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Nhờ bài tập Thông Tinh-Khí-Thần đã cứu được cháu bé 2 tuổi 
qua cơn nguy hiểm 
 
Trong lới thực tập cho các học viên ở Toronto hướng dẫn bệnh nhân Tập thở 
Thông Tinh-Khí-Thần. Mỗi học viên đều đã trải qua kinh nghiệm thực hành cho 
chính bản thân mình mới hiểu được những kỹ thuật đúng sai, và những kết qủa 
kỳ diệu của bài tập này đã mang lại cho mỗi người. 
 
Tuy nhiên khi thực tập hướng dẫn cho bệnh nhân, mỗi người mỗi loại bệnh khác 
nhau, có một số học viên mới còn lúng túng. 
 
Quan sát trên mỗi giường bệnh nhân nằm, bên cạnh các học viên đang cùng 
bệnh nhân kéo ép gối và đếm hơi thở 1,2,3…ồn ào tấp nập, đã có người chỉ mới 
thông Tinh mà toát mồ hôi trán, người mặt đang tái xanh đã hồng hào, người thì 
đang tập giai đoạn thộng Khí, ngưới đang tập giai đọạn thông Thần.... 
 
Khi tôi đi kiểm soát đến giường kê ở cuối cùng, trên giường là một cháu bé 2 tuổi 
đang ngồi, học viên phụ trách lúng túng chưa biết làm sao mà áp dụng phương 
pháp Thông Tinh-Khí-Thần cho cháu, mới hỏi tôi : 
 
-Thưa Thầy cháu nhỏ 2 tuổi làm sao mà tập thở để thông Tinh-Khí-Thần được. 
 
Tôi trả lời : Được chứ ! Cháu không tự kéo gối được, thì mình dùng một bàn tay 
nắm 2 đầu gối cháu chụm lại, ép vào bụng, ngón tay mình vẫn để vào huyệt trên 
bụng. Khi ép gối cháu vào thì ấn vào bụng trên huyệt,hơi trong bụng sẽ giúp 
cháu thở ra tự động, khi buông thẳng chân cháu ra là lúc cháu tự động hít vào  
 
-Cháu bé phải bấm huyệt nào, thưa Thầy. 
 
-Muốn biết bấm vào huyệt nào phải hỏi mẹ của cháu  xem cháu bị bệnh gì. 
 
Mẹ cháu cho biết : Gia đình từ Hòa Lan sang Toronto chơi, cách hai tuần nay, 
cháu không ăn được, mỗi lần ăn cái gì vào thì ói ra, và cháu bị khó thở, nhất là 
về đêm như người ngộp thở… 
 
Tôi nói với học viên phụ trách : Chỉ cần bấm đè vào huyệt Trung Quản, vừa kích 
thích tiêu hóa, giúp sinh hóa và chuyển hóa, vừa là mẹ của Phế giúp thông phổi 
sẽ thở dễ dàng hơn. Và tôi đặt cháu nằm xuống giường làm thử cho học viên bắt 
chước làm theo. 
 
Đối với người lớn áp dụng thông Tinh 200 lần, còn cháu bé chỉ cần 100 lần là 
đủ…Học viên phụ trách bắt đầu tập cho cháu, trong lúc tôi đi kiểm soát kết qủa 
thực tập của các học viên khác. 
 
Bất ngờ khi cháu bé tập được gần đến 100 lần, cháu co người ngồi dậy ói ra một 
trái nho to bằng hòn bi còn cứng nguyên cả vỏ. Chính trái nho này cháu đã nuốt 
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vào miệng từ 2 tuần trước mà mẹ cháu không biết, nó bị nghẹt ống thực quản 
làm cháu ngộp thở và khi ăn bị ói thức ăn ra. 
 
Nếu không nhờ phương pháp Thông Tinh-Khí-Thần này, trái nho nằm kẹt trong 
ống thực quản lâu ngày khiến cháu không ăn uống được sẽ mất sức, cháu nghẹt 
thở sẽ suy tim mạch, cơ thể thiếu oxy sẽ không cung cấp đủ máu lên nuôi não, 
lúc đó hậu qủa và biến chứng của bệnh sẽ càng trầm trọng không biết đâu mà 
lường.. 
 
Cha mẹ cháu vui mừng không ngờ rằng phương pháp Thông Tinh-Khí-Thần này 
đã vô tình cứu con của họ qua cơn nguy hiểm, nếu đi khám tây y cần phải chụp 
phổi, scan bao tử và khi tìm ra trái nho bị kẹt nơi ống thực quản thì bắt buộc 
cháu phải bị mổ để lấy ra, sẽ có hại cho sức khỏe của cháu vô cùng. 
 


