, sữa chua, kem…) vì chúng 
có thể gây ra vấn đề cho nhiều người. 

Protein được phân tách thành axit amino và là một chất quan trọng làm cơ sở cho 
40- 60 nghìn tỷ tế bào. Trong gần 20 axit amino tạo thành protein cần thiết và chúng 
không thể tổng hợp bởi cơ thể con người. Chúng vô cùng quý giá, vì nếu bạn thiếu một 
trong số chúng thì có khả năng bị rối loạn chất dinh dưỡng nghiêm trọng. Nói cách 
khác, nếu chúng không được cung cấp từ bữa ăn hàng ngày của bạn thì có khả năng bị 
thiếu và gây ra các vấn đề cho sức khỏe và toàn bộ hoạt động sống.  

Sở dĩ protein có nguồn gốc từ động vật được gọi là protein chất lượng tốt vì chúng 
chứa 9 axit amino cần thiết. Tuy nhiên, cho dù hợp chất protein này lý tưởng như thế 
nào thì cũng không có nghĩa là toàn bộ axit amino có thể hấp thụ được hết trong cơ 
thể. Ngoài ra, thịt, sữa, sản phẩm làm từ sữa, protein có nguồn gốc từ động vật có hàm 
lượng chất béo và calo cao, ít chất xơ. Chúng ta nên giảm ăn những thực phẩm này, 
không để chúng chiếm phần lớn trong chế độ ăn của bạn. 

Hãy xem xét bữa ăn đạm bạc, truyền thống chủ yếu là đậu, cơm gạo lứt, rau và dưa 
chua để dễ tiêu hóa, cách nấu những thức ăn này thì nhiều hay ít gì cũng được phổ 
biến rộng rãi. Ở miền Nam nước Mỹ, nó là “hoppin’ john” hay đậu mắt đen và cơm; ở 
vùng Caribe, nó là đậu đen và cơm; ở Mexico, nó là đậu nâu và cơm; ở Nhật Bản nó là 
cơm gạo lứt và súp đậu nành hay natto. Gạo hay cây họ đậu không có đủ axit amino 
cần thiết, tuy nhiên, khi được kết hợp, chúng sẽ bổ sung nhau để cấp cho bạn 9 axit 
amino cần thiết khi. Khi hỗn hợp ngũ cốc, rau và nấm được bổ sung vào thức ăn trên 
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thì sẽ có nhiều axit amino được bổ sung. Các loại thực thức ăn được kết hợp một cách 
hợp lý sẽ cung cấp đủ axit amino mà không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến ăn 
protein động vật. Tất nhiên, không nên dùng quán mức, dù thức ăn có nguồn gốc từ 
thực vật, nhưng sự kết hợp những món ăn đơn giản này có thể cung cấp axit amino, 
protein mà không tạo ra gánh nặng cho sức khỏe của bạn. Tôi nghĩ điều điều rõ ràng là 
protein có nguồn gốc từ động vật không cần thiết để duy trì sự sống. 

 Điểm quan trọng nhất là của chế độ ăn theo phương pháp Shinya chủ yếu là 
thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, dường như rất tẻ nhạt với những người quen 
ăn nhiều thịt. Tuy nhiên, tôi muốn bạn suy nghĩ về những bữa ăn có quá nhiều thịt 
làm tổn hại đến thể xác và tinh thần của bạn như thế nào. Người Mỹ khỏe mạnh có 
sở thích ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật là điều hoàn toàn có thể và do đó, 
cuộc sống tốt đẹp chỉ có trong cơ thể khỏe mạnh. 

Tất nhiên, cơ sở chủ yếu để lựa chọn thực phẩm có chất lượng tốt nhất là thực phẩm 
có năng lượng sống. Nếu bạn cảm thấy yếu sức sau khi thực hiện chế độ ăn bao gồm 
phần lớn thực phẩm có nguồn gốc thực vật thì đó là do rau quả bạn đã chọn đã bị mất 
năng lượng sống cho do thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa chất hoặc trong trường 
hợp thực phẩm chế biến sử dụng quá nhiều chất phụ gia. Nếu mua thực phẩm tươi có 
năng lượng sống gặp khó khăn thì cần thiết phải sử dụng thực phẩm bổ sung chất 
dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất hay enzyme. 

Cho dù bạn có khả năng mua thực phẩm hữu cơ, tươi sống nhưng việc chuẩn bị một 
bữa ăn ngon và bổ dưỡng sẽ gặp khó khăn nếu như các thành phần để nấu ăn như muối 
và dầu ăn kém chất lượng. Hầu như muối bán ở siêu thị là muối đã chế biến, muối này 
được sản xuất từ nước biển bằng cách chiết xuất natri clorua theo phương pháp nhân 
tạo. Nó có thể nhìn giống muối nhưng nó khác với muối biển tự nhiên chứa những 
khoáng chất như Magie, canxi, kali và iốt. Các nhà sản xuất đã biết chiết xuất thành 
phần chính: Natri clorua, loại bỏ tất cả những khoáng chất khác trong nước biển và sau 
đó gọi là muối. Muối tinh chế này giống như một hóa chất nhân tạo, nếu ăn một lượng 
dư thừa sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng trong cơ thể gây ra bệnh tăng huyết áp và 
các vấn đề khác. Nếu bạn dùng một lượng muối biển tự nhiên hợp lý thì không cần lo 
lắng về bệnh tăng huyết áp và không cần thiết phải giảm lượng muối đã dung nạp vào 
cơ thể. 

Đường trắng được sản xuất thông qua quy trình tinh chế làm mất đi hầu hết các 
vitamin và khoáng, chất chỉ còn lại vị ngọt và calo. Đường trắng được cơ thể hấp thu 
nhanh chóng, cho nên nếu ăn một lượng dư thừa sẽ làm tăng nhanh hàm lượng gluco 
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trong máu, gây ra bệnh tiểu đường, béo phì. Ngoài ra, đường là thực phẩm có tính axit 
nên ăn một lượng lớn sẽ làm mất cân bằng PH trong máu, dẫn đến dư thừa axit. Cơ thể 
của chúng ta duy trì được sự cân bằng trong tình trạng kiềm trung hòa, do đó, để trung 
hòa axit dư thừa, khi cơ thể phải có những khoáng chất để khôi phục tính kiềm. Một 
loại khoáng chất mà cơ thể chúng ta sử dụng nhiều và đảm nhiệm vai trò này là canxi. 

Phần lớn canxi trong cơ thể nằm ở xương. Khi mất một lượng lớn canxi thì xương 
sẽ yếu hơn, chúng ta có thể bị bệnh loãng xương. Ngoài ra, tế bào và máu cũng cần 
một lượng nhỏ canxi, cho nên thiếu canxi sẽ làm mất cân bằng cơ thể và tinh thần, gây 
ra chứng dễ bị kích thích, lo lắng thiếu tập trung. 

Sự gia tăng số người bị mất lý trí là do dùng quá nhiều đường trắng, dẫn đến mất 
canxi. Chúng ta dùng quá nhiều đường trắng thông qua ăn bánh ngọt, kẹo, uống nước 
ngọt. Nếu bạn phải ăn thứ gì đó ngọt, hãy ăn đường đen chưa chế biến, siro lá phong 
tự nhiên thay mật ong nguyên chất. Cách tự nhiên để lấy hiđrocacbon sử dụng làm 
nguồn năng lượng cho cơ thể là lấy chúng từ ngũ cốc chưa tinh chế như gạo lứt, thực 
phẩm từ lúa mì nguyên chất hay đường chưa qua chế biến, hydrat cacbon lấy theo cách 
này sẽ không làm tăng đột ngột hàm lượng gluco. 

Đồ gia vị như tương miso hay nước tương có hàm lượng natri đã khử thường tạo ra 
chất phụ gia. Bên cạnh đó, có một số sản phẩm tương miso, nước tương chỉ mang nhãn 
là miso hay nước tương mà thôi. Bạn nên lựa chọn kỹ, cố gắng sử dụng những sản 
phẩm được ủ và lên men theo cách tự nhiên. Thực phẩm lên men đem lại lợi ích cho 
con người vì trong quá trình lên men, vi sinh vật phân giải protein thành axit amino để 
cơ thể hấp thu một cách dễ dàng. Đồng thời enzyme được hoạt hóa, làm tăng thành 
phần vitamin và khoáng chất để cơ thể được hấp thu. 

NĂNG LƯỢNG SỐNG TỶ LỆ VỚI SỐ LƯỢNG ENZYME 
Tôi đã giải thích chức năng của các chất dinh dưỡng như hydrat cacbon, vitamin, 

khoáng chất trong cơ thể. Bây giờ, phải giải thích chức năng cực kỳ quan trọng của 
enzyme không thể thiếu trong mọi hoạt động sống.  

Tôi đã viết toàn bộ cuốn sách về enzyme gọi là “Nhân tố enzyme”. Nói ngắn gọn, 
enzyme là chất tổng hợp protein tham gia như chất xúc tác vào tất cả mọi giai đoạn của 
hoạt động sống, như tim đập, thở, tiêu hóa, hấp thu, đào thải, suy nghĩ, toàn bộ các 
chức năng phụ thuộc vào enzyme. Đối với thực vật nhả nảy mầm, trồng, ra lá, trổ hoa, 
kết trái và nuôi dưỡng sức sống mới không thể thiếu enzyme. Có từ 3.000 đến 5.000 
enzyme đã được nhận biết nhưng hầu như như đây chỉ là một phần nhỏ của enzyme 
trong cơ thể chúng ta. Nếu những enzyme này không hoạt động tốt thì toàn bộ chất 
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dinh dưỡng từ chế độ ăn cho là cân bằng nhất cũng không sử dụng được. Chúng ta 
không thể duy trì hoạt động sống dù chỉ là một giây nếu không có enzyme. 

Nhìn chung, những enzyme được phân loại thành enzyme tiêu hóa tham gia vào quá 
trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn; enzyme chuyển hóa tham gia vào quá trình chuyển 
hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng cần thiết cho sự sống. Có một lượng enzyme 
nhất định trong cơ thể nhưng chúng có thể bị suy giảm xuống do thói quen phong cách 
sống làm tổn hại đường ruột như uống quá nhiều chất có cồn, hút thuốc, căng thẳng, 
uống thuốc tây, chất độc trong môi trường, sóng điện từ, tia cực tím,... 

Khi chúng ta ăn theo chế độ bao gồm thịt, sữa, sản phẩm từ sữa thì cần nhiều 
enzyme để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu chúng ta ngồi tại bàn làm việc suốt ngày, sử dụng máy 
vi tính, nói chuyện bằng điện thoại thì có nguy cơ bị nhiễm Sóng điện từ và cần một 
lượng enzyme để tiêu hủy gốc tự do sinh ra trong cơ thể. Nếu bạn duy trì thì phong 
cách sống làm huỷ hoại enzyme, bạn sẽ làm cho cơ thể mất đi khả năng tiêu hóa, 
chuyển hóa thức ăn và tế bào sẽ mất khả năng tự phục hồi. Do đó, năng lượng sống 
của bạn sẽ bị giảm. 

Chúng ta sử dụng càng nhiều enzyme thông qua phong cách sống hủy diệt thì càng 
có ít năng lượng sống, dẫn đến bệnh tật và tử vong. Khi một người sống dồi dào sinh 
lực thì enzyme trong cơ thể sẽ thực hiện hết toàn bộ các chức năng của chúng. Nếu 
enzyme bị suy yếu, thật khó khăn cho một người để có một cuộc sống thật sự khỏe 
mạnh cho dù chăm sóc y tế có tốt đến đâu đi nữa. Thiếu hiểu biết về vai trò của 
enzyme trong cơ thể sự khống chế của chúng đối với sức khỏe của chúng ta đã biến y 
học hiện đại thành hệ thống chữa trị triệu chứng. 

Điều cần thiết là biết cách hoạt hóa enzyme để tăng cường sức khỏe tinh thần và 
thể xác, điều này có nghĩa là chúng ta phải tránh phong cách sống phá hủy enzyme. 
Bên cạnh chế độ ăn giàu enzyme, uống nước tốt, tập thể dục đều đặn, giữ trạng thái 
tinh thần điềm tĩnh, không căng thẳng là rất quan trọng. Enzyme từ thực phẩm dễ bị 
hủy hoại trong quá trình nấu. Rau sống, trái cây, cá và thực phẩm lên men là nguồn 
thực phẩm giàu nhất. Thực hiện chế độ ăn giàu enzyme bằng cách tập trung vào 
những loại thực phẩm này có thể bù đắp cho những enzyme bị mất. 

ENZYME VỪA LÀ CHẤT, VỪA KHÔNG PHẢI LÀ CHẤT 
Enzyme là chất xúc tác liên quan đến yếu tố quan trọng nhất của hoạt động sống. 

Có nhiều khía cạnh về enzyme mà khoa học và các nhà nghiên cứu chỉ mới bắt đầu 
khám phá, có nhiều lĩnh vực mà chúng ta cần phải dựa vào lý thuyết. Ví dụ, enzyme 
được xem là hình thành từ protein. Người ta chỉ ra rằng khi bạn bổ sung enzyme thông 
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qua thức ăn, thức ăn sẽ được phân chia thành những peptide (là các phân đoạn của 
protein, là những chuỗi dài của axit amin) và axit amino, như vậy bạn đã không thật sự 
bổ sung enzyme. Enzyme được tạo thành từ protein là đúng nhưng điều này không có 
nghĩa là chúng giống như protein. Tôi đã sử dụng cách diễn đạt "chất được tạo thành 
từ protein". Một số nhà nghiên cứu ở Mỹ đã áp dụng sự tương đồng để gọi protein là 
xe và enzyme là tài xế. Nếu không có enzyme làm tài xế thì xe protenin sẽ không di 
chuyển được. 

Ngày nay, nhiều người sống hầu như phụ thuộc vào độ ăn vặt, thức ăn tiện lợi, thức 
ăn nhanh, thức ăn nấu bằng lò vi sóng, thức ăn đóng hộp, thức ăn đông lạnh. Chúng ta 
ít khi ăn rau, trái cây tươi muối chua và có enzyme. Ngay cả khi chúng ta ăn rau và trái 
cây tươi sống thì vitamin và khoáng chất trong loại thức ăn này có thể có ít năng lượng 
sống vì chúng được trồng trên đất đã bị hoại do sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực 
vật, phân bón hóa học. Nói cách khác, nguồn năng lượng enzyme ở trong thức ăn đã bị 
suy giảm. 

Đây là điều thực tế. Tuy nhiên nếu chúng ta theo hướng dẫn của khoa học dinh 
dưỡng hiện đại, bao gồm phần tính calo và phân tích các thành phần của chất dinh 
dưỡng, thì tất cả các loại thực phẩm được phân tích trên cơ sở giống nhau cho dù 
chúng là đồ ăn vặt, được nấu bằng lò vi sóng, rau trồng trên đất bạc màu hay rau tươi 
trồng trên đất màu mỡ. Tôi cho rằng phần tính quan trọng nhất có bao nhiêu năng 
lượng sống trong thức ăn không được chú ý đến. Hãy hình dung một cảm giác tươi 
mát khi bạn cắn quả cà chua tươi trồng trên đất màu mỡ theo phương pháp hữu cơ, thì 
bạn có nghĩ ra một phương pháp khoa học dinh dưỡng khác lạ nào đó mà đem phân 
tích các thành phần dinh dưỡng của nó, sau đó tạo ra các thực phẩm có thành phần 
dinh dưỡng tương ứng hay không? 

Ngày khi hiểu được bản chất tự nhiên của enzyme là nguồn năng lượng sống. 
Chúng ta cần phải có sự thay đổi về suy nghĩ đối với thực phẩm mà chúng ta ăn và đất 
trồng thực phẩm đó. 

MÔ HÌNH GỐC CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI ENZYME 
Hoạt động của enzyme có nhiều khía cạnh mà chúng ta chưa biết. Mỗi loại enzyme 

thực hiện duy nhất một chức năng. Ví dụ, enzyme amylase có trong nước bọt hoạt 
động để tiêu hóa hydrat cacbon; Enzyme Pepsin có trong dạ dày hoạt động để tiêu hóa 
protein. Mỗi loại enzyme dành cho mỗi mục đích cụ thể, đó có từ hàng nghìn đến chục 
nghìn loại enzyme. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu duy trì quá nhiều loại enzyme 
khác nhau thì sẽ tạo ra một hệ thống trì trệ cho cơ thể người khỏe mạnh. Tôi cho rằng 
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phải có một nguồn cơ sở enzyme mẫu, "enzyme thần kỳ" như đã đề cập trong cuốn 
sách Nhân tố enzyme, để cơ thể dựa vào đó tạo ra tất cả mọi loại enzyme khác cần 
thiết. 

Khi một người dùng tư thừa chất có cồn thì phải cần một lượng lớn enzyme để phân 
hủy cồn trong gan. Khi enzyme cần để phân hủy cồn được tạo ra thì enzyme tiêu hóa 
và hấp thu trong dạ dày trở nên khan hiếm. Trong ngày sau khi uống say, người ta 
thường không muốn ăn, hiện tượng này do thiếu enzyme tiêu hóa. Mặc dù mỗi enzyme 
hoạt động dựa trên chức năng cụ thể nhưng bạn có thể nhận thấy chúng không hoạt 
động độc lập mà phối hợp với nhau. 

