Công bố toa thuốc Y học Đông phương đã chữa trị rất hiệu quả bệnh Covid-19
Trường Y học Đông phương Hải Thượng xin thông báo:
Từ hơn 2 năm nay, với công thức gồm 22 vị thuốc, chúng tôi đã chữa trị rất thành công
Covid-19 tại vùng Rhône Alpes Pháp. Công thức nầy cũng được chuyển cho các đồng nghiệp
trong vùng, các vị nầy cũng đạt được kết quả tốt. Vùng Rhône Alpes hiện giờ, hầu như tất
cả các ca nhiễm COVID-19 đều nghe biết công thức nầy và sử dụng nó để chữa bịnh cho
mình không còn phải lo sợ như trước đây nữa.
Ở Việt Nam, tại Sài gòn tháng 9 - 2021 cũng với công thức này chúng tôi đã chữa lành 64
ca Covid dương tính, không có trường hợp thất bại. Tháng 01- 2022, cũng tại Sài gòn chúng
tôi đã chữa trị thành công 180 ca nhiễm Covid và cũng không có vấn nạn.
Quan sát hiệu quả đầy thuyết phục trên bệnh nhân chúng tôi nhận thấy thuốc thảo mộc nầy
có đặc tính kháng sinh, kháng vi rút và làm giảm sưng một cách tự nhiên, nhanh chóng ở
vùng ngực, cổ và đầu của người bịnh. Đây cũng là các yếu tố quyết định làm cho Covid-19
bị chận đứng và được chữa lành mau chóng.
Hiện giờ đợt Covid mới đang bùng phát trở lại ở Âu châu, Mỹ châu và Á châu gây lo ngại
không it́ cho cả xã hội. Riêng tại Pháp, ngày 02/07/2022 số ca lây nhiễm ghi nhận là 130.000
chỉ trong 24 giờ. Trong tuần kết thúc vào 05/08//2022, trong 28 ngày,tại Anh có hơn 800
trường hợp Covid dương tính tử vong được ghi nhận.
Tuy nhiên tại vùng Rhône Alpes từ 3 tháng nay tôi và các đồng nghiệp đang chữa tri ̣ khá
nhiều ca Covid lây nhiễm mới , với các triệu chứng khá nặng : nhức đầ u nhiề u, rấ t mệt, số t
cao, ho, đau nhức khắ p người… Các bệnh nhân này đã đượ c chữa lành mau chóng với trà
thảo mộc như trước đây.
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Cuối cùng công thức 22 vị nầy đã đáp ứng.đầy đủ mọi vấn nạn của bịnh Covid 19, từ Delta,
Omicron và các chủng loại gần đây, cho chúng tôi đi đến kết luận: Một phương thuốc thực
sự chữa lành bệnh Covid 19 đã được tìm ra và cống hiến cho đời.

Sau đây là công thức thuốc chữa trị Covid-19:

