
Bài 2:  

Bệnh LIỆT KHÁNG 

Câu hỏi:

Kính thầy Ngọc và các bạn thành viên thân mến của tôi,  

Trước tiên tôi xin có lời chào trân trọng tới Thầy Ngọc và toàn thể 
các bạn.  

Tôi là đã ghi danh là thành viên của nhóm dưới tên Thiened ngay từ 
ngày hữu duyên đươc biết về Khi Công Y Đạo Việt Nam mà Thầy Ngọc 
là người sáng lập qua internet, xin được, với tất cả tấm lòng, bày tỏ 
lòng tri ân của tôi đối với Thầy về tất cả những gì thầy đã dạy và phổ 
biến cho nhân loại qua Khí Công Y Đạo mà tôi nghĩ rằng tôi đã có 
duyên phước được biết một vị Lương Y đúng với Y Đạo trên đời này. Và 
tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các bạn đã bỏ nhiều 
công sức để phổ biến các tài liệu giảng dạy của Thầy Ngọc trên 
Internet qua cac bài viết, qua các video, qua tàng kinh các để những ai 
hữu duyên được học theo. Tôi nguyện sẽ noi gương các bạn khi có thể 
giúp người hữu duyên.  

Tuy mới chỉ được biết về Khí Công Y Đạo trên dưới 1 tháng nhưng 
tôi đã dành tất cả thì giờ có thể của mình để tìm hiểu qua việc đọc và 
coi video cũng như tập theo hàng ngày (phần động công, nạp khí 
trung tiêu) dù bản thân tôi chưa có bệnh tật gì ở tuổi cao niên và giới 
thiệu cho những ai tôi thấy là cần cho họ và có ích lơi cho họ về mặt 
sức khoẻ.  

Nhưng thưa Thầy và các bạn, có thể tôi chưa đọc tới hay tìm thấy 
tài liệu Thầy nói đến về bệnh Liệt Kháng (SIDA hay bị HIV) trong 
những tài liệu này, (nếu đã có Xin Thầy và các bạn thứ lỗi và chỉ cho). 
Còn nếu không, tôi thiết tha xin được Thầy Ngọc và các bạn chỉ dạy 
cho về cách luyện tập Khí Công Y Đạo thế nào để có thể giúp những 
người bị bệnh.  

Môt khi được Thầy và các bạn chị dạy, tôi sẽ cẩn thận học tập và sẽ 
làm hết khả năng có thể để giúp những người mắc bệnh.  

Xin kính chúc Thầy và các bạn nhũng điều tốt đẹp nhất.  

Xin cám ơn Thầy và các bạn.  



Thầy Đỗ Đức Ngọc trả lời :

Liệt kháng là một bệnh nghiệp, tôi cũng đã chữa 1 ca thành công, 
nhưng nó đòi hỏi tập khí công tăng cường thể lực và tu tập khí công 
thiền mới đủ năng lực chuyển hóa tế bào và DNA được. Người không 
có khả năng đụng vào bệnh nhân sẽ bị lây.  

Cách đây 7 năm, một bệnh nhân tây khoảng 50 tuổi trông khỏe 
mạnh bình thường, nhưng bệnh nhân cảm thấy cơ thể không có sức 
đến nhờ tôi khám xem bệnh gì. Khi cầm tay bấm vào tĩnh huyệt ông 
kêu đau, hay khi hơ cứu bổ trên huyệt chỉ 10 giây ông la lên kêu nóng, 
đó là điều bất thường. Tôi lập lại việc day bấm huyệt rất nhẹ hay hơ 
cứu huyệt chỉ  

vài giây đồng hồ đều bị ông kêu đau hay nóng. Tôi bảo nếu ông cảm 
thấy đau hay nóng thì ông phải dựt tay lại hay có phản ứng né tránh, 
sao chỉ có la lên vậy. Ông trả lời, biết nóng biết đau nhưng không có 
sức để phản ứng được. Tôi bảo : Như vậy sức đề kháng của ông bị liệt 
rồi, chỉ có bệnh liệt kháng mới có hiện tượng này. Ông trả lời : Phải! 
tôi bị bệnh liêt kháng.  

Kể từ đó không áp dụng cách chữa châm cứu hay day bâm huyệt 
hay đụng vào da thịt ông được, một là ông không chụi nổi, hai là mình 
không muốn sợ lây, sẽ có nguy hại cho những bệnh nhân khác khi 
mình chữa bệnh cho họ, đành chỉ ông cách nằm thở thiền ở Đan Điền 
Thần, khi người nóng đủ thì thở Đan Điền Tinh. Và bài tập khác cho 
ông, yêu cầu ông đi bơi lội trong hồ bơi nước nóng và chạy bộ, đứng 
tấn ngũ hành 5-15 phút mỗi lần, mỗi ngày nhiều lần. Ngày hôm sau 
ông cho biết đứng xuống hồ ngâm nước nóng thì được nhưng không có 
sức để bơi. Một tuần sau ông bơi được vài mét, theo thời gian ông bơi 
được vòng chung quanh hồ, một năm sau bơi lội chạy nhẩy đều giỏi. 
Lúc đó bấm huyệt hay hơ cứu huyệt ông đều có phản ứng né tránh 
được, nhưng sức chịu đựng không được lâu. Theo tiêu chuẩn, hơ cứu 
sức nóng khoảng 45 độ C, làm tăng sức đề kháng chịu đựng của cơ 
thể, càng lâu càng tốt, miễn sao hơ đừng để phỏng da. Đối với người 
bị bệnh tiểu đường thì không hơ cứu được, vì dù có hơ lâu bệnh nhân 
cũng không cảm thấy nóng, nhưng sau đó da bị hoại tử phồng dộp lở 
loét lan rộng không lành trong thời gian cả năm.  

Ông vừa tập khí công, thể dục thể thao, thở thiền ở Đan Điền Thần, 
Đan Điền Tinh, đứng tấn ngũ hành, được 2 năm đều đặn, ông đi tái 
khám, bác sĩ cho biết kết qủa hết dấu hiệu sida, nhưng máu vẫn còn 
dương tính nhưng không sao, giống như khi đàn bà có thai khi thử 
máu dương tính vẫn còn kéo dài sau khi sinh đẻ xong.  



Còn theo phương pháp khí công, cần theo dõi áp huyết và khí huyết 
xem có gì khác biệt trưóc khi chữa và sau khi chữa. Đó là kinh nghiệm 
của tôi.  

Thân  

doducngoc  

 