Một người không thể uống nhiều chất có cồn lần đầu thì có khả năng uống nhiều 
hơn khi người đó đã quen dùng nó. Điều này có nghĩa là số enzyme cần để phân hủy 
cồn trong gan phải tăng lên. Hiện tượng này không giới hạn ở sử dụng chất có cồn. 
Chất chống ôxy hóa SOD (super oxide dismutase) có chức năng trung hòa gốc tự do, 
có thể được tiết ra nhiều hơn nếu bạn ăn nhiều thực phẩm chống oxy hóa như rau quả 
tươi. 

Trên cơ sở mô hình thực tế này, tôi đã đưa ra lý thuyết về enzyme thần kỳ. Lý 
thuyết của tôi nói về enzyme từ thức ăn không chỉ được chia nhỏ thành axit amino 
mà còn được chia thành enzyme mẫu trong cơ thể, sau đó những enzyme mẫu này 
biến đổi thành hàng nghìn hay hàng chục nghìn enzyme để đáp ứng cho các hoạt 
động khác nhau và nhu cầu của cơ thể. Tôi cho rằng mỗi loại enzyme khác nhau 
được hình thành trên cơ sở enzyme mẫu này. 

Sống với phong cách sống lạm dụng quá mức nguồn cung cấp enzyme mẫu, hay 
enzyme thần kỳ, sẽ làm cho cơ thể thiếu chất, giảm năng lượng sống. Để tăng năng 
lượng sống, điều quan trọng phải bổ sung enzyme một cách hiệu quả thông qua chế độ 
ăn hàng ngày. Cách "tự nhiên" để thực hiện điều này là phải ăn bữa ăn bao gồm rau 
quả tươi giàu enzyme. Nếu học thuyết của tôi là đúng, những enzyme từ thức ăn này sẽ 
được tích trữ dưới dạng enzyme thần kỳ, là nguồn để tạo ra tất cả những loại enzyme 
khác trong cơ thể. Thông qua kích hoạt enzyme trong cơ thể bằng thức ăn phù hợp, 
chúng ta sẽ đạt được trạng thái khỏe mạnh về tinh thần cũng như thể xác và cải thiện 
được sức sống. 

HÃY ĂN NHIỀU THỨC ĂN SỐNG 
Khoa học y tế và dinh dưỡng hiện đại chưa có sự hiểu biết toàn diện về hoạt động 

của enzyme liên quan đến hoạt động sống. Nói chính xác hơn là khoa học y tế và dinh 
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dưỡng hiện đại ít quan tâm đến enzyme. Do đó, lý thuyết hiện tại về chăm sóc y tế xa 
rời với thực tế của đời sống hàng ngày. 

Theo y học hiện đại, người ta mong sử dụng thuốc chống ung thư để chữa trị bệnh 
ung thư. Có lẽ bạn đã biết khi sử dụng thuốc chống ung thư, thông thường thì bệnh 
nhân sẽ chịu tác dụng phụ nghiêm trọng như nôn, không muốn ăn, rụng tóc và tiêu 
chảy. Sở dĩ có tác dụng phụ này là do thuốc chống ung thư giống như quả bom không 
những diệt tế bào ung thư mà còn diệt tế bào bình thường. Khi tế bào bình thường bị 
liệt do quả bom này làm tổn hại thì cần phải có một lượng lớn enzyme để hồi phục 
chúng. Do đó, những enzyme đã được cơ thể phân chia thành enzyme thần kỳ bị suy 
giảm, làm cho cơ thể thiếu enzyme. Khi thiếu enzyme sẽ dẫn đến tình trạng thể chất 
kém cùng với tác dụng phụ nghiêm trọng. 

Sự tổn hại này không giới hạn ở thuốc chống ung thư. Tất cả mọi loại thuốc đều làm 
hạn chế hoạt động của enzyme. Chúng ta nên biết rằng sử dụng thuốc một cách dễ 
dàng để ngăn chặn các triệu chứng thì làm tổn hại năng lượng sống của con người. Khi 
bị cảm, nếu bạn uống thuốc cảm thì một số triệu chứng không còn nữa nhưng khả 
năng miễn dịch của bạn dần dần trở nên yếu, sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Bản thân tôi hiểu rõ 
những vấn đề do thuốc gây ra và cố gắng tránh dùng thuốc càng nhiều càng tốt. Ví dụ, 
khi thực hiện ca phẫu thuật cần thiết cho bệnh ung thư, tôi hiếm khi cho dùng thuốc 
chống ung thư sau khi các tế bào ung thư đã được loại bỏ. Thay vào đó, tôi hướng dẫn 
bệnh nhân thay đổi phong cách sống. 

 Cụ thể, tôi đề nghị thực hiện chương trình Shinya Biozyme mà tôi đã giải thích ở 
chương này. Thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày tạo thành tế bào trong cơ thể. Một 
chế độ ăn tốt có thể bổ sung enzyme thần kỳ sẽ cải thiện được đường ruột, giúp phục 
hồi nhanh sau khi phẫu thuật. Tất nhiên, để có cuộc sống không bị bệnh ung thư và 
những bệnh khác hãy nên bắt đầu thực hiện chương trình Shinya Biozyme ngay khi 
còn khỏe mạnh. 

Hãy nghĩ về con tinh tinh hoang dã, trong số chúng đã có nhiều con sống vượt 
qua tuổi thọ tự nhiên. Cơ sở để chúng có sức khỏe tốt là gì? Một lý do có thể là thức 
ăn tươi sống mà con tinh tinh hoang dã đã dùng. Dùng thực vật tươi sống hàng 
ngày để bổ sung enzyme là nguồn năng lượng sống. Vì vậy, hãy bổ sung năng lượng 
sống từ thức ăn để nuôi dưỡng sức sống của chúng ta. 

Chúng ta cần phải ngừng ăn thực phẩm mất năng lượng sống mà không có enzyme. 
Tôi xin lỗi đã lặp đi lặp lại vấn đề này nhiều lần nhưng đây là vấn đề quan trọng cho 
dù ít được khoa học y tế hay dinh dưỡng truyền thống ở Mỹ ngày nay chú ý đến. 
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Chúng ta có thể khỏe mạnh bằng cách ăn nhiều calo và chất dinh dưỡng theo đề nghị 
của tháp thực phẩm hay không? Nếu điều đó là đúng, vậy thì tại sao chúng ta có cuộc 
khủng hoảng sức khỏe và béo phì ở Mỹ? Tôi nghĩ rằng vấn đề này được phản ánh là 
tốt. 
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CHƯƠNG 8 :LẤY SỨC SỐNG TỪ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT 
RAU QUẢ LÀ THỨC ĂN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG 

 
Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật như rau, trái cây, rong biển là nguồn giàu chất 

dinh dưỡng, khi ăn bạn lấy được năng sống từ chúng. Thức ăn có nguồn gốc từ thực 
vật chứa chất xơ, nên những người dùng một lượng vừa đủ sẽ có đường ruột sạch và 
có số vi sinh vật có lợi nhiều hơn, đồng thời ít có nhiều chất thải trong ruột tạo ra chất 
độc. 

Tôi đã quan sát kết quả này trong 45 kinh nghiệm khám nội soi cho hơn 350.000 
người. Chỉ cần quan sát phân sẽ thấy rõ điều này, phân của người dùng nhiều thức ăn 
từ thực vật không có mùi hôi thối, mềm và thường nổi trên nước. Tôi tin rằng chế độ 
ăn giàu thực vật cung cấp nhiều năng lượng để nuôi dưỡng sức sống của con người, 
mang lại sức khỏe cho tinh thần, thể xác hơn chế độ ăn chủ yếu là thực phẩm có nguồn 
gốc từ động vật. Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật sẽ hỗ trợ cho sức sống để bạn có 
được cuộc sống tích cực và năng lượng ở tuổi già. 

Điều quan trọng là sức khỏe phụ thuộc vào tình trạng của đường ruột, và tình trạng 
đó được cải thiện với chế độ ăn bao gồm 80% thực vật. 

THỨC ĂN CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT GIÚP CUNG CẤP NƯỚC 
CHO CƠ THỂ 

Một trong những lý do mà tôi đề nghị ăn rau quả tươi vì thức ăn có nguồn gốc từ 
thực vật này chứa 70 - 90% nước. Khi ăn chúng sẽ giúp cho cơ thể tiếp nhận được 
nước có chất lượng tốt. Bên cạnh uống nhiều nước tốt, tôi khuyên bạn nên dùng trái 
cây tươi hay nước ép rau quả tươi. Trong ngày, ăn vặt bằng trái cây trong mùa tốt hơn 
là ăn bánh kẹo, dùng trái cây là một phần của chế độ nhiệt đói mà tôi đã đề cập ở phần 
trước. Trước khi ăn bữa ăn chính khoảng 30 - 40 phút, nên ăn trái cây về nó giúp ngăn 
chặn lượng hydrat cacbon dung nạp dư thừa vào cơ thể. Tuy nhiên, không nên ăn trái 
cây sau bữa ăn sẽ gây phản tác dụng, làm cho lượng hydrat cacbon dung nạp vào cơ 
thể thừa. 

NƯỚC LÀ CHẤT DINH DƯỠNG QUAN TRỌNG 
Hầu như chúng ta không uống đủ nước. Trong tế bào 80% là nước, tôi cho rằng vấn 

đề về thể chất có thể cải thiện được bằng cách uống đủ nước. 
Chúng ta không thể duy trì sự sống nếu không có nước dù có đủ các chất dinh 

dưỡng khác. Mỗi ngày chúng ta thải ra khoảng 2,5 lít (10,5 cốc) nước dưới dạng nước 
tiểu và mồ hôi. Nếu cơ thể không được cung cấp nước đầy đủ thì điều kiện vệ sinh bên 
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trong cơ thể bị suy giảm, những chất nguy hiểm sản sinh ra trong đường ruột sẽ làm 
oxi hóa hết tất cả các chất dịch của cơ thể. Bệnh phù, táo bón và những bệnh khác là 
do thiếu nước. Uống nước tốt sẽ giúp đẩy nước bẩn ra khỏi cơ thể, cải thiện quá trình 
lưu trong chất dịch. Nước tốt trở thành chất dịch tốt cho cơ thể giúp đẩy và loại bỏ chất 
dịch bẩn ra khỏi tế bào. 

NƯỚC TỐT LÀ GÌ? 
Chúng ta biết rằng bổ sung nước là quan trọng, nhưng nên uống nước gì? Nước máy 

chứa hàm lượng lớn clo sử dụng để khử trùng cũng như những chất nguy hiểm khác 
gọi là trihalomethane là chất gây ung thư được tạo ra trong quá trình khử trùng. Ngoài 
ra, nước máy có thể bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất thải công nghiệp, 
chất cặn từ xử lý nước thải đã ngấm vào tầng ngầm nước, hồ chứa nước và nguồn cung 
cấp nước ngầm. Dĩ nhiên là nước được kiểm nghiệm, nhưng dùng những chất này ở 
trong phạm vi tiêu chuẩn an toàn của Chính phủ thì cũng khó có được nước phù hợp 
để nuôi dưỡng tế bào của toàn bộ cơ thể. 

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể lắp đặt một cái máy lọc nước nhằm loại bỏ 
clo và những chất nguy hiểm có thể uống được nước gần giống như nước tự nhiên bổ 
dưỡng. Cách đây 30 năm ở Nhật Bản, chúng tôi lo lắng về lượng mưa axit khi ngâm 
mình trong nước. Một nhóm nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ bao gồm bản thân tôi tập hợp 
lại để nói về những gì có thể làm để cứu nguồn nước. Sau cuộc họp đó, chúng tôi đã 
phát triển kỹ thuật xử lý nước để làm cho nó có tính kiềm nhiều hơn. Mặt khác tiến 
hành chế tạo máy xử lý nước đặt ở nhà. Tôi là một bác sĩ và đó là công việc chính nên 
tôi đã không tham gia vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, nhưng kể từ thời điểm đó, 
tôi đã uống nước có tính kiềm này gọi là nước Kangen. Dĩ nhiên, công nghệ sản xuất 
nước Kangen tinh vi hơn nhiều và máy lọc nước kangen đã có mặt ở Mỹ. Tôi có một 
cái máy lọc nước Kangen tại phòng khám ở New York, đây là nước mà tôi và bệnh 
nhân uống. Bên cạnh lọc sạch những chất gây ô nhiễm, nước Kangen có khả năng điều 
chỉnh tốt và giúp duy trì cơ thể ở độ pH tối ưu. 

Nhìn chung, người lớn cả nam và nữ hàng ngày mất 2,5 lít nước dưới dạng nước 
tiểu và mồ hôi, cho nên nếu không uống ít nhất bằng lượng nước đã mất thì cơ thể sẽ 
bị thiếu nước. Nếu bạn cho rằng nước ở trong thức ăn là 1 lít thì chúng ta cần cung cấp 
cho cơ thể ít nhất 1,5 lít (6,5 cốc) nước. 

Khi thời tiết nóng ở mùa hè hay vào những ngày vận động nhiều thì cần uống nhiều 
nước hơn. Chúng ta cố gắng uống 8 các nước để có một ít nước làm đệm. Nếu không 
thể uống được nhiều nước có nghĩa là bạn bị thiếu nước kinh niên. Tế bào tạo thành cơ 
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thể, máu và bạch huyết được truyền hóa nhờ vào nước mà bạn đã uống, do đó, uống 
nhiều nước sẽ giúp bạn giữ được làn da tươi trẻ, làm cho tế bào tích cực. Tất nhiên, 
điều quan trọng là nước phải thuộc loại nước có chất lượng số 1 như đã nói. 

CƠ THỂ KHÔNG MUỐN TRÀ, NƯỚC NGỌT HAY NƯỚC CÓ CỒN 
Nước bổ sung chất dinh dưỡng không bao gồm các loại như trà, nước ngọt, cà phê, 

nước uống có cồn. Một ý tưởng không hay là sau hoạt động thể thao không uống nước 
mà giải khát bằng cách uống nước uống thể thao. Mặc dù nhiều loại nước có khoáng 
chất và axit amino cần thiết cho cơ thể, nhưng chúng chứa nhiều đường. Khi dùng hết 
lượng đường này, hàm lượng gluco trong cơ thể sẽ tăng lên, một lượng lớn insulin 
được tiết ra từ tuyến tụy. Đây là gánh nặng trên cơ thể làm bạn cảm thấy lờ đờ, mệt 
mỏi sau đó. 

Trà có hình ảnh bổ dưỡng hơn so với nước ngọt chứa nhiều đường, nhưng khi khám 
dạ dày của người uống trà hàng ngày thông qua nội soi, màng nhầy của họ nhìn xù xì. 
Tôi cho rằng điều này là do tannin - chất đắng trong trà gây ra. Từ thời xưa, đã có 
nhiều người bị loét hay ung thư dạ dày ở nền văn hóa nơi uống trà thường xuyên, 
chẳng hạn như người Nhật. Hơn nữa, trà chứa nhiều cafein hơn cà phê, cafein có tác 
dụng lợi tiểu, nên phần lớn nước trà bạn uống vào sẽ thải ra ngay không có thủy hợp ở 
tế bào. Nói cách khác, bạn có thể uống trà để làm giảm cơn khát, nhưng thực tế bản 
thân bị mất nước ở cấp độ tế bào. 

Ngoài ra, ý tưởng uống bia khi khát là không tốt. Bạn có thể cảm thấy hết khát ngay 
nhờ tác dụng của cồn nhưng sau đó một vài giờ, mạch máu sẽ co lại gây khó khăn 
trong quá trình cấp oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào. Đồng thời cơ thể sẽ trở nên 
nặng nề do quá trình loại bỏ chất thải bị cản trở. 

Giống như trà, nước có cồn có tác dụng lợi tiểu và sẽ làm mất nước chứ không phải 
bổ sung nước cho cơ thể. Uống bia sau khi chơi thể thao sẽ không giải quyết được vấn 
đề thiếu nước ta đổ mồ hôi. Bạn có thể đã tập thể dục về sức khỏe và sự tăng cường sự 
trao đổi chất nhưng khi tập thể dục xong, bạn uống một hay hai ly bia sẽ góp phần làm 
láo lão hóa tế bào. 

Điều quan trọng là hãy giảm uống nước ngọt, nước uống thể thao, nước uống tăng 
lực, nước có cồn và trà như đã đề cập ở trên đến mức tối thiểu, không xem uống các 
loại chất lỏng giống như uống nước. Nước là chất mà tế bào của bạn muốn. Trong 
ngày, hãy uống một hoặc hai cốc nước theo khoảng cách thời gian bằng nhau. Theo 
cách này, bạn giữ được độ ẩm của tế bào, bảo vệ bản thân không bị thoái hóa tế bào và 
bệnh tật. 
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NƯỚC ÉP TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP, ĐÓNG CHAI CÓ THỂ KHÔNG CÓ 
ENZYME 

Mặc dù rau quả tốt cho cơ thể, nhưng bạn không nên sử dụng nước ép trái cây đóng 
hộp hay đóng chai thay thế cho nước. Khi bạn thấy trên nhãn ghi 100% nước ép trái 
cây, hãy lưu ý nó cũng ghi nước trái cây làm từ bột. Enzyme trong nhóm A bị mất 
trong quá trình sử dụng nhiệt để làm nước ép trái cây cô đặc. Ăn trái cây nguyên chất 
hay uống nước ép là tốt nhất. Rau có thể dùng dưới dạng nước ép, rau sống hay thực 
phẩm lên men như kim chi, dưa chua. Khi nghĩ về sức sống trong thức ăn, bạn sẽ hiểu 
vì sao cần thức ăn tươi hoặc vì sao thức ăn từ thực vật được trồng theo phương pháp 
hữu cơ trên đất tốt không bón phân hóa chất rất là tốt nhất. 