Radix Rehmanniae Praeparatae - 熟地 黄- Shu Di Huang-Thục Địa Hoàng / 80 gr.
Rhizoma Dioscoreae - 准山- Shan Yao - Hoài Sơn / 24 gr.
Radix Ophiopogonis - 麥門冬 - Mai Men Dong - Mạch Môn Đông / 24 gr.
Poria Cocos -伏苓- Fu Ling - Phục Linh / 12 gr.
Radix Angelicae Sinensis - 當歸 - Dang Gui - Đương Quy / 12 gr.
Radix Achyranthis bidentatae - 淮牛膝 - Huai Niui Xi - Hoài Ngưu Tất / 12 gr.
Ramulus Cinnamomi - 桂 枝 - Gui Zhi - Quế Chi / 12 gr.
Radix Codonopsis - 党 参 - Dang Shen - Đảng Sâm / 12 gr.
Colla Corii Asini - 阿胶 - E Jiao- A Giao / 12 gr.
Rhizoma Atractylodis macrocephalae - 白朮 - Bai Zhu- Bạch Truật / 12 gr.
Fructus Lycii chinense - 枸 杞 子 - Gou Qi Zi - Câu Kỷ tử / 12gr
Pericarpium Citri reticulatae - 陈皮- Chen Pi - Trần Bì / 8 gr.
Rhizoma Zingiberis - 乾 薑 - Gan Jiang - Gừng Khô / 8 gr.
Radix Bupleuri - 柴胡- Chai Hu - Sài Hồ / 8 gr.
Rhizoma Acori graminei - 石菖蒲 - Shi Chang Pu - Thạch Xương Bồ / 5 gr.
Semen Sinapis albae - 白芥子- Bai Jie Zi - Bạch Giới Tử / 5 gr.
Fructus Schisandrae - 五味子- Wu Wei Zi - Ngũ Vị Tử / 6 gr.
Radix Glycyrrhizae Praeparatae - 炙甘草- Zhi Gan Cao - Chích Cam Thảo / 6 gr.
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Radix Asteris Tatarici - 紫菀 - Zi Wan - Tự Uyển / 4 gr.
Radix Platycodi - 桔梗 - Jie Geng - Cát Cánh / 4gr.
Cortex Radicis Mori Albae - 桑白皮- Sang Bai Pi - Tang Bạch Bì / 4 gr.
Schizonepeta Tenuifolia - 荆芥 - Jī ng Jiè - Kinh Giới / 4 gr.
Xin lưu ý: Chúng tôi dùng A giao rẻ tiền lấy từ da trâu, bò, thuốc vẫn có tác dụng tốt, không
cần phải da lừa.
Tất cả các vị thuốc trên được xay nhỏ và tán thành bột mịn. Một đợt điều trị thông thường
kéo dài từ 6 đến 8 ngày, uống 10 gr / ngày dưới dạng trà thảo mộc uống nóng. “.
Cách nấu : 10 gr bột thuốc (tương đương 1 thìa cà phê) đầy + 5 gr gừng tươi cắt lát mỏng
+ 220ml nước, tương đương 2 ly uống cà phê + 2 thìa cà phê mật ong * + 1 thìa cà phê nước
cốt chanh.
Đun sôi tất cả các nguyên liệu trong 5 phút. Lọc bằng rây và uống hết một lần khi còn nóng.
Công thức trà thảo mộc này có hiệu quả cho bệnh cúm theo mùa, cảm lạnh và đau cổ họng.
Trẻ em có thể uống được (chia số lượng theo cân nặng / so với người lớn là 70kg). Có thể
dùng chung với thuốc tây bình thường. Ví dụ: người bị tiểu đường thì vẫn dùng thuốc tiểu
đường, cao huyết áp phải dùng thuốc của mình và đặc biệt phụ nữ có thai cũng có thể sử
dụng thuốc bình thường.
Điạ chỉ mua thuố c: neonguyen124@gmail.com, hongvan1974.nn@gmail.com.

Bằng cách nào tôi đạt được kết quả rất tốt trong việc chửa trị COVID-19.
Cơ chế bệnh Covid
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(Hình ảnh thiế t kế bởi brgfx / Freepik)

Phế nang và trao đổ i khí (Hình ảnh thiế t kế bởi brgfx / Freepik)

4

Phế nang bình thường, máu thải ra CO2 và nhận O2 mới.
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Phế nan bị sưng, việc trao đổi CO2 và O2 bị bế tắc,
thiếu Oxy trong máu, người bệnh rất mệt,

