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Các phương pháp điều trị dân gian hay nói cách khác, điều trị "không chính quy"... có những
trường hợp đem lại kết quả rất bất ngờ. Tôi biết những người thực sự KHỎI BỆNH ung thư nhờ
vào những phương pháp dân gian này. Nhưng, chắc rằng những người khỏi bệnh hẳn không
phải là đa số. Và theo kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi cho rằng điều trị dân gian chỉ nên sử
dụng theo hai cách:

  

      

1 Sử dụng như một phương pháp điều trị bổ sung, kết hợp với các phương pháp điều trị chính
quy.

  

2 Sử dụng sau điều trị chính quy, để diệt trừ căn nguyên gây bệnh, hoặc để kiềm chế sự tái
phát của căn bệnh, kéo dài cuộc sống cho người bệnh.

  

Dĩ nhiên, đó là quan điểm của cá nhân tôi. Và tôi cũng xin nhắc lại tôi không phải là bác sỹ.
Những gì tôi viết ở đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân. Việc sử dụng những thông tin tôi cung cấp ở
đây hoàn toàn do bạn quyết định. Những gì tôi viết tại đây, chỉ nhằm trao đổi thông tin, kiến
thức với các bạn, chứ hoàn toàn không có giá trị tư vấn. Mong các bạn thông cảm.

  

Dù sao đi nữa, tôi cũng xin khẳng định lại ý kiến của cá nhân tôi rằng:

  

ĐIỀU TRỊ DÂN GIAN HIỆN CHƯA CÓ PHƯƠNG PHÁP NÀO ĐẢM BẢO CHỮA KHỎI BÊNH
UNG THƯ. BẠN CHỈ NÊN SỬ DỤNG ĐIỀU TRỊ DÂN GIAN NHƯ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU
TRỊ BỔ SUNG, KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ CHÍNH QUY. 

  Tôi sẽ kể lại chuyện của tôi, chuyện tôi đã đi tìm những phương thuốc dân gian như thế nào.
Nếu bạn cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự như tôi, mong rằng những thông tin tôi cung cấp
có thể giúp bạn được chút nào. Và tôi thực sự cầu chúc cho bạn gặp nhiều may mắn trong quá
trình chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này.
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