TRÀ VÀ CÀ PHÊ KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC 
Có một lý do khác mà tôi không để uống cà phê, trà hay nước ngọt thay cho nước. 

Đối với cà phê và trà, dùng một lượng cafein dư thừa sẽ có hại. Ngoài ra, uống nước 
bằng cà phê trên thị trường thường có đường tinh chế và sữa. Catechin trong trà được 
xem là tốt cho sức khỏe nhưng theo sự quan sát của tôi trong quá trình khám nội soi 
cho thấy rằng dùng nó dư thừa có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Theo quan điểm của tôi, 
nước uống có ga là nước bị ô nhiễm có đường, nó sẽ làm hàm lượng đường trong máu 
tăng lên, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Bạn nghĩ rằng khi dùng những loại chất lỏng 
này để đáp ứng nhu cầu của cơ thể về chất lỏng, nhưng nó sẽ không mang lại lợi ích 
của nước tốt. Một sự thay đổi đơn giản mà bạn có thể thực hiện trong phong cách sống 
của mình để cải thiện sức khỏe, đó là tạo ra nước tốt, nước uống theo sự lựa chọn của 
bạn trong những tình huống mà đáng lẽ bạn phải uống bia, cà phê, trà, nước uống thể 
thao hay Soda. 

ENZYME KHÔNG THỂ THIẾU TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG SỐNG 
Enzyme rất cần thiết cho hoạt động sống, đóng vai trò là chất trung gian cho mọi 

phản ứng hóa học trong cơ thể. Chúng còn được gọi là chất xúc tác và nếu không có 
chúng thì sẽ không có phản ứng hóa học. Enzyme cần để phân giải chất dinh dưỡng từ 
thức ăn trong dạ dày, enzyme để phân giải protein khác với enzyme để phân giải 
hydrat cacbon. Mỗi phản ứng hóa học cần một loại enzyme cụ thể, các enzyme không 
thể hoán đổi cho nhau. Có từ 3.000 - 5.000 loại enzyme trong cơ thể người và có thể 
nhiều hơn. Bởi vì sự sống được hình thành từ nhiều phản ứng hóa học, có thể nói rằng 
enzyme là nguồn sức sống. Do đó, có những enzyme cụ thể tham gia vào quá trình đào 
thải độc trong tế bào. Có hơn 60 loại enzyme tham gia vào quá trình đào thải độc, phân 
giải protein hay tự tiêu. Tôi gọi những loại enzyme này là Newzyme hay enzyme làm 
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trẻ hóa, khi những enzyme làm trẻ hóa này hoạt động tích cực, tế bào khỏe mạnh mà 
giữ được độ ẩm. 

Nếu không có enzyme, chúng ta không thể duy trì sự sống cho dù chỉ một giây, vì 
enzyme tham gia vào quá trình tiêu hóa và hấp thu, phân hủy chất độc, thở, di 
chuyển, thực hiện chức năng của tim và hoạt động của não. 

ENZYME LÀM TRẺ HÓA 
Enzyme là nguồn sức sống và rất cần thiết cho hoạt động sống của chúng ta. Chúng 

cũng có ở thực vật, chẳng hạn 90% tế bào thực vật là cơ quan dạng túi chứa không 
bào. Những chiếc túi này không chỉ chứa nước mà còn chứa nhiều enzyme đào thải 
độc. Những enzyme có khả năng đào thải độc được phân loại là enzyme làm trẻ hóa - 
newzyme. Rau quả tươi nhìn có nhiều nước vì nước ở trong không bào của chúng, 
nhưng nước này nhanh chóng bị nhiễm bẩn (chất thải và chất nguy hiểm) nếu để riêng 
ra. Tuy nhiên, newzyme ở bên trong Không bào xử lý chất bẩn này, duy trì sự tươi 
sống của rau quả. Đồng thời enzyme làm trẻ hóa này hoạt động để làm trái cây chín và 
ngọt. Những loại trái cây như dứa, kiwi, đu đủ và sung, newzyme có khả năng phân 
hủy chất thải tế bào. Khi bạn bị cảm hay mệt mỏi, ăn những loại trái cây này thì bạn sẽ 
cảm thấy khỏe trở lại. Điều này là sau bạn bổ sung enzyme vào cơ thể của mình. Bạn 
cũng lấy được vitamin và khoáng chất, nhưng đây là những chất dinh dưỡng hỗ trợ 
enzyme và không thể tự hoạt động được. Chúng phải tương tác phối hợp với enzyme 
là điều cần thiết. 

DÙNG THỨC ĂN SỐNG 
Bạn dùng thực phẩm nấu chín càng nhiều thì càng khó bổ sung enzyme. Cho dù bạn 

lấy được vitamin và khoáng chất từ thức ăn này, nhưng bạn sẽ không nhận được lợi 
ích của enzyme. Trên nhãn hiệu của thức ăn nhanh hoặc thực phẩm chế biến có ghi 
hàm lượng chất dinh dưỡng giống như thức ăn tươi sống, nhưng enzyme và năng 
lượng sống không giống như những thức ăn tươi sống. 

CÁCH LỰA CHỌN THỰC PHẨM BỔ SUNG ENZYME 
Tác dụng của thực phẩm bổ sung enzyme lên cơ thể phụ thuộc vào phương pháp sản 

xuất chúng. Định nghĩa về thực phẩm bổ sung enzyme chưa rõ ràng, bạn có thể ngạc 
nhiên khi biết rằng có những loại sản phẩm trên thị trường được ghi trên nhãn là thực 
phẩm bổ sung enzyme nhưng thực tế chúng không chứa enzyme. 

Thực phẩm bổ sung enzyme nên được sản xuất từ rau quả tự nhiên, sau đó được lên 
men nhờ vào vi sinh vật. Enzyme không chống nhiệt, nếu trong quá trình sản xuất, 
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được nung đến nhiệt độ 480C (1190F) hay cao hơn thì mất hết chức năng của nó. Chỉ 
còn lại enzyme không có chức năng trong thành phẩm. 

Ở Mỹ, hầu hết các loại enzyme trên thị trường và thực phẩm bổ sung enzyme tiêu 
hóa như protease (enzyme để phân giải protein), amylase (enzyme để phân giải hydrat 
cacbon) và lipase (enzyme để phân giải chất béo). Chúng được sản xuất ở nhiệt độ 
thấp hay không có nhiệt để enzyme không bị mất đi. 

Người Nhật đã sử dụng enzyme trong nhiều thế kỷ vì nhiều lợi ích cho sức khỏe và 
nuôi dưỡng enzyme thông qua quá trình lên men là một môn nghệ thuật. Những người 
bán rượu vang tinh thông nuôi dưỡng kĩ những vi sinh vật đặc biệt trong nhiều năm để 
đảm bảo chúng là những vi sinh vật mạnh nhất và tốt nhất, sau đó những vi sinh vật 
này được sử dụng để kích hoạt quá trình lên men của rau quả tự nhiên. Enzyme được 
sản xuất theo phương pháp này là enzyme có chức năng và không được xử lý bằng 
nhiệt. Thực phẩm bổ sung enzyme tốt nhất là được chế biến để giữ lại một lượng nước 
nhỏ ở trong bột enzyme nhằm duy trì sức sống của enzyme trong tình trạng ngủ yên 
đến lúc chúng được đánh thức khi vào cơ thể. Loại enzyme này về có thêm lợi thế là 
cung cấp những vi sinh vật hữu dụng. Tôi đã quan tâm đến nuôi dưỡng enzyme trong 
nhiều năm và đã giúp phát minh ra một loại enzyme đặc biệt mà tôi gọi là Shinzyme. 
Loại enzyme này không phải là enzyme tiêu hóa nhưng hỗ trợ cho quá trình đào thải 
độc trong tế bào và hệ miễn dịch. 

THIẾU KHOÁNG CHẤT - CUỘC KHỦNG HOẢNG PHONG CÁCH SỐNG 
NGÀY NAY 

Chúng ta hãy xem xét chức năng của vitamin và khoáng chất nhóm B. Những chất 
dinh dưỡng này hỗ trợ cho chức năng của enzyme, cho nên chúng thường được gọi là 
coenenzyme. Enzyme giữ vai trò quan trọng nhất trong hoạt động sống, vitamin và 
khoáng chất là coenenzyme phối hợp với enzyme để tạo điều kiện cho các cơ quan và 
hệ cơ thể thực hiện chức năng một cách thuận lợi. 

Khoáng chất như natri, magiê, photpho, canxi, crom, mangan, sắt, đồng, kẽm, selen, 
molypden, iot, ... Hàm lượng của các khoáng chất này trong cơ thể rất nhỏ, nhưng khi 
thiếu chúng, chức năng của enzyme bị suy giảm dẫn đến hoạt động sống bị suy yếu. 
Khi bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi, không có động lực; bạn dễ dàng bị cảm, mất kiểm 
soát cảm xúc, dễ bị kích thích, hay buồn rầu, có thể liên quan đến sự thiếu hụt khoáng 
chất. Ngày nay, những triệu chứng này xuất hiện khắp nơi trong thế giới của chúng ta. 

Có hơn 100 loại khoáng chất khác nhau. Chúng được phân loại thành (1) khoáng 
chất đa lượng và (2) khoáng chất vi lượng. Trong nhóm khoáng chất đa lượng, can-xi 
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là khoáng chất được biết đến nhiều nhất, cần cho cơ thể có hàm lượng cao nhất, tạo 
thành xương. Ngoài ra, khoảng 1% canxi trong cơ thể hỗ trợ chức năng cho máu, dây 
thần kinh và cơ; 1% can-xi này có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thể 
chất và tinh thần. Các chức năng như đông máu, ổn định tinh thần kinh, thúc đẩy tiết 
hoóc môn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của cơ là phụ thuộc vào can-xi. 
Khi không có đủ can-xi trong chế độ ăn hỗ trợ cho các chức năng quan trọng này, cơ 
thể sẽ tự cấp can-xi bằng cách lấy nó từ xương. Nếu tình trạng này trở lên mãn tính thì 
can-xi trong xương sẽ bị giảm, dẫn đến bệnh loãng xương. Khi thiếu 1% can-xi này, 
chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí mất đi sự kiểm soát cảm xúc. 

Khoáng chất không thể tạo ra trong cơ thể, nên chúng ta phải bổ sung chúng thông 
qua thức ăn. Mỗi khoáng chất có một chức năng riêng biệt trong hoạt động sống của 
cơ thể, nếu thiếu nó sẽ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Khoáng chất vi 
lượng như sắt, kẽm, đồng, iot, selen có số lượng ít hơn nhiều so với khoáng chất đa 
lượng như canxi, magiê và photpho, nhưng điều này không có nghĩa là khoáng chất đa 
lượng quan trọng hơn khoáng chất vi lượng. Mỗi một loại khoáng chất vi lượng có vai 
trò và chức năng riêng của nó khi phối hợp với chất khác. Bổ sung tất cả các loại 
khoáng chất là điều quan trọng. 

LÀM SAO LẤY ĐƯỢC NHỮNG KHOÁNG CHẤT BẠN CẦN 
Thức ăn có nguồn gốc từ động vật chứa nhiều khoáng chất nhưng không tốt cho sức 

khỏe của đường ruột. Tôi đề nghị thức ăn có nguồn gốc từ thực vật như rau, trái cây, 
rong biển và muối tự nhiên chưa qua chế biến. 

Những điều này có vấn đề. Hầu như thực tiễn sản xuất nông nghiệp ngày nay sử 
dụng phân bón hóa chất thay cho phân hữu cơ, do đó kho báu khoáng chất trong phân 
hữu cơ không có trong nông sản. Phân bón hóa chất được tổng hợp chủ yếu từ nitơ, 
axit Photphoric và Kali. Những khoáng rất này rất tốt cho sự phát triển của thực vật, 
nhưng khi chúng là thành phần chính của chất dinh dưỡng thì sự mất cân bằng về 
khoáng chất sẽ xảy ra. Nói cách khác, năng lượng sống trong thực vật đã bị suy giảm. 

Bạn có thể hình dung năng lượng sống của những người ăn thực vật này cũng bị 
suy giảm. Một giải pháp để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp bền vững làm rau quả 
trồng trên đất hữu cơ có sự cân bằng về khoáng chất. Khoáng chất không bị mất đi 
trong quá trình nấu, chúng ta có thể ăn rau dưới dạng món súp, món hầm, cũng có thể 
làm nước ép có chứa enzyme từ cà rốt, bắp cải, rau chân vịt, ngò tây và nhiều loại rau 
tươi khác. 

THỰC PHẨM BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT 
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Nếu như bạn quan tâm đến việc lấy đủ khoáng chất từ thức ăn, bạn có thể xem xét 
sử dụng thực phẩm bổ sung khoáng chất có chất lượng tốt. 

Một một số người nói rằng thực phẩm bổ sung khoáng chất thì không tự nhiên và 
không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chúng, nhưng bởi vì sản phẩm tự nhiên không có 
đủ khoảng chất hay năng lượng enzyme nên hãy sử dụng thực phẩm bổ sung khoáng 
chất một cách thông minh. 

Tôi đề nghị sử dụng thực phẩm bổ sung khoáng chất có thành phần tự nhiên, đặc 
biệt thành phần đó phải được chiết xuất từ thực vật chứ không phải là những thành 
phần được sản xuất tổng hợp. Điều quan trọng là không nên lấy chỉ có một thành phần 
với lượng dư thừa, chẳng hạn như chỉ có can-xi hay sắt. Về mặt này, dùng thực phẩm 
bổ sung nhiều khoáng chất là một ý tưởng hay. 

VITAMIN 
Vitamin tương tự với khoáng chất về mặt chứng hỗ trợ cho hoạt động sống. Khác 

với khoáng chất, chúng là hợp chất hữu cơ bao gồm một số nguyên tố. Hơn 20 loại 
vitamin như nhóm A, B (B1, B2, B6, B12,...), C, D, E, ... đã được tìm thấy, mỗi loại có 
chức năng riêng của nó. Chức năng mà tôi muốn nói đó là hoạt động của vitamin dưới 
dạng chống Oxy hóa, loại bỏ "chất oxy hóa" làm trẻ hóa cơ thể. Hoạt động chống Oxy 
hóa này có ở vitamin C, E và nhóm B. Quá trình được ví như sự rỉ sét cơ thể gọi là quá 
trình oxi hóa hay lão hóa. Khi quá trình này diễn ra thì da, tĩnh mạch, các cơ quan và 
não mất đi sức sống trẻ trung. Vitamin là thành phần cần thiết trong quá trình chống 
lão hóa. 

Quá trình oxi hóa là gì? 
Một phần oxy hít vào cơ thể vừa chuyển thành gốc tự do, vừa chuyển hóa thành 

năng lượng bên trong tế bào. Trên mức độ cơ bản nhất, phân tử phân tử khí O2 bị mất 
electron. Những electron hay gốc tự do này là nguyên nhân của quá trình oxy hóa. 
Protein bên trong tế bào bị các góc oxy hóa này làm tổn hại trở thành và protein khiếm 
khuyết hay chất thải. Gốc tự do có thể được tạo ra do yếu tố căng thẳng, tia sóng điện 
từ, máy vi tính, điện thoại, tia cực tím, hút thuốc và yếu tố môi trường. 

Bình thường, gốc tự do không làm tổn hại enzyme, nhưng khi có quá nhiều protein 
"phế thải" bị oxi hóa, hoạt động của enzyme có thể chưa đủ. Một số người cho rằng 
quá trình lão hóa là tự nhiên, nhưng ngày nay quá trình oxy hóa tế bào vì gốc tự do 
diễn ra quá nhanh trong nhiều môi trường không tự nhiên. 

HÓA CHẤT TỰ NHIÊN PHYTOCHEMICAL 
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Chức năng chống ôxy hóa không giới hạn ở vitamin. Hóa chất tự nhiên 
phytochemical ở nhóm C cũng có chức năng tương. Hóa chất tự nhiên phytochemical 
là yếu tố duy nhất hỗ trợ cho sự sống của thực vật. Bạn có thể đã nghe về catechin và 
isoflavone. Chúng là các thành phần của polyphenol là một trong những hóa chất tự 
nhiên phytochemical. Beta carotene và lutein ở trong nhóm hóa chất tự nhiên 
carotenoid. Mùi thơm, vị đắng và màu sắc là chiến lược hóa chất quan trọng của thực 
vật. Ví dụ, tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím sẽ tạo ra gốc tự do, làm tổn hại tế bào của 
thực vật cũng như tế bào của con người, hóa chất tự nhiên polyphenol làm giảm thiểu 
sự tổn hại này. Vị đắng và mùi thơm đặc biệt là chức năng của hóa chất tự nhiên 
phytochemical để bảo vệ thực vật tránh khỏi côn trùng và động vật. Hóa chất tự nhiên 
phytochemical là phần năng lượng sống của thực vật. Tôi cho rằng chúng ta mới chỉ 
bắt đầu hiểu về tầm quan trọng của hóa chất tự nhiên phytochemical đối với sức khỏe 
và dinh dưỡng của con người. Hóa chất tự nhiên phytochemical có thể gọi là chất hỗ 
trợ cho khoáng chất và vitamin là chất điều phối. 