Coronavirus Sars-Cov2 lây nhiễm cơ thể người làm cho phổi bị sưng và nhiễm trùng trầm
trọng. Bệnh nhân bị sốt 38, 39 độ hoặc hơn. Vùng ngực nhiễm trùng, tiểu phế quản bị sưng
làm cho hơi thở khó khăn. Các phế nang bên trong cũng bị sưng. Việc trao đổi khí CO2/ O2
trở nên khó khăn, người bệnh rất mệt, không giống như mệt thông thường. Trường hợp
nặng, lượng Oxy trong máu quá thấp, bệnh nhân bị kiệt sức và hôn mê, đây là ' trạng nguy
kịch, tử vong đã cận kề.
Tuy nhiên tất cả những triệu chứng trên là biểu hiện của bệnh sưng phổi nặng. Bệnh nhân
qua khỏi hiểm nguy là nhờ hệ miễn dịch còn giữ được những vùng phổi không bị nhiễm
trùng, việc trao đổi khí CO2/ O2 vẫn còn hoạt động bình thường. Và cũng nhờ máy thở giúp
cho lượng Oxy trong máu không thấp quá cho đến khi phổi hoạt động tốt trở lại. Thông
thường, đa số những bệnh nhân sưng phổi nặng, nhập viện khẩn cấp là do nhiễm trùng bình
thường, thuốc kháng sinh luôn hiệu quả. Trường hợp sưng phổi do Coronavirus, thường là
cả hai lá phổi đều bị nhiễm virus, thuốc kháng sinh hoàn toàn vô hiệu.
Vì không có thuốc kháng Coronavirus hiệu quả bệnh này đã gây tử vong hơn 6 triệu người
trên thế giới. Với vaccine chúng ta thấy có giảm thiểu các trường hợp nặng và số tử vong
cũng giảm bớt.
Tuy nhiên các biến thể của Covid 19 vẫn tiếp tục gây tử vong. Ở Hồng Kông, đầu tháng tư
năm 2022 trung bình có 200 người tử vong vì Covid mỗi ngày.
Công thức 22 vị thuốc.
Các vị thuốc này có nguồn gốc từ Y học Đông phương, nhờ đó chúng tôi đã chữa trị Covid
rất thành công. Thành phần gồm có các vị thuốc bổ Âm đã tạo ra hiệu quả tuyệt vời ở vùng
bị nhiễm bên trong phổi. Làm giảm sưng rất nhanh ở tiểu phế quản và phế nang, giúp cho
người bệnh thở được dễ dàng. Tiếp đó việc trao đổi khí CO2/ O2 ở phế nang hoạt động trở
lại, máu nhận được Oxy mới. Người bệnh thấy khỏe ngay. Cơn nguy tử vong do phổi sưng
làm nghẹt thở đã được tránh khỏi. Hiện tượng kỳ diệu này có thể ogiải nghĩa được bằng lý
thuyết Âm Dương.

6

Những vận hành của Âm và Dương trong thiên nhiên.
Dương: Lửa, Nóng, Phình, Hoạt động, Hướng lên.
Âm: Nước, Lạnh, Xọp, Ngưng nghỉ, Hướng xuống.
Vì sao bịnh nhân Covid bị sốt cao? Làm thế nào để chữa khó thở và cơn mệt ?
Khi bị nhiễm Coronavirus nhiệt độ cơ thể tăng cao 38, 39,40° hoặc hơn. Đây là phản ứng
cuả hệ miễn nhiễm chống lại Virus. Những vị thuốc bổ Âm làm cho nhiệt độ trong cơ thể
giảm nhẹ nhanh chóng, giống như cơn mưa lớn giữa mùa hè làm cho không khi mát lại.
Cũng yếu. tố Âm, tính mát mẻ của thuốc đi vào vùng bị sưng. Sưng là Dương là nóng gặp
phải Âm là nước là mát mẻ, thì giảm sưng nhanh chóng. Tiểu phế quản, phế nang hết sưng,
hoạt động trở lại bình thường. Người bệnh thở dễ dàng và không còn mệt nữa. Cơn nguy tử
vong đã qua khỏi.

Vì sao nhức đầu, mất vị giác khứu giác, nói khó khăn, tinh thần lẫn lộn ?

