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Sir David R.. Hawkins, M.D., Ph.D., is an internationally renowned psychiatrist, consciousness researcher, spiritual 
lecturer, and mystic. Author of more than eight books, including the bestseller Power vs. Force, Dr. Hawkins’s work has 
been translated into more than 17 languages. In the 1970s, he co-authored Orthomolecular Psychiatry with Nobel 
Laureate Linus Pauling, revolutionizing the field of psychiatry. He made appearances on The MacNeil/Lehrer News Hour, 
The Barbara Walters Show, and the Today show. Dr. Hawkins has lectured at Westminster Abbey, the Oxford Forum, the 
University of Argentina, Notre Dame, Stanford, and Harvard. He has also served as advisor to Catholic, Protestant, and 
Buddhist monasteries.Winner of the Huxley Award, knighted by the Sovereign Order of the Hospitaliers of St. John of 
Jerusalem, nominated for the Templeton Prize, and honored in the East with the title Tae Ryoung Sun Kak Tosa 
(“Foremost Teacher of the Way to Enlightenment”), Dr. Hawkins’s work continues to have a profound impact on 
humankind  

   
 
Phát Hiện Đáng Kinh Ngạc 
 
Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất không phải là hóa 
trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào. Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia 
trên thế giới, Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là 
ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào đó là “khổ, 
hận, phiền muộn”. Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn 
toàn dựa trên cơ sở khoa học.  
 
Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số 
rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường 
hay nói. Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những người có chỉ số rung 
động dưới 200. 
 
Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn. 
 
Phát hiện mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là "tình yêu". Từ góc độ y học ông cho 
rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. TS Hawkins đã từng làm bệnh án cho hàng 
triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau. 
Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, những suy nghĩ có 
tần số rung động trên 200 gồm có:  

- quan tâm đến người khác, 
- giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, 
- bao dung, độ lượng, v.v. 

Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500.  
   
Mặt khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá 
nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động 
thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim v…v...  Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkin cho 
biết những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình 
trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 
200, những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh.  
   
Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Tiến sĩ Hawkin cho biết trong cuộc đời của mình, ông chưa 
gặp ai có tần số rung động đạt ở mức cao nhất, 1000. Những người mà ông ấn tượng nhất cũng chỉ đạt mức 
700. Năng lượng trong cơ thể họ rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ 
trường của cả khu vực xung quanh.  
   
Nghiên cứu về chỉ số rung động của tiến sĩ David R.Hawkins, lấy ví dụ, như khi bà tu sĩ Teresa lên nhận giải 
thưởng Nobel Hòa bình, không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho 
cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà. 



Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên tốt đẹp hơn. Còn với 
người có suy nghĩ tiêu cực, không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu 
đi. Một trường hợp cụ thể nhất về tác động của tình yêu với các tế bào ung thư chính là nghệ sỹ chơi đàn 
Violoncelle Sean của Nhật Bản. Khi bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật nhưng xem 
ra tình trạng ngày một nặng hơn. Cuối cùng, ông quyết định thay đổi tâm trạng và chuyển sang yêu từng tế 
bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các 
tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao 
gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc.  Kết quả hết sức bất ngờ và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi 
người, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật 
Bản. Đây chính là bản chất của cuộc sống: Tình Yêu. 
 
Các nhà khoa học cho biết, căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương. 
Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ ‘yêu và được yêu’.  
 
Nhật Mỹ  
 
 