85%THỨC ĂN CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT VÀ 15% THỨC ĂN CÓ 
NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT 

Với quan điểm của một bác sĩ đã quan sát đường ruột trong nhiều năm, tôi cho rằng 
một chế độ ăn lý tưởng bao gồm 85% thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và 15% thức 
ăn có nguồn gốc từ động vật. Làm theo lời khuyên của tôi rất đơn giản, hãy thực hiện 
chế độ ăn kiêng Shinya bằng cách uống nước ép rau quả có chứa enzyme vào buổi 
sáng. Uống 8 cốc nước tốt mỗi ngày, ăn rau quả tươi cùng với các loại đậu và gạo lứt. 
Bổ sung thêm cá một phần nhỏ một hoặc hai lần trên tuần, ưu tiên cá nhỏ giống như cá 
mòi không có nhiều thủy ngân. 

● Chế độ ăn gồm rau và trái cây giúp bạn tăng sức chịu đựng 
● Nước là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống 
● bạn không thể lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn nhanh 
● Bạn không thể lấy khoáng chất và vitamin từ chế độ ăn gồm gạo trắng và 

thịt. 
GẠO LỨT, THỨC ĂN TỐT NHẤT 
Chế độ ăn cung cấp protein theo đề nghị đầu tiên của tôi là gạo lứt và đậu nành. 

Theo chế độ ăn này có thể nhận đủ lượng axit amino cần thiết. Nếu bổ sung thêm cá 
nhỏ như cá mòi, rong biển, bạn sẽ nhận đủ protein mà không cần phụ thuộc vào thịt. 
Gạo lứt, đậu nành và những loại ngũ cốc khác có nhiều chất xơ sẽ giúp cho quá trình 
bài tiết, đào thải chất độc trong đường ruột diễn ra thuận lợi. Thức ăn không cần phải 
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tiêu hóa nhanh, tốt hơn là cần có một ít thời gian để tiêu hóa. Người Nhật ăn thức ăn 
có nhiều chất xơ. Điều quan trọng để đặt câu hỏi là bằng cách nào thức ăn dinh dưỡng 
có thể tiêu hóa dễ dàng hơn chỉ là chỉ quan tâm đến một yếu tố dinh dưỡng. 

CÁ 
 Cá cũng giống như thịt là là có chứa axit amino cần thiết chất lượng tốt. Ngoài ra, 

cá còn có chất béo chất lượng tốt mà không có ở thịt. Bạn đã nghe về EPA 
(eicosapentaenoic acid) h ay DHA (docosahexaenoic acid). 

 Những chất này có trong cá, được gọi là chất béo không bão hòa hay omega 3, 
chúng làm sạch mà máu và làm giảm hàm lượng serum triglyceride. Một trong những 
vấn đề đối với ăn thịt là chất béo làm máu đặc. Theo kinh nghiệm, tôi xác nhận người 
ăn cá có đường ruột tốt hơn người ăn thịt. Bệnh viêm túi thừa thiếu khi thấy cá, phân 
và chất độc thường tích lũy ở túi thừa và nếu không xử lý thì có thể dẫn đến bị bệnh 
ung thư đại tràng. Tuy nhiên, có một vấn đề đối với ăn cá, đó là chất ô nhiễm mà cá đã 
sống trong nước biển, cá lớn như cá ngừ chứa hàm lượng thủy ngân cao, nếu dùng quá 
nhiều cá ngừ sẽ dẫn đến các vấn đề về hệ thần kinh. Trong sự sống ở biển, cá trung 
bình ăn cá nhỏ, cá lớn ăn cá trung bình, do đó cá lớn có chứa hàm lượng thủy ngân cao 
nhất. 

CÁ NHỎ VÀ ĐẬU NÀNH LÀ KHO BÁU CHỨA COLLAGEN 
Có nhiều loại thực phẩm là nguồn giàu axit amino là nguyên liệu để tạo collagen. 

Lợi ích của collagen không giới hạn ở sức khỏe của da. Collagen tạo thành xương, 
khớp, cơ, gân, mạch máu và mô. 

 Canxi được biết là nguyên liệu để tạo xương, nếu so sánh xương với một tòa nhà, 
canxi giống như tường bê tông. Nếu không có collagen được ví như khung sắt của tòa 
nhà sẽ không có xương. Dây chằng và gân hầu như được thành collagen, biểu bì da và 
thành mạch máu bên trong cũng được tạo thành từ collagen. 30% của tất cả các loại 
protein tạo thành cơ thể người là collagen. Cá nhỏ được xem là nguồn collagen nhờ 
vào collagen chất lượng cao ở vảy cá. Một số người nói rằng collagen là một loại 
protein, nên nó phân tách thành axit amino và sẽ không còn là collagen nữa. Tuy 
nhiên, nó không phải là axit amino cần thiết và có thể được tổng hợp bên trong cơ thể, 
30% cơ thể được tạo thành từ protein, nên tôi đề nghị bổ sung collagen. Một trong 
những lý do mà tôi đề nghị đậu nành là vì chúng chứa axit amino như glycine và 
proline là thành phần chính của collagen. Thực phẩm bổ sung collagen được chiết xuất 
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từ vảy cá có sẵn trên thị trường, nhưng tốt hơn là dùng chất dinh dưỡng có giá trị nhỏ 
từ cái nhỏ và đậu nành. 

● Dùng dư thừa protein sẽ làm tổn hại đường ruột (dụng cụ đo sức khỏe 
đường ruột) 

● Gạo lứt với đậu nành là nguồn protein đã đề nghị 
● Cá nhỏ và đậu nành là nguồn collagen, yếu tố cần thiết để làm đẹp da. 
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CHƯƠNG 9: ĐƯỜNG RUỘT KHỎE DẪN ĐẾN TẾ BÀO KHỎE 
 

Đường ruột khỏe là yếu tố rất cần thiết đối với sức khỏe của con người, nên tôi đã 
tập trung đề nghị nhiều về việc thực hành phong cách sống giữ cho đường ruột sạch và 
hoạt động đúng chức năng. 

 Nhiều người bị bệnh táo bón kinh niên. Nếu như họ không cải thiện thói quen ăn 
uống thì chắc chắn không tránh khỏi vấn đề về nhu động ruột. Một số người không đi 
ngoài nhiều ngày, trong khi những người khác đi ngoài phân cứng, lỏng hay lượng 
phân không đều. 

 Không chỉ đi ngoài hàng ngày mà còn phải kiểm tra các trường hợp sau đây: 
 1. Phân cứng. Phân không quá cứng hay quá mềm (phân có dạng như chuối là tốt 

nhất) 
2. Lượng phân. Lượng phân có liên quan đến lượng thức ăn đã dùng ở ngày trước. 

Nếu phân quá ít thì bạn đang bị táo bón. 
3. Mùi của phân. Nếu phân có mùi thối, đó là dấu hiệu cho thấy đường ruột đang 

trong tình trạng xấu. Nếu bạn cảm thấy bị đầy hơi sau khi đã đi ngoài có nghĩa là phân 
vẫn còn ở phần trên của ruột già. 

4. Nếu bạn cảm giác đi ngoài chưa hết có nghĩa là bạn đang bị táo bón. 
Đi ngoài tốt là không bị 4 trường hợp trên, phân ít thôi và có dạng giống chuối. Nó 

thay đổi tùy thuộc vào tình trạng thể chất. Bạn không cần phải căng thẳng quá, nhưng 
nếu bị các trường hợp trên thì bạn đang bị táo bón. Nó không dẫn đến bệnh tật ngay, 
nhưng với tình trạng thể chết như vậy, bạn không thể trông mong quá trình đào thải 
độc của tế bào diễn ra một cách hiệu quả. Táo bón có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi 
kinh niên, cảm giác kiệt sức hay chán nản. Đó là do chế độ ăn uống hàng ngày của 
bạn. 

THỤT RỬA BẰNG CÀ PHÊ LÀM SẠCH RUỘT  
Đối với những người bị táo bón hay bị sưng tứ chi thì cần phải thụt rửa ruột. Thụt 

rửa ruột có nghĩa là làm sạch ruột già bằng dung dịch cà phê mà tôi đã đề nghị cho 
bệnh nhân trong nhiều năm. 

 Thụt rửa ruột bằng dung dịch cà phê là một phương pháp làm sạch ruột do một bác 
sĩ người Đức, Max Gerson phát minh vào năm 1920, để bài tiết hết phần còn lại ở 
phần dưới của ruột già. Thời gian thụt rửa ruột khoảng 15 phút bao gồm thời gian 
chuẩn bị. 
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● Đổ nước vào thùng chứa dung dịch cà phê để tạo thành dung dịch khoảng 3 
cốc tại nhiệt độ của cơ thể. 

● Treo thùng lên tường của nhà tắm và đưa ống thông có kích thước khoảng 1 
inch vào hậu môn. 

● Lấy kẹp ở ống thông ra để cho dung dịch cà phê chảy vào ruột. 
● Khi thùng không còn dung dịch cà phê nữa thì phân được bài tiết. 

 Dung dịch cà phê được làm từ hạt cà phê hữu cơ, không hóa chất gây ra bệnh tiêu 
chảy. Nó sẽ không còn trong ruột sau khi bài tiết phân. Phân còn lại trong ruột sẽ được 
bài tiết hết, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bạn cũng không nghiện nó. Dung dịch cà phê 
này sẽ trị được bệnh táo bón đã là bạn khó chịu. 

 Nhìn chung, glycerin được sử dụng để thụt rửa ruột, tạo ra sự nhu động ruột, không 
nên sử dụng nó thường xuyên. Nếu sử dụng thường xuyên sẽ làm suy giảm chức năng 
của đường ruột và làm cho bạn phụ thuộc vào nó. Hiện tại những người phụ thuộc vào 
thuốc nhuận tràng có thể áp dụng phương pháp thụt ruột bằng dung dịch cà phê để 
tăng số vi khuẩn đường ruột có lợi, đồng thời phục hồi được sự nhu động ruột. 

 THỤT RUỘT BẰNG CÀ PHÊ HỖ TRỢ CHỨC NĂNG CỦA GAN  
Vì sao sao sử dụng cà phê thụt rửa ruột? Vào năm 1920 phương pháp thụt rửa ruột 

bằng cà phê được phát minh, O.A Mayor và Martin Hubner là hai tiến sĩ Trường đại 
học Gottingun ở Đức đã nghiên cứu và xác nhận rằng trong cà phê làm ống dẫn mật 
nới rộng để mật lưu thông dễ dàng nhằm hỗ trợ chức năng, phân hủy chất độc do chất 
thải trong đường ruột tạo ra. Uống cà phê không tạo ra sự cải thiện cho chức năng của 
gan. Chất lượng của cà phê sử dụng rất quan trọng, cà phê gói bán trên thị trường 
không có tác dụng. Để tăng cường lợi ích tối đa, sử dụng dung dịch cà phê làm từ cà 
phê hữu cơ lượng cao là quan trọng. Bác sĩ Max Gerson (1881 - 1959) là người tiên 
phong áp dụng phương pháp rửa bằng dung dịch cà phê vào chữa trị bệnh ung thư. Sau 
khi được xác nhận vào năm 1980, hoạt chất trong cà phê hỗ trợ quá trình phân hủy 
chất độc trong máu, nhiều người hành nghề y bắt đầu áp dụng phương pháp thụt rửa 
ruột bằng dung dịch cà phê vào tiễn. 

PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH RUỘT GIÀ 
Cho nhiều bệnh nhân và cho bản thân, tôi đã phát minh ra phương pháp thụt rửa 

bằng dung dịch cà phê tiến bộ hơn. Đã 85 kể từ khi bác sĩ Gerson phát minh ra phương 
pháp thụt rửa bằng dung dịch cà phê, cùng với môi trường và thói quen ăn uống của 
chúng ta đã thay đổi. Số lượng thức ăn làm hư đường ruột ngày càng gia tăng. Tôi đã 
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quan sát thông qua nội soi sự ảnh hưởng của thức ăn bị nhiễm độc và có nhiều chất 
phụ gia lên đường ruột trong 40 năm. 

Đó là lý do vì sao tôi đã tạo ra phương pháp thụt rửa bằng dung dịch cà phê Shinya 
bổ sung thêm vi khuẩn axit lactic, oligosaccharide,… cũng như enzyme và muối biển 
giàu khoáng chất để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm sạch ruột. Phương pháp 
thụt rửa bằng dung dịch cà phê Shinya chỉ sử dụng cà phê hữu cơ chất lượng cao. Dĩ 
nhiên, sử dụng nước tốt để làm dung dịch này cũng quan trọng. Bạn có thể sử dụng 
nước khoáng có bán trên thị trường mặc dù đưa nhiệt độ về nhiệt độ của cơ thể là cần 
thiết. 

Có những phòng khám cung cấp dịch vụ làm sạch ruột và bằng cách sử dụng máy, 
nhưng tôi không đề nghị sử dụng dịch vụ này vì nước đưa vào máy có thể làm tăng áp 
suất bên trong ruột, có thể làm tổn hại thành ruột hoặc làm cho túi thừa sưng thêm. 
Ngoài ra, họ làm sạch ruột già theo cách lặp đi lặp lại nên những khoáng chất bên 
trong ruột già có nguy cơ bị đẩy ra ngoài. 

Tôi không nói bạn có thể tăng cường sức khỏe chỉ bằng cách làm sạch ruột già. 
Thụt ruột bằng dung dịch cà phê là phương pháp an toàn, hiệu quả để loại bỏ tác dụng 
xấu do sử dụng thức ăn có độc. 

SỬ DỤNG THẢO MỘC TRONG CUỘC SỐNG BẬN RỘN 
Khi tôi nghiên cứu những loại thảo mộc khác nhau, tôi nhận thấy rằng trong cánh 

hoa có chứa những chất có tác dụng làm sạch đường ruột. Cụ thể, nụ hoa trước khi nở 
có nhiều sức sống nhất nên hiệu quả nhất. Thụt ruột bằng dung dịch cà phê kết hợp với 
thảo mộc sẽ làm cho ruột sạch hơn. Hoa đào được biết có tác dụng chữa chứng chướng 
bụng táo bón và đau do chu kì kinh nguyệt; hoa cam thúc đẩy chức năng của đường 
ruột; cây kim ngân Nhật Bản có tác dụng lợi tiểu và hỗ trợ nhu động ruột; cây rum Tây 
Tạng làm giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh và hỗ trợ điều trị các vấn đề do mãn kinh 
nguyệt; một loại cà rốt làm giảm cholesterol và triglyceride, điều chỉnh hệ thần kinh tự 
chủ. Những nụ hoa này là kho báu hóa chất tự nhiên phytochemical. Đông y nổi tiếng 
vì sự kết hợp của những loại thảo mộc khác nhau để làm tăng tối đa tác dụng của 
chúng nhưng vấn đề ở đây là vị của chúng. Tôi kết hợp chúng với cà phê để làm thức 
uống, vị của cà phê trung hòa vị đắng của những thảo mộc này. Có thể dùng chúng 
hàng ngày hay dùng để thay thế thụt ruột bằng dung dịch cà phê khi bận rộn. 

XOA BÓP - PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỘC TUYỆT VỜI 
Tôi đã nói về nhịn ăn vào buổi sáng, thụt ruột bằng dung dịch cà phê và thảo mộc 

(nụ hoa kết hợp với cà phê). Để cho quá trình làm sạch ruột diễn ra thuận lợi, thì có 
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nhiều phương pháp nhưng điều hữu ích là biết kết hợp những phương pháp này lại tùy 
theo tình trạng của cơ thể bạn. Vì có nhiều phương pháp nên tôi giới thiệu phương 
pháp xoa bóp ruột. Phương pháp này do một bác sĩ trị liệu Yasue Isazawa phát minh, 
tôi gọi nó là phương pháp IM (phương pháp xoa bóp ruột). Xoa bóp bóp ruột khoảng 5 
đến 10 phút có tác dụng tích cực và dễ thực hiện. 