Nguồ n ảnh: Freepik
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Dương khí thái quá của Covid đi lên phần trên cơ thể người bệnh gây nên nhức đầu rất
nặng. Não bộ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nếu vùng ngôn ngữ não bị xúc chạm, người bệnh
nói năng khó khăn. Vùng vận động não bị thương tổn thì người bệnh đi đứng vận động không
bình thường. Vùng vị giác, khứu giác khi bị chạm phải, người bệnh không cảm biết mùi vị.
Cũng xin lưu ý Dương khí thái quá đi lên não, vùng cao nhất là Thuỳ Đỉnh, nơi nầy bị ảnh
hưởng nặng nhất. Cho chúng ta hiểu được vì sao bệnh nhân Covid cũng bị điếc tai, cảm
giác lẫn lộn.
Yếu tố Âm, sự mát mẻ của công thức 22 vị làm cho khí Dương thái quá ở đầu giảm xuống.
Áp suất cũng giảm, người bệnh hết nhức đầu. Quân bình Âm Dương được tái lập. Tình trạng
bình thường của não cũng trở lại. Những triệu chúng mất vị giác, khứu giác, đi đứng khó
khăn, tinh thần lẫn lộn dần dần biến mất.
Trong công thức 22 vị, bên cạnh những vị thuốc bổ Âm còn có những vị thuốc giúp cho ăn
uống ngon trở lại. Người bệnh ăn ngon, ngủ ngon và hồi phục rất nhanh. Hiện giờ những
bệnh nhân Covid đã chữa trị với trà thảo mộc 22 vị này đều bình phục hoàn toàn và không
có triệu chứng Covid kéo dài.
Chữa trị hội chứng sau khi bị Covid.
Tại phòng mạch ở Lyon, Pháp chúng tôi cũng chữa trị bệnh nhân Covid nối dài với các triệu
chứng tiêu biểu: không có sinh lực, không muốn ăn uống, trầm cảm. Có những trường hợp
đã khỏi Covid từ một năm rồi nhưng không thể làm việc trở lại được. Hội chứng này có thể
hiểu được bởi vì năng lượng Âm và Dương bên trong cơ thể bệnh nhân đều cạn kiệt. Trà
thảo mộc gồm nhiều thuốc bổ Âm và cũng có bổ Dương, nên rất phù hợp.Các bệnh nhân
loại này cũng đã hồi phục rõ rệt khi dùng trà thảo mộc 10 ngày hoặc 2 tuần.
Nguồn gốc công thức thuốc trị Covid.
Cách nay 20 năm tôi đã bị sưng phổi rất nặng, người nóng, thở khó và nhất là rất mệt, như
không còn sức để thở. Cơn nguy tử vong đã cận kề. Trong lúc ấy, tôi đã tìm ra công thức
thuốc này. Và đã lành bệnh ngay sau đó. Từ đó với toa thuốc 22 vị thuốc Bổ Âm tôi đã chữa
trị rất thành công các loại sưng phổi cho dù là vi sinh thông thường hay là Covid 19 chủng
loại Delta, Omicron...
Một kháng sinh,kháng vi rút và làm giảm sưng rất mạnh từ thiên nhiên.
Quan sát hiệu quả thật tốt của thuốc trong việc chận đứng nhiễm trùng và làm giảm sưng
rất nhanh ở phổi. Chúng tôi phát hiện trà thảo mộc này có tính kháng sinh thông thường và
đề kháng hiệu quả Coronavirus Sars Cov2đặc tính quan trọng thứ hai là làm giảm sưng rất
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nhanh ở Phổi, Cổ họng và Não. Đây cũng là yếu tố quyết định, bệnh Covid 19 bị chận đứng
và được chữa lành. Chính nhờ đây chúng tôi đã chữa trị Covid 19 rất thành công từ hơn hai
năm nay ở vùng Rhône Alpes Pháp. Tại Việt Nam, hơn một ngàn ca Covid dương tính đã
được chữa lành và không có trường hợp thất bại.
Cuối cùng công thức 22 vị này đã đáp ứng đầy đủ mọi vấn nạn của bịnh Covid 19, từ Delta,
Omicron và các chủng loại tiếp sau cho chúng tôi đi đến kết luận: Một phương thuốc thực
sự chữa lành bệnh Covid 19 đã được tìm ra và cống hiến cho đời.

Tôi công bố công thức này để cảm niệm Sư Ông– Thiề n sư Thić h Nhấ t Hạnh (1926-2022).
Hồ i mới thành lập trường Y học Đông Phương Hải Thượ ng ở Đức, Sư Ông đã gợ i ý: min
̀ h
là người ty ̣ nạn, đã nhận nhiề u giúp đỡ của người bản xứ, min
̀ h phải làm gì rấ t thự c tế để
đáp lại tâm tình nhân loại đẹp đẽ ấ y.
Ánh sáng Chánh niệm, giảng dạy tuyệt vời và độc đáo của Sư Ông, giờ đây thế kỷ 21, đã
đượ c nghiên cứu và thấ u hiể u khắ p nơi như lời giải đáp xa xăm nhấ t của đời người. Rất
nhiề u học trò của Sư Ông đã thấ y và khám phá đượ c nguồ n vui số ng giữa cuộc đời bin
̀ h
thường nhưng cũng đồng thời lung linh sắ c màu kỳ diệu. Và riêng tôi, nhờ đây, bước được
những bước dài trong nghiên cứu y học.

Dr. Do Trong Le
Oriental Medicine School Hai Thuong
3 Schaumburgweg 3.D. 51545. Waldbröl. Germany
ecole.medecine.orientale@gmail.com
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