KHỞI ĐỘNG CHO NÓNG NGƯỜI: 
1. Nằm ngửa và thư giãn; 
2. Hít thở vào từ mũi và phình bụng ra; 
3. Thở ra từ miệng và bóp bụng lại; 
4. Lặp lại động tác trên 10 lần 
XOA BÓP RUỘT GIÀ: 
1. Nâng đầu gối lên và đưa 2 chân sang phải. 
2. Dùng tay trái xoa bóp từ từ bụng ở bên trái (phần dưới của ruột là nơi phân 

thường tích lũy) 10 lần. 
3. Xoa bóp lặp lại từ 3 đến 4 vòng của 10 lần. 
XOA BÓP RUỘT NON: 
1. Đặt các ngón tay (ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa) của hai bàn tay ở phía trên 

rốn, cách rốn khoảng 1 inch và xoa bóp từ từ theo chiều đồng hồ 10 lần; 
2. Lướt các ngón tay xuống và xoa bóp lặp lại ở xung quanh rốn; 
3. Lặp lại các động tác trên 3 lần. Tập trung ở vùng bạn cảm thấy đau; 
Nó dễ luyện tập. Kết hợp sử dụng thảo mộc sau khi xoa bóp hoặc kết hợp xoa bóp 

sau khi thụt ruột bằng dung dịch cà phê,… 
THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ĂN CÓ THỂ GIÚP LÀM GIẢM BỆNH TRẦM CẢM 
Người bị bệnh trầm cảm thường dùng thuốc chống trầm cảm hay thuốc ngủ. Đường 

ruột của người dùng loại thuốc này thường có màu đen do chất tạo màu nắng đọng lại. 
Ngoài ra những người bị bệnh trầm cảm thường bị táo bón hoặc tiêu chảy. Nếu không 
có chế độ ăn tốt, nghỉ ngơi hợp lý và phương pháp giải độc tốt thì sẽ bị suy nhược cảm 
xúc và tinh thần. Hãy nhớ thành ngữ: “chúng ta là những gì chúng ta ăn”. Nói cách 
khác, những gì chúng ta ăn sẽ quyết định chất lượng của tế bào, những tế bào này sẽ 
tạo thành đường ruột, não, cơ, dây thần kinh và các cơ quan. Thức ăn không tốt cho 
đường ruột thì không thể tốt cho tế bào, não, hay dây thần kinh của bạn. Tôi cho rằng 
điều có ý nghĩa nên bắt đầu trị bệnh trầm cảm bằng cách xem xét tình trạng đường ruột 
của bạn. Khi bạn cảm thấy chán nản, khó chịu, hay buồn rầu, tôi khuyên bạn trước tiên 
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kiểm tra chế độ ăn và nhu động ruột. Nên cải thiện chế độ ăn, làm sạch chất thải trong 
đường ruột và tế bào của bạn hơn là lạm dụng thuốc. 

MIỄN DỊCH ĐƯỜNG RUỘT 
Miễn dịch là cơ thể cơ chế phòng vệ của cơ thể chống lại vi khuẩn và các nhân tố 

bên ngoài cố xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, nó là sức đề kháng chống lại bệnh. 
Một trong những chức năng phòng vệ mạnh nhất nằm trong đường ruột. Khoảng 60 - 
70% tế bào miễn dịch tập trung ở mảng Peyer trong ruột non. Ruột non là cơ quan có 
vai trò hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn. Chất dinh dưỡng được hấp thu qua vô số 
lông ruột non gọi là nhung mao phủ kín thành bên của ruột non. Tế bào miễn dịch tập 
trung ở một số nơi bên trong nhung mao, được gọi là mảng Peyer. Nói cách khác, nếu 
ruột non không sạch, chức năng của những tế bào miễn dịch (được gọi chung là miễn 
dịch đường ruột) sẽ bị suy giảm, dẫn đến suy giảm đề kháng của cơ thể. Để tăng cường 
khả năng miễn dịch, điều cần thiết là phải theo chế độ ăn không làm hư đường ruột và 
sử dụng phương pháp đào thải độc, chẳng hạn như phương pháp nhịn đói shinya. 

Duy trì đường ruột sạch giúp phòng tránh được hầu hết các loại bệnh mà không lạm 
dụng thuốc. 

● Để duy trì sức khỏe của tế bào, điều cần thiết là phải là sạch đường ruột; 
● Nhịn ăn vào buổi sáng bằng cách chỉ uống nước và ăn trái cây (phương 

pháp nhịn đói Shinya) là phương pháp đào thải độc dễ nhất; 
● Đề nghị sử dụng phương pháp thụt ruột bằng dung dịch cà phê Shinya để 

chữa chứng táo bón hay chứng chướng bụng; 
● Xoa bóp bụng sẽ giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch. 

HÍT THỞ SÂU GIÚP TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHO TẾ BÀO 
Chúng ta hấp thụ khí Oxi bằng cách hít thở thông qua phổi, sau đó chuyển oxy đến 

toàn bộ tế bào của cơ thể thông qua mạch máu. Chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng 
được chuyển đến tế bào và được ty thể chuyển hóa thành năng lượng (ATP). Tuy 
nhiên, dù có nhiều chất dinh dưỡng dưỡng nhưng vẫn không có năng lượng được tạo 
ra trong tế bào trừ khi cung cấp đủ lượng oxy, bạn có thể cho rằng chẳng có vấn đề gì 
vì chúng ta luôn luôn thở. Tuy vậy, cường độ trao đổi chất của tế bào thay đổi tùy 
thuộc vào cách chúng thở. 

Hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi. Thở bình thường trong vài phút, sau đó: Hít thở 
vào từ mũi, đồng thời phình bụng ra; giữ trong vài giây; Thở ra từ từ trong khoảng 5 
phút để bạn cảm thấy thư giãn; thở lặp lại 5 hoặc 6 lần. 
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Người tu thiền cũng luyện tập kỹ thuật thở giống như vậy, giúp chuyển nhiều oxy 
đến tế bào, thông qua đó thúc đẩy quá trình làm trẻ hóa tinh thần và thể chất. Chất dinh 
dưỡng được sử dụng một cách hiệu quả mà không tạo ra chất thải trong tế bào nhờ oxi 
được hấp thu nhiều, nhu động ruột tăng cao nhờ sự kích thích vào màng ngăn giữa sâu 
giữa phổi và ruột. Khi chán nản hoặc giận dữ, hơi thở trở nên không sâu, do oxy không 
chuyển đủ đến tế bào nên quá trình trao đổi chất của chúng ta bị suy giảm, gây ra các 
vấn đề về tiêu hóa và hấp thu. Hãy luôn luôn thở sâu và dành một vài phút để tập thở 
bụng. Thở sâu giúp tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh của bạn. 

THỞ BẰNG MIỆNG DỄ BỊ NHIỄM BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
Điều quan trọng cần được lưu ý là nên tập thở bằng mũi chứ không nên thở bằng 

miệng. Có sự khác biệt. Lỗ mũi của chúng ta được bao phủ bởi số lông và niêm mạc, 
chúng là những cái lọc ngăn chặn sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, bụi. Chúng ta hít 
không khí vào, chuyển đến phổi sau khi đã được lọc ở mũi. Những tế bào tạo thành 
niêm mạc có vô số cảm biến để giữ lại những tác nhân ngoại xâm. 

UNG THƯ 
Bị bệnh ung thư không phải lúc nào cũng mang tính tiêu cực mà nó trong chúng ta 

cơ hội nhìn lại cách sống của mình, để thay đổi một phong cách sống khỏe mạnh hơn 
nhằm ngăn chặn sự tái phát. 

Nhiệm vụ trọng tâm của tôi là chỉ ra bệnh ung thư có thể phòng tránh như thế nào. 
Tôi muốn giúp phòng tránh bệnh ung thư hơn là cố gắng chữa trị nó. Có nhiều người 
bị ung thư mà họ ngày càng nặng hơn. Dĩ nhiên, phòng bệnh ung thư là tốt nhất nhưng 
nếu bạn đang đối diện với sự chẩn đoán bị bệnh ung thư. Bạn nên làm gì? Giải phẫu, 
hóa trị liệu, trị xạ vẫn là 3 phương pháp chữa trị chủ yếu của y khoa. Tuy nhiên, dù sử 
dụng những phương pháp chữa bệnh chữa trị này, sự di căn và và tái phát lại bệnh vẫn 
có thể xảy ra khi tế bào ung thư bị loại bỏ, không có sự bảo đảm chúng không tái phát 
trở lại. Chữa trị bằng phương pháp hóa trị liệu và trị xạ gây ra tác dụng phụ như rụng 
tóc, viêm da, nôn mửa, cảm giác kiệt sức. Một số bệnh ung thư ung thư đại tràng, ung 
thư vú có khả năng chữa trị được nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, phát hiện sớm và 
chữa trị không phải là một giải pháp tuyệt đối, bệnh có thể tái phát lại. 

Ngoài ra, có nhiều phương pháp điều trị bệnh ung thư bằng liệu pháp thay thế. Một 
phương pháp chữa trị đáng chú ý là tiêm Vitamin C liều cao vào tĩnh mạch. Phương 
pháp này do Linus Pauling phát minh, đã giành được 2 giải Nobel. Ban đầu, phương 
pháp này không được chấp nhận rộng rãi, nhưng vào năm 2005, Tổ chức y tế quốc gia 
đã có báo cáo hỗ trợ cho phương pháp này. Theo luận án của Pauling, vitamin C được 
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tiêm vào tĩnh mạch sẽ chuyển thành Hydrogen Proxide tấn công vào tế bào ung thư. 
Hydrogen Proxide là một loại gốc tự do và không làm hại tế bào bình thường. Vì thế, 
nó không giống như xạ trị hay hóa trị liệu, nó không hủy hoại cơ thể. Dr. Pauling đã 
chứng minh phần nghiên cứu chất dinh dưỡng ở cấp độ phân tử, được biết là một trong 
những người tiên phong ủng hộ y học tự nhiên, không phụ thuộc vào hóa chất. 

THỰC VẬT THƯỜNG XANH CÓ TÁC DỤNG CHỐNG UNG THƯ 
Điểm thú vị của liệu pháp tiêm Vitamin C và tĩnh mạch đã đề cập ở trên là khi 

vitamin C đã thấm với một lượng lớn, nó chuyển thành gốc tự do. Điều này nghe có vẻ 
sốc, nhưng những gốc tự do này không hại, có chức năng như một phần của cơ chế 
miễn dịch. Khi gốc tự do tăng quá mức, chúng trở thành có hại, vitamin C chuyển 
thành gốc tự do (Hydrogen Proxide) sẽ tấn công những tế bào ung thư. Chất dinh 
dưỡng cần thiết cho sức khỏe trở thành vũ khí tấn công tế bào ung thư. Người ta đang 
nghiên cứu những chất khác bên cạnh vitamin C để tìm ra đồng minh hỗ trợ làm suy 
yếu hay tiêu diệt tế bào ung thư. Trong những chất đó có một số hóa chất tự nhiên 
phytpchemical. Một chất làm cho tôi thích thú được tạo ra từ thực vật thường xanh ở 
tỉnh Yunnan, Trung Quốc. Nhiều tổ chức trong nước đã nghiên cứu tác dụng chống 
ung thư của nó. Tương tự như Vitamin C cô đặc, nó lựa chọn và chỉ tấn công tế bào 
ung thư. Ngoài ra, nó còn làm cho tế bào ung thư tự chết. Do tự chết nên tế bào ung 
thư không thể phân chia được nữa và sẽ trở thành con mồi của các thực bào, chẳng hạn 
như đại thực bào. Chất do cây này tạo ra cũng có khả năng thông báo cho đại thực bào 
biết rằng tế bào ung thư không phải là tế bào bình thường mà là tác nhân ngoại xâm. 
Đại thực bào chuyên tiêu diệt các tác nhân ngoại xâm như virus, vi khuẩn nhưng khi 
được cung cấp chất chiết xuất từ cây này, chúng sẽ nhận biết được tế bào ung thư như 
tác nhân ngoại xâm, dù trước đây các tế bào này bình thường. Những chất chống ung 
thư tự nhiên này cũng có tính chất cải thiện chức năng chống lão hóa của cơ thể hay 
làm tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. 
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CHƯƠNG 10: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN 
DỊCH BẨM SINH CỦA BẠN 

BA PHƯƠNG PHÁP LÀM TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH BẨM SINH 
 

Để làm trẻ hóa tế bào và đi đến cuộc sống với tinh thần và thể chất khỏe mạnh, tôi 
đề nghị 3 phương pháp sau: 

I. PHƯƠNG PHÁP NHỊN ĐÓI SHINYA 
Cơ sở để tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh là tạo ra quá trình thải độc trong tế bào 

thông qua nhịn đói. Tôi đề nghị phương pháp nhịn đói Shinya. Đây là cách bạn thực 
hiện nó: 

1. Ăn tối trước hay lúc 7 giờ (lý tưởng là 6 giờ); 
2. Ngay khi thức dậy, uống 2 đến 3 cốc nước tốt; 
3. Thay vì ăn điểm tâm sáng, hãy ăn trái cây, nên uống nước ép rau quả có chứa 

enzyme như nước ép táo, cà rốt,… 
4. Uống 2 đến 3 cốc nước tốt trước khi ăn trưa. 
Điều quan trọng là không nên sử dụng thức ăn nấu chín vào buổi sáng. Trước khi ăn 

tối cũng uống nước. Hàng ngày nên uống 6 đến 8 nước tốt. Học cách thưởng thức cảm 
giác đói. Đó là dấu hiệu của quá trình đào thải độc bên trong tế bào. 

II. ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ ĐƯỜNG RUỘT  
Thực hành đào thải độc tố đường ruột một cách có hiệu quả hơn. Đào thải chất cặn 

bã, chất nguy hiểm bên trong đường ruột sẽ dẫn đến đào thải độc tố bên trong tế bào 
và giúp tăng cường chức năng hoạt động của tế bào. Nên thực hành 3 pháp sau đây: 

1. Thụt ruột bằng dung dịch cà phê hoặc cà phê kết hợp với nụ hoa. 
2. Dùng thức uống cà phê kết hợp với nụ hoa. Có viên hỗn hợp cà phê với nụ hoa 

dành cho người bận rộn. 
3. Xoa bóp đường ruột 5 đến 10 phút mỗi ngày. 
III. CHẾ ĐỘ ĂN SHINYA 
Bên cạnh nhịn đói và đào thải độc tố đường ruột, nên áp dụng chế độ ăn chính gồm 

ngũ cốc và các loại đậu. 
Ăn 85% thức ăn từ thực vật và 15% thức ăn từ động vật. Giảm dùng thịt, tăng lượng 

dùng rau quả (bao gồm gạo) đến mức 85%. 
Ăn thực phẩm lên men và nấm. Đậu nành lên men, rau, nấm muối chua sẽ làm tăng 

cường hệ miễn dịch bẩm sinh. 
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Bên cạnh 3 phương pháp trên, cố gắng thực hành thở sâu thông qua mặt mũi, 
hòa mình với thiên nhiên như: đi bộ, trồng trọt, làm vườn,… để tăng cường hệ miễn 
dịch bẩm sinh. 

Hãy nhớ rằng phần lớn hệ miễn dịch bắt đầu ở ruột và sức khỏe của chúng ta dựa 
trên sức sống của tế bào. 

Hãy thực hành 3 phương pháp trên để có được cơ thể khỏe mạnh và không bị bệnh 
tật. 
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CHƯƠNG 11: CHƯƠNG TRÌNH LÀM ĐẸP SHINYA VÀ TRỌNG LƯỢNG 
TỰ NHIÊN CỦA BẠN 

 
Khỏe mạnh là đẹp, phương pháp làm đẹp mà tôi đề nghị bao gồm chương trình 

Shinya Biozyme như đã mô tả ở trên. Nếu bạn chăm chỉ thực hành chế độ ăn và 
phương pháp bảo vệ sức khỏe mà tôi đề nghị thì bạn không cần chế độ ăn đặc biệt nào 
khác để giữ dáng. Điều này là do bữa ăn hàng ngày của bạn liên tục làm trẻ hóa tế bào 
và làm sạch đường ruột. Da sẽ trở nên mịn màng, săn chắc hơn, đồng thời cơ thể sẽ trở 
lại trọng lượng tự nhiên và khỏe mạnh. 

Những người muốn cải thiện nhanh mà không làm cho cơ thể căng thẳng, hãy theo 
ba quy tắc sau đây: 

1. Uống 1,5 đến 2 lít (6 đến 8 cốc) nước tốt mỗi ngày; 
2. Xoa bóp ruột từ 1 đến 3 lần mỗi ngày; 
3. Đưa thức ăn có khả năng lượng sống vào trong chế độ ăn hàng ngày để cung cấp 

enzyme đều đặn. 
Tóm lại có 3 bí quyết để thực hiện chế độ làm đẹp Shinya là: 
- Nước tốt. 
- Đào thải độc tự nhiên. 
- Enzyme từ thức ăn. 
 

NƯỚC 
Nước rất cần thiết, là yếu tố quan trọng nhất trong chương trình Shinya Biozyme. 

Sở dĩ nước cần thiết nhất vì uống nhiều nước tốt là phương pháp làm đẹp, bảo vệ sức 
khỏe dễ dàng nhất là và nhiều người thực hành theo pháp này. Tôi không cho rằng tầm 
quan trọng của nước là hỗ trợ cho sức khỏe, làm đẹp. Trong nhiều phương pháp làm 
đẹp và chế độ ăn, có một vài phương pháp để cập đến nước uống cần thiết nhất. Ý 
tưởng mà con người nhìn khỏe mạnh và trẻ trung hơn nhờ uống nước dường như quá 
đơn giản nhưng đó là sự thật. Để hiểu vì sao như thế, điều cần thiết là giải thích tầm 
quan trọng của nước. 

Có thể nói rằng nước cần thiết để duy trì sự sống. Như trong cuốn sách của tôi Nhân 
tố Enzyme đã đề cập. Cơ thể con người hầu hết được cấu tạo từ nước, đứa trẻ mới sinh 
a và trẻ em xấp xỉ khoảng 80% là nước, người lớn 60 đến 70%, người già 50-60%. 
Nước được lưu trữ ở đâu? Câu trả lời quá hiển nhiên nếu bạn nghĩ đến cái gì tạo thành 
cơ thể. Nước lưu trữ ở trong tế bào của chúng ta. Trẻ em có làn da mịn màng và đầy 
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sức sống vì tế bào của chúng chứa nhiều nước, có khoảng 60 nghìn tỷ tế bào tạo thành 
cơ thể và những tế bào này hầu như là nước. Bên cạnh nước, dịch trong tế bào, còn có 
dòng chảy vào cơ quan tuần hoàn gọi là máu và dịch bạch huyết hai dịch bên ngoài tế 
bào. Tế bào và cơ quan tuần hoàn của chúng ta hằng ngày được chuyển hóa nhờ vào 
nước, là nơi phân hủy, bài tiết chất thải, độc tố. Bài tiết chất thải và độc tố là phần 
quan trọng nhất đóng góp vào sự thành công của chế độ ăn để đẹp và khỏe. 

Nhìn chung, mỗi ngày một người lớn mất khoảng 2,5l (10,5 cốc) nước dưới dạng 
nước tiểu và mồ hôi, vì vậy sẽ có sự thiếu nước trong cơ thể nếu không uống ít nhất 
bằng lượng nước đã mất. Nếu bạn cho rằng nước có trong thức ăn là 4 cốc, thì chúng 
ta cần cung cấp thêm cho cơ thể ít nhất 6 cốc nước nữa. Vào mùa hè thời tiết nóng hay 
vào những ngày tập thể dục nhiều, cần uống nhiều nước hơn. Chúng ta cố gắng uống 6 
đến 8 cốc nước mỗi ngày để có một ít nước giữ lại trong cơ thể. Nếu như bạn không 
thể uống được nước đó, có nghĩa là bạn bị thiếu nước kinh niên. Tế bào tạo thành cơ 
thể, máu và bạch huyết được chuyển hóa nhờ lượng nước mà chúng ta uống vào. 
Chúng ta phải uống nhiều nước để giữ cho làn da tươi trẻ và tế bào khỏe mạnh. Dĩ 
nhiên, nước phải là nước tốt. Tôi khuyên mọi người nên hiểu ý nghĩa của nước tốt mà 
tôi sắp giải thích ở đây để áp dụng kiến thức đó vào thực tiễn. 

Như chúng ta đã biết rằng bổ sung nước và là quan trọng nhưng không phải bất kỳ 
loại lớp nào cũng được, vậy nên uống loại nước nào? Phần lớn nước máy chứa một 
lượng lớn clo sử dụng để khử trùng hay chất nguy hiểm gọi là trihalomethanes là gây 
bệnh ung thư tạo ra trong quá trình khử trùng. Những chất này có thể thuộc phạm tiêu 
chuẩn an toàn của chính phủ, nhưng hiếm khi nước máy là nước phù hợp để nuôi 
dưỡng tế bào trên toàn bộ cơ thể chúng ta. 

Tùy thuộc vào nơi sống, cần thiết phải lắp đặt một cái máy lọc nước để loại bỏ clo, 
chất nguy hiểm để bạn có thể uống được loại nước gần gũi với tự nhiên hơn và có lợi 
cho sức khỏe. Một số máy lọc nước được thiết kế không chỉ loại bỏ chất độc mà còn 
tạo ra khoáng chất tự nhiên nhiên bằng cách lắp đặt quặng cacbon hay khoáng vật 
quặng vào bên trong khay máy. Nước tự nhiên chứa nhiều khoáng chất từ đất, đá vì nó 
chảy từ nguồn qua qua nhiều mạch nước ngầm rồi mới đến mặt đất. Nếu bạn chuyển 
thói quen uống trà, cà phê, nước uống có ga,… sáng uống nước tốt, tình trạng thể chất 
của bạn sẽ cải thiện. 

Về lượng nước uống, tôi đề nghị uống Từ 1,5 đến 2 lít (6 đến 8 cốc) mỗi ngày. Bản 
thân tôi uống 500-750 ml (2-3 cốc) vào buổi sáng, chiều, tối. Về cơ bản, tôi uống nước 
ngay sau khi thức dậy và trước khi ăn trưa, tối 1 giờ. Bên cạnh đó, bạn thường xuyên 
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điều chỉnh lượng nước uống theo thời tiết, mức độ tập thể dục, tình trạng cơ thể , … 
Bạn nhớ cố gắng không uống nước đá, ăn kem vì nước đá uống vào làm giảm nhiệt độ 
cơ thể và các hoạt động của tế bào. Kết quả sẽ làm giảm khả năng miễn dịch và cơ thể 
dễ bị mắc bệnh. Hãy uống nước ở nhiệt độ phòng, uống từ từ, khi bạn cảm nhận được 
nước đã đến ruột, ăn một ít trái cây. Tôi sẽ giải thích ở phần sau vì sao tôi đề nghị ăn 
trái cây lúc này. 

LÀM CÁCH NÀO LOẠI BỎ CHẤT THẢI TRONG ĐƯỜNG RUỘT 
Sau khi bạn đã quen uống nước tốt, tôi muốn bạn hiểu điều gì gọi là ngu đậu ruột tự 

nhiên. Nhiều người có nhu động ruột hàng ngày nhưng vẫn có thể bị vấn đề đi ngoài 
phân cứng đi ngoài phân cứng hay ít. Vấn đề này nhìn chung không nghiêm trọng 
nhưng táo bón là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn hại đường ruột của bạn. Một vài 
bác sĩ không xem táo bón là chứng rối loạn trừ khi nó gây ra nhiều triệu chứng, vì 
nhiều người hoàn toàn không hiểu điều gì xảy ra bên trong đường ruột khi có nhiều 
phân tồn đọng. 

Phân tồn đọng bên trong đường ruột gọi là chất thải. Vào mùa hè, nếu bạn để một 
đống chất thải bên ngoài, nó sẽ ra tạo ra mùi thối. Điều này cũng giống như trong 
đường ruột. Chất nguy hiểm như hydrogen sulfde, phenol, skatole, indole, ammonia, 
methane được tạo ra, đường ruột chứa đầy khí có mùi nặng. Do đó, vi khuẩn có hại 
sinh sản sinh ra làm hủy hoại đường ruột, đồng thời gốc tự do cũng được tạo ra, những 
chất nguy hiểm này sẽ thấm vào dòng máu và chuyển đến tế bào trên toàn bộ cơ thể. 
Nên thể có thể nói rằng khi đường ruột bị hủy hoại, dịch trong cơ thể sẽ bị dơ, các tế 
bào bị tổn hại. 

Đây là lý do vì sao khi táo bón kéo dài, da sẽ khô sần, mất độ săn chắc, hồng hào. 
Độc tố tạo ra từ chất thải bên trong đường ruột sẽ có ảnh hưởng bất lợi nên tế bào của 
cơ thể. Đồng thời, sự gián đoạn của dòng ôxy đi vào máu sẽ gây ra chứng mệt mỏi 
kinh niên, cứng vai, đau lưng, đau đầu và đau bụng kinh nguyệt. 

Nếu đường ruột bị tổn hại do ảnh hưởng của chứng táo bón thì sẽ tăng nguy cơ mắc 
nhiều loại bệnh như khối u kết tràng, ung thư đại tràng, viêm loét đại tràng hay bệnh 
Crohn. Mặt khác, ruột kết sạch sẽ giúp làm trẻ hóa tế bào là nền tảng của khỏe và đẹp, 
loại bỏ chất thải, độc tố bên trong bên trong cơ thể được mô tả khái quát như là sự đào 
thải độc. Đổ mồ hôi khi tập thể dục hay tắm hơi rất hữu ích, nhưng nó hiệu quả hơn 
đối với mục đích đào thải độc tố để cải thiện nhu động ruột. Một số người nói rằng họ 
vẫn cảm thấy ổn nếu như họ không có nhu động ruột tốt trong ruột vài ngày. Tuy 
nhiên họ nên nhận ra rằng họ sẽ tự đánh mất đi sự trẻ trung, trong một số trường hợp 
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rút ngắn tuổi thọ bằng cách để chất thải tồn đọng trong đường ruột. Loại bỏ độc tố 
thậm chí còn quan trọng hơn là dinh dưỡng tốt. 

PHƯƠNG PHÁP NHU ĐỘNG ĐƯỜNG RUỘT TỰ NHIÊN 
Theo chế độ ăn như Shinya Biozyme là bước đầu tiên hướng đến cải thiện nhu động 

ruột. Điều quan trọng nhất là thực hành chế độ ăn giảm thiểu lượng thức ăn có nguồn 
gốc từ động vật (thịt, sữa và sản phẩm từ sữa) không tốt cho tiêu hóa, thay vào đó là 
ngũ cốc chưa tinh chế giàu chất xơ, rau bao gồm rong biển. Đặc biệt, nên dùng gạo lứt, 
rong biển như tảo bẹ, bột rau câu, rau củ như khoai lang. Nếu bạn chuẩn bị một bữa ăn 
theo phong cách của người Nhật bao gồm cơm, súp, tương miso, thức ăn luộc, thì hàm 
lượng chất xơ của bữa ăn này rất cao, nhưng với bữa ăn nhiều thịt và chất béo thì 
lượng chất xơ sẽ giảm xuống đáng kể. Ăn nhiều thức ăn sống chứa nhiều enzym là 
quan trọng. Thức ăn này bao gồm trái cây tươi, rau sống, thực phẩm lên men. Thức ăn 
góp phần tạo ra enzyme trong cơ thể, nhu động ruột tốt và đường ruột ổn định. 

Nếu bạn bắt đầu chế độ ăn này lần đầu tiên, nên bắt đầu bằng cách đơn giản là thay 
đổi thức ăn chính gạo lứt. Nếu bạn kết hợp chế độ ăn này với uống đủ lượng nước 
nước tốt, đường ruột sẽ cải thiện và nhu động ruột của bạn cũng sẽ cải thiện. Nói cải 
thiện thói quen ăn uống nghe có vẻ dễ dàng, nhưng có khả năng bạn không thể cải 
thiện được chế độ ăn như mong muốn. Đối với những người không làm việc ở nhà, ăn 
bữa chính trong ngày cần thiết. Nhớ nhai kỹ, ăn chậm rất quan trọng. Kể cả nếu bạn 
cẩn thận trong việc lựa chọn nơi ăn và món ăn, thì thông thường bạn cũng bị nhanh 
đói, ăn nhiều thịt và ăn thức ăn có chứa nhiều chất béo, không nhai kỹ thì chế độ dinh 
dưỡng của bị thất bại mặc dù bạn biết phương pháp dinh dưỡng tốt. Trong tình huống 
này, tôi đề nghị nên thụt ruột bằng dung dịch cà phê enema để cải thiện đường ruột 
trong thời gian ngắn. Tôi đã áp dụng phương pháp thụt ruột bằng dung dịch cà phê cho 
bản thân hơn 30 năm. Tôi đã hơn 70 tuổi và tôi tin rằng thụt ruột bằng dung dịch cà 
phê cùng với chế độ ăn của mình đã giúp cho một bác sĩ như tôi làm việc tích cực ở 
hai nước, bay qua bay lại giữa New York và Tokyo. Ngoài ra, tôi còn có làn da căng 
mịn hơn nhiều người trẻ tuổi khác. 

THỨC ĂN CÓ NĂNG LƯỢNG SỐNG (THỨC ĂN SỐNG) 
Tôi đã giải thích về phương pháp làm đẹp và chế độ ăn Shinya với từ khóa nước tốt 

và loại bỏ chất thải. Bây giờ, tôi sẽ nói về điều cần thiết khác là bổ sung enzyme từ 
thức ăn, rau quả sống giàu enzyme là nguồn năng lượng sống. Nhiều người đã quan 
tâm đến bữa ăn và chế độ ăn gồm nhiều thức ăn sống chưa hiểu enzyme có năng lượng 
sống. 
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Phong trào Thức ăn sống đã phát triển ở Mỹ là nơi tốt nhất về khoa học dinh dưỡng 
enzyme. 

 Một cách dễ dàng để đưa thức ăn có năng lượng sống vào trong chế độ ăn của bạn 
là ăn đủ trái cây vào buổi sáng, uống nước ép rau quả tươi được làm bằng máy xay 
sinh tố, ăn xà lách tươi trước bữa ăn và nhai kỹ. Đây là những cách bổ sung enzyme 
hiệu quả. Tôi đề nghị ăn trái cây trong mùa nếu có thể, uống nước tốt trước bữa sáng, 
bữa trưa và bữa tối một giờ, sau đó ăn trái cây trước bữa ăn 30 phút. Theo cách này, 
đường ruột của bạn sẽ hoạt động mạnh mẽ, dẫn đến nhu động ruột thuận lợi nếu bạn 
ăn thêm một chút hiđrocacbon (fructose) trước bữa ăn, ăn nhiều không khuyến khích. 

 Tôi không đi đề nghị ăn trái cây sau bữa ăn vì nó làm dư thừa lượng hiđrocacbon 
gây tăng cân, tốt hơn là nên ăn trái cây thường xuyên trong ngày. Những người lo lắng 
ăn quá nhiều có thể chuyển thức ăn vặt như bánh ngọt sang trái cây thay vì ăn bánh 
ngọt, bánh quy chứa nhiều đường trắng và sản phẩm từ sữa, nên ăn trái cây khô vì nó 
giúp cải thiện tình trạng thể chất. Nhiều người Mỹ bị béo phì do ăn dư thừa thức ăn có 
nguồn gốc từ động vật, thức ăn nhanh, chất béo chuyển hóa,... Nếu bạn quá cân bị béo 
phì, nên ăn nhiều trái cây, rau sống, sẽ giúp cải thiện đường ruột và có được chế độ ăn 
gần gũi với tự nhiên hơn, máu lưu thông tốt hơn sẽ giúp cải thiện da và giảm triệu 
chứng dị ứng. 

Nhiều loại rau quả trên thị trường ngày nay có ít năng lượng sống hơn những loại 
rau quả ngày xưa. Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong những loại thức ăn này 
giảm xuống nhiều so với cách đây 50 năm, điều này có nghĩa là năng lượng sống trong 
nông sản cũng giảm xuống. Khi hàm lượng vitamin, khoáng chất và coenzyme (đồng 
nhân tố hỗ trợ cho hoạt động của enzyme) giảm xuống, các enzyme cần thiết có thể 
đang hoạt động tích cực. Nếu các enzyme không hoạt động một cách hợp lý, năng 
lượng sống trong nông sản cũng thấp hơn. Có lẽ đó là lý do vì sao nếu chỉ ăn thức ăn 
sống (rau và trái cây) thì không đủ để làm tăng cường năng lượng sống. Tôi biết tầm 
quan trọng của việc bổ sung thức ăn sống và enzyme, đó là lý do vì sao tôi đề cập đến 
phương pháp tiếp cận thức ăn sống đã phát triển và thực hiện khá nghiêm túc tại Mỹ, 
mặc dù tôi hiểu được sự giới hạn cũng như khó thay đổi khi nghiêm ngặt thực hiện 
theo chế độ ăn thức ăn sống. 

BỔ SUNG ENZYME VÀ COENZYME 
 Chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề thiếu năng lượng hay bị giảm năng 

lượng sống trong rau quả? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hướng đến sử dụng thực phẩm 
bổ sung chất dinh dưỡng chất lượng tốt. Khi bổ sung các loại vitamin, khoáng chất và 
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enzyme không còn trong rau quả nữa, chúng ta không chỉ cải thiện được sức khỏe mà 
còn tăng cường năng lượng sống. Nên sử dụng thực phẩm bổ sung enzyme hỗ trợ 
enzyme tiêu hóa trong cơ thể, đa Vitamin và đa khoáng chất chứa thành phần vi lượng 
cần thiết một cách cân đối trước và/hoặc sau bữa ăn. 

Nhiều người làm việc toàn thời gian thường có bữa ăn bất thường. Nếu họ áp dụng 
chương trình Shinya Biozyme, thụt ruột bằng dung dịch cà phê, sử dụng thực phẩm bổ 
sung chất dinh dưỡng chất lượng tốt, cho dù họ làm việc vất vả hay không thể có bữa 
ăn chu đáo như họ mong muốn thì cũng có được sức khỏe tốt, cảm thấy ít mệt mỏi. 
Khi tăng cường quá trình trao đổi chất, làn da sẽ được làm trẻ hóa, các loại vitamin mà 
cơ thể cần như B1, B2, B6, B12, C, D, E và K, cùng với các loại khoáng chất như 
canxi, photpho, sắt, kẽm và selen. Hàm lượng của Vitamin và các khoáng chất cần 
thiết chỉ chiếm một lượng nhỏ so với hàm lượng của ba chất dinh dưỡng cần thiết như 
hydrat cacbon, protein và chất béo. Tuy nhiên, vitamin và khoáng chất là các thành 
phần hỗ trợ chức năng của enzyme (coenzyme), khi thiếu chúng, các chức năng sống 
của chúng ta như tiêu hóa, hấp thu, trao đổi chất và bài tiết về suy yếu. Bên cạnh đó, 
chúng ta sẽ trở nên dễ bị kích thích, rối loạn cảm xúc, bơ phờ. Bởi vì rau quả chúng ta 
ăn hàng ngày thiếu năng lượng sống nên trở thành những người bị thiếu Vitamin, 
khoáng chất kinh niên. 

Về các loại thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng mà bạn đang tìm kiếm, hãy chọn 
loại chiết xuất từ thành phần tự nhiên, không phải được sản xuất tổng hợp. Theo quan 
điểm tăng cường năng lượng sống, sản phẩm tự nhiên luôn được ưu tiên. 

THỰC DƯỠNG 
Chế độ ăn thực dưỡng là một phương pháp bảo vệ sức khỏe "khác" trở nên phổ biến 

sau chiến tranh thế giới thứ II. Ở Nhật, Yukikazu, Sakurazawa đá đã có ý tưởng về 
thực dưỡng dựa trên tác phẩm của Sagen Ishizuka, một bác sĩ ở thời đại Meiji. Bắt đầu 
từ chế độ ăn truyền thống của người Nhật được đề cập trong báo cáo của MC Govern, 
thực dưỡng nhanh chóng trở nên phổ biến ở Mỹ trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 
1990. Trớ trêu thay, người Mỹ lại theo truyền thống của người Nhật khỏe mạnh, còn 
người Nhật thì bắt chước người Mỹ và có sự bùng nổ về thực dưỡng ở Nhật. 

 Chế độ ăn thực dưỡng cơ bản chủ yếu là gạo lứt, các loại ngũ cốc, ngũ cốc nguyên 
hạt chưa tinh chế, bột lúa mì kết hợp với những món ăn bổ sung dưỡng chất như rau, 
các loại đậu, rong biển, tránh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt, sữa, sản 
phẩm từ sữa, trứng hay cá. Chế độ ăn thực dưỡng thúc đẩy ăn nông sản địa phương 
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dựa trên khái niệm cơ thể và môi trường không thể tách rời nhau, cũng như ăn thực 
phẩm nguyên chất dựa trên khái niệm lấy toàn bộ năng lượng sống trong thức ăn. 

Các loại thực phẩm được phân loại thành nhóm Yin, Yang và nhóm trung gian, tùy 
thuộc vào thể trạng của từng người mà chọn lựa kết hợp các loại thực phẩm từ các 
nhóm tương ứng để đạt được sự cân bằng. Sự cân bằng giữa Yin và Yang được xem là 
cần thiết trong chế độ ăn thực dưỡng. Theo nguyên tắc, phương pháp thực dưỡng là 
phương pháp ăn uống, bảo vệ sức khỏe tập trung vào mối quan hệ giữa thức ăn và con 
người, luyện tập ăn và sống theo trật tự tự nhiên, đạt được sức khỏe của cả tinh thần 
lẫn thể chất. Có thể hiểu rằng phương pháp thực dưỡng được chấp nhận ở Nhật và Mỹ 
giống như phản ứng lại kinh doanh nông nghiệp và chế độ ăn theo kiểu phương Tây. 

Sự khác nhau giữa phương pháp Shinya Biozyme và phương pháp thực dưỡng là 
Shinya Biozyme tập trung vào enzyme và năng lượng sống. Nhiều phương pháp thực 
ưỡng giới thiệu thức ăn có năng lượng sống là thức ăn hầm hay chiên. Như vậy thì 
những enzyme quan trọng đã bị hủy hoại trong quá trình chuẩn bị thức ăn hàng ngày, 
ngoài ra tôi còn lo lắng có quá nhiều phương pháp thực dưỡng sử dụng chất béo. Một 
số thức ăn chiên có thể sử dụng được, nhưng thức ăn chiên quá nhiều dầu như khoai 
lăn bột thường thấy trong bữa ăn trưa, thực dưỡng có ảnh hưởng xấu lên đường ruột. 
Cho dù có những loại thực phẩm chất lượng tốt được sử dụng, nhưng chúng vẫn không 
được đề nghị là thực phẩm cần thiết cho chế độ ăn thực dưỡng. Hơn nữa, tầm quan 
trọng của uống nước tốt, đào thải độc đúng cách chưa được quan tâm nhiều. Trong chế 
độ ăn thực dưỡng, có nhiều khái niệm mà tôi thán phục, cụ thể như khái niệm về thức 
ăn là sự sống, nhưng tôi cho rằng nó cũng chưa đầy đủ luận chứng, do đó vẫn chưa áp 
dụng nó. 

Tôi đã so sánh cả hai chế độ ăn thức ăn sống và chế độ ăn thực dưỡng với chế độ ăn 
theo chương trình Shinya Biozyme mà tôi đề nghị, nhưng tôi không có ý định nhấn 
mạnh sự khác nhau giữa chúng. Hiểu theo nghĩa rộng, tất cả chúng được phân loại 
thành chế độ ăn tự nhiên tập trung vào sự kết nối giữa thức ăn và cơ thể. Tất cả những 
chế độ ăn này hoàn toàn là những gợi ý hữu ích nên áp dụng vào trong các bữa ăn 
hàng ngày. 

CHẾ ĐỘ ĂN ÍT HYDRAT CACBON 
Mặt khác, có những phương pháp ăn uống bảo vệ sức khỏe sai - phương pháp làm 

đẹp và chế độ ăn có tác dụng nguy hiểm. Nói một cách khái quát, mẫu thức chung của 
những phương pháp này là dựa trên khái niệm giảm hàm lượng hydrat cacbon, ví dụ 
điển hình nhất là chế độ ăn Alkin do Bác sĩ Robert C.Atkins thuyết minh ở Mỹ. Theo ý 
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kiến của tôi, đây là chế độ ăn có rủi ro cao, nó làm ôxy hóa máu, dẫn đến làm hủy hoại 
đường ruột. Theo chế độ ăn này, người ta có thể giảm cân tạm thời, nhưng có nhiều 
khả năng làm tổn hại sức khỏe. 

 Để hiểu vì sao lại bỏ hydrat cacbon là nguy hiểm, bạn phải hiểu chức năng của một 
hormone gọi là Insulin do tuyến tụy tiết ra. Hydro cacbon mà chúng ta ăn vào được 
chuyển vào dòng máu từ đường ruột, làm tăng hàm lượng glucose trong máu, chức 
năng của insulin là làm giảm hàm lượng glucose này. Chúng ta sử dụng quá nhiều 
hydrat cacbon, tuyến tụy sẽ mệt, làm ảnh hưởng đến lượng Insulin được tiết ra. Tiểu 
đường là một loại bệnh phát sinh do sự căng thẳng ở tuyến tụy. Ý tưởng đằng sau chế 
độ ăn với hàm lượng hydrat cacbon thấp làm giảm lượng hydrat cacbon xuống mức 
quá thấp đến nỗi Insulin không thể tiết ra được. Hơn nữa, nếu không có hydrat cacbon 
cho cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, cơ thể sẽ làm việc tích cực để phân giải chất 
béo trong cơ thể thành năng lượng cần thiết. Khái niệm về chế độ ăn này sẽ làm cho cơ 
thể mảnh mai bằng cách đốt chất béo tích trữ, chất béo tích trữ trong cơ thể để đối phó 
với trường hợp khẩn cấp như đói, khó phân giải thành nguồn năng lượng. Chế độ ăn 
không có hydrat cacbon hoặc hàm lượng hydrat cacbon nhằm tạo ra trường hợp khẩn 
cấp giả bằng cách hạn chế ăn hydrat cacbon. Thật không may, thay vì phân giải chất 
béo tích trữ một chất gọi là xeton được tạo ra làm cho dịch cơ thể trở lên có tính axit. 
Khi dịch cơ thể có tính axit, tế bào bị suy yếu dẫn đến sự suy yếu của các cơ và cơ 
quan. Trong một trường hợp, phát sinh bệnh gọi là ketoacidosis do sự oxy hóa máu 
gây ra. 

CHẾ ĐỘ ĂN ÍT INSULIN, CHỈ LÀ LÝ THUYẾT 
Có vấn đề khác với chế độ ăn hạn chế hydrat cacbon như chế độ ăn Atkins. Trong 

khi có sự hạn chế lượng hiđro cacbon từ thức ăn cụ thể như gạo, bánh mì, pasta,…, 
bánh ngọt có đường, trái cây, các loại đậu, khoai tây, v.v mà không có sự hạn chế về 
thức ăn có nguồn gốc từ động vật (thịt, sữa, sản phẩm từ sữa, trứng, cá, v.v). Thức ăn 
từ động vật không chứa có chất xơ, chứa tỷ lệ chất béo và calo cao, cùng với nguy cơ 
phát bệnh máu đông và làm hủy hoại đường ruột. Ngoài ra, do cung cấp thiếu oxy, 
chất dinh dưỡng cho tế bào trên toàn bộ cơ thể, nên quá trình chuyển hóa năng lượng 
bị cản trở, dẫn đến sự lão hóa của tế bào. Bạn sẽ nhận thấy rằng ý tưởng giảm cân 
bằng cách giảm lượng hydrat cacbon từ thức ăn chỉ xem xét vấn đề insulin, làm phát 
sinh khái niệm thiển cận mà không xem xét sự kết nối hữu cơ của toàn bộ cơ thể. 

Trong hàng ngàn năm, người Nhật có chế độ ăn giàu chất hydrat cacbon từ ngũ cốc 
chưa chế biến cùng với một lượng nhỏ thức ăn từ động vật. Chế độ ăn này hoàn toàn 
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trái ngược với chế độ ăn ít hydrat cacbon, nó không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
của người Nhật. Thực tế, bệnh béo phì và tiểu đường hiếm khi thấy ở Nhật trước 
Chiến tranh thế giới thứ II. Chỉ sau khi người Nhật áp dụng chế độ ăn theo kiểu 
phương Tây, bắt đầu dùng dư thừa thức ăn có nguồn gốc từ động vật thì gặp phải các 
vấn đề như bệnh béo phì và hội chứng chuyển hóa hay kháng insulin. 

Nếu một người thực hiện giảm cân bằng bất cứ giá nào, thì thực tế không phủ nhận 
rằng họ sẽ giảm cân, nhưng kết quả cuối cùng là làm tổn hại sức khỏe vì nó chỉ thành 
công trong thời gian ngắn. 

Điều đó cũng đúng với chế độ ăn dựa trên chỉ số glycemic của cơ thể. Chỉ số 
glycemic, hay chỉ số GI, xếp hạng hydrat cacbon theo mức độ ảnh hưởng của chúng 
lên hàm lượng glucose trong máu. Theo chế độ ăn này, thức ăn có chỉ số GI thấp yêu 
cầu mức độ tiết insulin thấp. Ý tưởng cho rằng thức ăn có chỉ số GI thấp sẽ không làm 
tăng cân cho dù dùng thức ăn này dư thừa. Như đã đề cập ở phần trên, thật đơn giản và 
rõ ràng khi khái niệm giảm thức ăn theo lượng insulin được tiết ra, nhưng đồng thời có 
nhiều nguy cơ liên quan. Rõ ràng gạo trắng, bánh mì trắng có giá trị GI cao hơn, làm 
tăng hàm lượng glucose nhiều hơn gạo lứt, ngũ cốc hỗn hợp, vì thế chỉ số GI là một 
công cụ hữu ích trong trường hợp này, nhưng nếu bạn chỉ làm theo tiêu chuẩn đó, bạn 
sẽ nhanh chóng gặp phải vấn đề. 

Ví dụ, thức ăn có nguồn gốc từ động vật cụ thể như thịt bò, thịt heo có giá trị GI 
thấp, sữa và sản phẩm từ sữa cũng có giá trị GI thấp, chúng ta đã biết hậu quả gây ra 
cho đường ruột khi ăn dư thừa những loại thức ăn này. Tốt hơn là nên hướng đến chế 
độ ăn tự nhiên mà không tạo ra gánh nặng cho cơ thể. Dùng những loại thức ăn có giá 
trị GI thấp giúp ngăn chặn tình trạng tăng hàm lượng glucose, giảm cân, chất béo cơ 
thể là điều có thể đúng. Tuy nhiên, chế độ ăn này không được xem xét khía cạnh thức 
ăn được tiêu hóa, hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng và chất bã được bài tiết như 
thế nào. Nếu nhận thức được sự ảnh hưởng của việc dùng quá nhiều thức ăn có nguồn 
gốc từ động vật lên đường ruột, điều đó sẽ làm thay đổi sức khỏe của cơ thể và tế bào 
như thế nào, rõ ràng đây không phải là chế độ ăn có lợi cho sức khỏe. Thay vì chỉ tập 
trung vào một khía cạnh hạn hẹp về sự trao đổi chất và mục tiêu hạn hẹp về giảm cân, 
hãy hướng đến cải thiện sức khỏe của cả tinh thần và thể chất. Tôi cho rằng chế độ ăn 
dựa vào ngũ cốc chưa tinh chế, các loại đậu, rau sống, trái cây, nước tốt, đào thải chất 
độc đường ruột thì tốt hơn nhiều, chúng giúp tăng cường sức khỏe và năng lượng sống. 
Đây là chế độ ăn tự nhiên, là bí quyết để trẻ và đẹp. 

CHẾ ĐỘ ĂN LÝ TƯỞNG GIÚP KHỎE, TRẺ VÀ ĐẸP 
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Điều quan trọng nhất là nên ăn ngũ cốc nguyên chất chưa tinh chế cụ thể như gạo 
lứt, ngũ cốc là thành phần chính trong chế độ ăn, chúng sẽ là nền tảng của sức khỏe. 
Không thay thế chúng bằng thực phẩm mất năng lượng sống hay gạo trắng đã bị loại 
bỏ hết các thành phần dinh dưỡng chủ yếu, không loại bỏ ngũ cốc nguyên hạt vì mục 
đích chủ yếu là giảm cân. Như đã đề cập trong chương này, bạn không nên hiểu sai lý 
luận lệch lạc về dinh dưỡng, nên xem xét thông qua hiểu biết và đi theo trật tự tự 
nhiên. 

Bắt đầu một ngày với thở sâu, tập thể dục đơn giản, sau đó uống từ từ 500 - 700ml 
(hai hay 3 cốc) nước tốt. Sau khoảng 20 phút khi nước đến ruột, ăn trái cây theo mùa 
để bổ sung enzyme, vitamin, khoáng chất, hydrat cacbon. Sau 30 đến 40 phút, ăn bữa 
sáng đơn giản. Bữa sáng của tôi không thịnh soạn, thường bao gồm rau luộc, natto 
(đậu tương lên men) và nori (rong biển). 

Tôi dành khoảng 2 giờ để thư giãn buổi sáng từ lúc thức dậy đến khi rời nhà đến 
phòng khám. Tôi đề nghị cách này cho những ai có thể dành thời gian vào buổi sáng 
để khởi động một ngày khỏe khoắn, ít căng thẳng, đồng thời tăng cường năng lượng 
để làm việc. Đối với những người lo lắng về ăn nhiều, tốt nhất nên uống đủ lượng 
nước tốt, ăn trái cây khi rời nhà. Theo cách này, họ sẽ nhịn đói cho đến trưa và sẽ có 
tác dụng đào thải độc. Vội vã, uống cà phê, không ăn gì trước khi rời nhà là không tốt, 
làm cơ thể căng thẳng, chắc chắn không theo tinh thần của phương pháp nhịn đói 
Shinya. 

Uống nước tốt thường xuyên, tôi dành thời gian để uống từ từ 500 - 700ml (hai đến 
3 cốc) nước tốt, một lần trước khi ăn trưa một giờ, uống lại trước khi ăn tối 1 giờ. Khi 
bạn ăn ngoài, nhiều món ăn chuẩn bị sẵn có thể không tốt cho đường ruột của bạn. Do 
đó, bạn nên mang theo phần ăn trưa bao gồm cơm gạo lứt từ nhà. Bạn không nên nghĩ 
đến những món ăn vặt. Dĩ nhiên, bạn đã ăn ngoài nhiều lần. Trong trường hợp này, cố 
gắng tránh món thịt nhiều mỡ, hãy lựa chọn thông minh và nhai kỹ để hỗ trợ tiêu hóa. 
Ngay khi cảm thấy bạn phải ăn thịt, hãy dùng thực phẩm bổ sung enzyme trước bữa ăn 
để hỗ trợ cho tiêu hóa tốt hơn. 

Điều quan trọng là không nên quá căng thẳng xem xét loại thực phẩm nào để tránh 
mà nên chú tâm đến những gì bạn ăn, tác dụng của chúng lên đường ruột của bạn. Hãy 
lưu ý rằng những gì bạn đã ăn được tiêu hóa hết và chất bã được bài tiết. Nếu bạn lo 
lắng quá nhiều về những thứ để tránh mà không lắng nghe tiếng nói của cơ thể, bạn sẽ 
bỏ qua những thứ quan trọng. Những người không biết tiếng nói của cơ thể mình thì 
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hãy bắt đầu bằng cách cố gắng quan sát chu kì của nhu động ruột và tình trạng 
phân. 

PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐẸP 
Trong phương pháp làm đẹp và chế độ ăn shinya, tôi đã cho bạn biết 3 yếu tố cần 

thiết để khỏe và đẹp: nước, chất bài tiết, enzyme. Sau khi đã hiểu rõ tầm quan trọng 
của ba yếu tố này trong thói quen hàng ngày, có lẽ bạn muốn đi xa hơn và cẩn thận áp 
dụng thử các phương pháp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp sau đây. 

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TIÊN NHỊN ĐÓI 
Một số người cho rằng mục đích của nhịn đói là để làm giảm cân, chất béo cơ thể 

bằng cách hạn chế ăn, nhưng tôi đã cho bạn biết rằng giảm cân không phải là kết quả 
quan trọng của nhịn đói. Mục tiêu chủ yếu của phương pháp nhịn đói mà tôi đã đề nghị 
là loại bỏ chất độc trong cơ thể. Nhiều người trong chúng ta ăn quá nhiều, đưa thức ăn 
có nguồn gốc từ động vật vào trong chế độ ăn, làm căng thẳng hệ tiêu hóa. Ngoài ra, 
chúng ta còn ăn nhiều loại thực phẩm chế biến đầy chất gia vị, một lượng lớn hóa chất 
nguy hiểm mà chúng ta không biết. 

Hệ tiêu hóa làm việc cả ngày lẫn đêm vừa để chuyển hóa và hấp thu thức ăn, vừa để 
phân hủy loại bỏ chất nguy hiểm. Nếu bạn không làm gì để hỗ trợ cho cơ thể, quá trình 
đào thải độc sẽ diễn ra chậm trễ. Nếu bạn phải làm không ngừng nghỉ cũng trống như 
như cơ quan của bạn hoạt động lại liên tục, bạn sẽ bị trễ một vài ngày hay có thể chết 
do trẻ sức. Cơ thể làm việc vất vả để hỗ trợ cho sự sống của chúng ta. Bạn không nghĩ 
là nên cho hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi đúng không? Hãy để cho cơ thể của 
chúng ta có thời gian không ăn giống như nó được giải lao. Trong thời gian nghỉ ngơi, 
chất thải tích lũy trong đường ruột sẽ được xử lý một cách tự nhiên, dịch cơ thể, máu 
và bạch huyết được làm sạch, đồng thời tinh thần và thể chất của bạn sẽ được điều 
chỉnh trở lại để có được trạng thái khỏe khoắn. Đây là quả chăm sóc sức khỏe tốt nhất 
đạt được nhờ nhịn đói. Từ quan điểm y tế, tôi không đề nghị phương pháp nhịn đói là 
nhịn ăn mà là phương pháp nhịn đói nhẹ nhàng như được mô tả dưới đây. 

Để tăng cường tối đa hiệu quả của phương pháp nhịn đói Shinya, bạn nên uống 
nhiều nước tốt, bổ sung enzyme chứa năng lượng sống. Nước tốt tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình làm sạch dịch cơ thể, tế bào và enzyme cung cấp năng lượng cho quá 
trình trao đổi chất của cơ thể. 

Phương pháp nhịn đói mà tôi đề nghị không phải là nhin ăn mà là phương pháp nhịn 
đói cơ bản bao gồm nước tốt và trái cây dừa tươi chứa enzyme. Nhịn đói (hạn chế ăn) 
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không có nghĩa là bạn không ăn gì cả. Bạn sẽ cần nước tốt, trái cây tươi chứa enzyme, 
thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng. 

Gần đây, phương pháp nhịn đói nhẹ nhàng trở nên phổ biến. Ngoài ra có một số 
người sử dụng hai ngày cuối tuần để nhịn đói tại nhà. Tôi cho rằng phương pháp nhịn 
đói nhịn nhẹ nhàng vừa giúp bổ sung enzyme cho tế bào vừa có khả năng cung cấp 
năng lượng sống. 

 
THỤT RUỘT BẰNG DUNG DỊCH CÀ PHÊ ENEMA 
Thụt ruột bằng dung dịch cà phê có thể làm tăng hiệu quả của quá trình đào thải 

độc. 
 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỈ NGƠI  
Hãy chợp mắt một lát khi bạn cảm thấy mệt, thỉnh thoảng nghỉ ngơi 5 phút và nhắm 

mắt lại. Khi làm việc ở phòng khám, tôi có thói quen nghỉ ngơi 30 phút sau khi ăn bữa 
trưa. Bạn có thể thông tin tác dụng của giấc ngủ ngắn 5 phút hay 30 phút, nhưng đây là 
thời gian nghỉ ngơi quý báu của tế bào. Thực hiện nó rất dễ dàng. Đừng để bản thân 
quá căng thẳng tại nơi làm việc hay quá tập trung mà quên dừng lại để nghỉ ngơi. 

Giải lao rất quan trọng vì giúp điều chỉnh lại năng lượng của tinh thần và thể chất, 
mang đến cho bạn tinh thần khỏe khoắn bản để làm việc. Những người làm việc tại 
bàn nên tránh dán mắt vào máy tính, nên thường xuyên ra ngoài tập hít thở sâu hay 
uống nước tốt. Về cơ bản, tôi không đề nghị mang việc về nhà. Nếu bạn làm việc tại 
nhà, tôi đề nghị bạn ngưng làm việc tại một thời điểm nhất định và đóng cửa văn 
phòng. Sau khi hoàn thành công việc ở phòng khám, tôi về nhà ăn tối, nghỉ ngơi thư 
giãn hàng giờ, thực hiện như vậy cho đến khi tôi về hưu. Bữa tối của tôi mang phong 
cách người Nhật, bao gồm thức ăn từ thực vật và chủ yếu, thức ăn chính là gạo lứt kèm 
với súp đậu nành, xà lách, rau hấp, thực phẩm ướp muối và natto. Tôi hiếm khi ăn thịt 
ở nhà, có thể ăn thịt chất lượng tốt ở nhà hàng một hay hai lần trên năm. 

Đừng ăn bất cứ thứ gì sau khi ăn tối để enzyme dư thừa không sử dụng vào ban 
đêm. Bạn có thể uống một ly nước tốt trước khi ngủ một giờ. Tốt hơn là nên đi ngủ với 
dạ dày rỗng. 

Đừng dùng chất có cồn, thuốc lá để thư giãn. Những chất này có thể do giúp bạn 
thư giãn tạm thời, nhưng sau đó làm trong mạch máu co lại gây khó khăn cho quá trình 
phân phối nước, chất dinh dưỡng đến các tế bào trên toàn bộ cơ thể. Những chất này 
còn ngăn cản sự bài tiết chất bã, chất độc tích lũy trong tế bào, dẫn đến sử dụng những 
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enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất. Cho dù bạn dùng nước tốt, thức ăn bổ 
dưỡng nhưng nếu enzyme bị lãng phí, thì bạn cũng không thể nào tăng cường được 
năng lượng sống. Hãy nhớ điểm quan trọng này. 
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CHƯƠNG 12: LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA CƠ THỂ 
 

Ý THỨC TỰ GIÁC CẢI THIỆN CUỘC SỐNG  
Hằng ngày nhiều bệnh nhân đến phòng khám của tôi. Trong quá trình lắng nghe 

thông tin ăn uống trước đây cùng với vấn đề sức khỏe, nội soi dạ dày, đường ruột, 
chữa bệnh cho họ khi cần thiết, tôi luôn tự hỏi làm sao có thể giúp từng người sống 
trên chính cơ thể của họ tốt hơn. Kết quả cho thấy hàng ngày chúng ta đã sống như thế 
nào được ghi nhận trên cơ thể của mình. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi có thể 
nói rằng nhiều cơn đau mà chúng ta trải qua là kết quả của sự không quan tâm, chăm 
sóc cơ thể một cách hợp lý. Thông thường chúng ta không biết cách lắng nghe cơ thể 
của mình. Nếu một người không hiểu thức ăn tốt, nước tốt, sống theo cách làm lãng 
phí năng lượng sống và enzyme, người đó sẽ bị bệnh. Cuộc sống như vậy sẽ nằm cho 
tế bào lão hóa nhanh, làm mất năng lượng, đặc biệt khi người đó già hơn. Chúng ta 
không nên nghĩ đau ốm là điều không thể tránh khỏi, hay chắc chắn sẽ bị suy giảm sức 
khỏe tinh thần, thể chất khi về già. Ngay bây giờ, bạn có thể thay đổi số phận của mình 
bằng cách nỗ lực đánh thức tiếng nói của cơ thể. Không chỉ mình tôi là bác sĩ mong 
muốn bạn chăm sóc tốt hơn cơ thể để duy trì năng lượng sống và sức khỏe, mà chính 
cơ thể của bạn mong muốn được quan tâm chăm sóc nhiều hơn tôi muốn. 

Bây giờ có thể của tôi muốn gì? Có vui không? Có buồn không? Có giận dữ không? 
Có bị đau hay không? Hãy dành thời gian lắng nghe tiếng nói của cơ thể. Khi lắng 
nghe, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấu hiểu hơn về những gì tôi đã nói 
trong cuốn sách này và bạn sẽ đầu luyện tập thông điệp của nó. 

Những gì bạn ăn hôm nay sẽ tạo thành tế bào của cơ thể, não ngày mai, nó ảnh 
hưởng đến những gì bạn hành động và suy nghĩ. Khi bạn thực hiện chương trình 
Shinya Biozyme, đường ruột sẽ trở nên thông suốt, sạch, bạn sẽ có sự thay đổi không 
chỉ ở toàn bộ tình trạng thể chất mà còn ở ý thức cuộc sống của bạn. Nếu tôi nói toàn 
bộ cuộc sống của bạn sẽ được thay đổi thì cũng không phải là nói quá. 

Ăn có ảnh hưởng mạnh đến mọi mặt của cuộc sống. Nếu đường ruột ổn định nhờ 
thức ăn tốt, tình trạng cơ thể cải thiện, tinh thần cũng sẽ ổn định hơn. Bạn sẽ không 
cảm thấy chán nản, lo lắng hay giận dữ và nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn. Câu trả lời 
mà bạn đang tìm kiếm được ẩn dấu bên trong đường ruột của chính bạn. Một cuộc 
hành trình của trí óc nghe có vẻ trừu tượng, nhưng vũ trụ nhỏ bé bên trong đường ruột 
của chúng ta là nơi bắt đầu cuộc hành trình này. Chúng ta tìm thấy dấu hiệu để sống 
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tốt hơn với nhau trong sự sinh tồn, hài hòa cùng với vi sinh vật, enzyme và khoáng 
chất được tạo ra trong vũ trụ bé nhỏ là đường ruột của chúng ta. 
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PHỤ LỤC 
7 CHÌA KHÓA VÀNG CỦA TIẾN SĨ SHINYA 

ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT 
SỬ DỤNG TẤT CẢ NHỮNG CHÌA KHÓA NÀY ĐỂ BẢO VỆ CƠ THỂ VÀ CÓ 

MỘT CUỘC SỐNG THỌ, KHỎE MẠNH 
 
1. BỮA TỐI TỐT 
85-90% là thực vật 
a. 50% là Ngũ cốc nguyên chất, gạo lứt, lúa mì nguyên chất, lúa mạch, ngũ cốc, 

bánh mì ngũ cốc nguyên chất & các loại đậu bao gồm: đậu nành, đậu tây, đậu gà, đậu 
lăng, đậu rằng, đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ. 

b. 30% sau màu xanh và màu vàng, và các loại củ bao gồm: khoai tây, cà rốt, khoai 
lang, củ cải và cả rong biển. 

c. 5 - 10% trái cây và các loại hạt. 
10 - 15% protein động vật (không nhiều hơn 3 đến 4 ounces một ngày, 10 ounces 

= 28.3495231 grams). 
a. Tất cả các loại cá nhưng tốt hơn là các loại cá nhỏ vì các loại cá lớn hơn có chứa 

thủy ngân. 
b. Gia cầm: gà, gà tây, vịt - chỉ dùng một lượng nhỏ. 
c. Thịt bò, bê, thịt cừu, thịt lợn - nên giới hạn hoặc tránh dùng. 
d. Trứng. 
e. Sữa đậu nành, bơ đậu nành, sữa gạo, sữa hạnh nhân. 
 Thực phẩm bổ sung vào bữa ăn: 
1. Các loại trà thảo mộc. 
2. Rong biển (tảo bẹ). 
3. Men bia (nguồn cung đa dạng các loại vitamin B và khoáng chất). 
4. Phấn hoa của ong và sáp ong. 
5. Thực phẩm bổ sung enzyme. 
6. Thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất. 
Thực phẩm và những chất nên tránh hoặc giới hạn trong bữa ăn của bạn: 
1. Các chế phẩm từ sữa chẳng hạn như sữa bò, phomat, yogurt, các loại sản phẩm từ 

sữa khác. 
2. Trà xanh Nhật Bản, Trà Trung Quốc, trà Anh (giới hạn 1 đến 2 cốc mỗi ngày). 
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3. Cà phê 
4. Kẹo bánh ngọt và đường. 
5. Nicotin. 
6. Thức uống có cồn. 
7. Sôcôla. 
8. Mỡ và dầu. 
9. Muối bột (sử dụng muối biển có khoáng chất vi lượng). 
Khuyến nghị nên thêm vào chế độ ăn: 
1. Dừng ăn và uống trước khi đi ngủ 4 đến 5 giờ. 
2. Nhai kỹ từ 30 đến 50 lần. 
3. Không ăn trái cây giữa bữa ăn (nếu đói bạn có thể ăn một miếng trái cây trước 

khi đi ngủ một giờ vì nó tiêu hóa nhanh). 
4. Ăn và uống nước trái cây trước bữa ăn 30 đến 60 phút. 
5. Ăn ngũ cốc nguyên chất chưa qua tinh chế. 
6. Ăn nhiều thực phẩm sống hay hấp sơ. Nấu thức ăn quá 1180 F sẽ làm tổn hại 

enzyme. 
7. Không ăn thực phẩm bị oxy hóa (như trái cây chuyển sang màu nâu, đã bắt đầu bị 

oxi). 
8. Ăn những thực phẩm lên men. 
9. Giữ kỷ luật với bữa ăn của bạn. Hãy nhớ “bạn là những gì bạn ăn”. 
2. UỐNG NƯỚC TỐT 
Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của bạn, uống những loại nước 

không bị nhiễm hóa chất, uống “nước tốt” chẳng hạn hoặc nước khoáng, những loại 
nước này có nhiều canxi và magiê, giữ cho cơ thể bạn trạng thái kiềm (PH) tối ưu. 

Người lớn nên uống ít nhất 6 đến 10 ly nước mỗi ngày. 
Uống 1-3 ly nước sau khi thức dậy vào buổi sáng. Uống 2 đến 3 ly nước trước mỗi 

bữa ăn khoảng một giờ. 
3. THƯỜNG XUYÊN LOẠI BỎ ĐỘC TỐ 
Bắt đầu thói quen hàng ngày để loại bỏ chất dơ trong đường ruột và làm sạch hệ 

thống tiêu hóa được thường xuyên. Không dùng thuốc nhuận tràng. Nếu tiêu hóa chậm 
hoặc để giải độc gan, quan tâm đến phương pháp thụt ruột bằng dung dịch cà phê. 
Phương pháp này tốt hơn cho giải độc đại tràng và cho cả toàn bộ cơ thể vì nó không 
đẩy gốc tự do vào máu như những phương pháp giải độc khác. 

4. TẬP THỂ DỤC HỢP LÝ 
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Tập thể dục phù hợp với tuổi tác và tình trạng thể chất của bạn là điều không thể 
thiếu để có sức khỏe tốt, nhưng tập thể dục quá mức có thể sản sinh ra gốc tự do và 
làm hại cơ thể. Một số bài tập thể dục tốt cho sức khỏe như đi bộ (2,5 dặm), bơi lội, 
tennis, đạp xe, chơi gôn, yoga, võ thuật và thể dục nhịp điệu. 

5. NGHỈ NGƠI ĐẦY ĐỦ 
Mọi buổi tối đi ngủ đúng giờ và ngủ 6 đến 8 giờ không bị gián đoạn. Trước khi đi 

ngủ 4 hoặc 5 giờ, không ăn hay uống gì cả. Nếu bạn thấy đói hoặc khát có thể ăn một 
miếng trái cây trước khi đi ngủ một giờ vì nó tiêu hóa nhanh. Sau khi ăn trưa, chợp 
mắt khoảng 30 phút. 

6. HÍT THỞ VÀ NGỒI THIỀN 
Tập ngồi thiền, tập suy nghĩ tích cực, tập thở bụng, thở sâu 4 hoặc 5 lần mỗi giờ. 

Thở ra dài gấp hai lần hít vào. Điều này rất quan trọng vì thở sâu giúp cơ thể loại bỏ 
chất độc trong cơ thể và gốc tự do. Mặc quần áo rộng để không cản trở việc hít thở. 

Lắng nghe cơ thể của chính mình và đối xử tốt với chính cơ thể bạn. 
7. NIỀM VUI VÀ TÌNH YÊU 
Niềm vui và tình yêu sẽ thúc đẩy nhân tố enzyme trong cơ thể bạn một cách thần 

kỳ.  
Mỗi ngày nên dành thời gian để thể hiện thái độ biết ơn, Cười Hát Nhảy Múa sống 

với niềm đam mê và hứa hẹn trong cuộc sống cũng như công việc và những thứ bạn 
yêu bằng cả trái tim.  

 
--- HẾT --- 


