Một số bài thuốc trị bệnh đơn giản và hiệu quả

1.
Bệnh tiêu chảy: Uống xá xị với nước đá khoảng 5-7
lần, mỗi lần cách nhau khoảng 15 phút. Nhớ khi bị tiêu
chảy tuyệt đối không uống nước nóng hoặc nước ấm. Nên
ăn thức ăn nấu chín để nguội
2.
Ho lâu ngày dài tháng: Dùng phổi heo chưng với 1
nắm lương trầu, ăn khoảng 3 -4 lần sẽ trị triệt gốc.
3.
Bệnh hở van tim: Ngâm mật con cóc với rượu. Ngày
dùng 1-2 quả mật, liên tục khoảng 2 tháng là khỏi bệnh.
4.
Bệnh viêm xoang: Dùng cây giao nấu lên xông mũi
(lấy giấy quấn thành ống để hít) khoảng 70gr/ấm nước nhỏ,
xông nhiều lần sẽ hết viêm xoang
5.
Đau bao tử: Dùng mật ong xào với nghệ ăn lâu ngày
sẽ khỏi hoặc lấy nghệ, khóm non, đu đủ non, đường phèn
xay sinh tố ăn trị bao tử cực hay
6.
Bệnh nhức đầu:Nhổ cả cây môn ngứa, nấu lên và
xông phần đầu, không cần xông cả cơ thể. Nước xông sau
đó dùng để ngâm hai bàn chân khi còn ấm, vài lần sẽ khỏi.
7.
Táo bón: Ăn nhiều đu đủ chín hoặc ăn cơm với 1
đọt cây muồn (hấp chung với cơm) sẽ hết ngay
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8.
Tiểu gắt: Dùng nước dừa với rau trai hặc rau má xay
thành sinh tố uống vài lần.
9.
Nước tiểu màu trắng đục:Dùng cây bìa tên, phơi khô
và sắc ( 3 chén nước còn 8 phân) uống liên tục khoảng 2
tuần sẽ dứt
10.
Bệnh cảm lạnh: Nên ăn bưởi và xông bằng lá bưởi,
cam, quýt, ổi, xả…rồi uống một ít trà gừng ( thêm mật ong
thiệt càng tốt)
11. Bệnh khó ngủ: Ăn nhiều lá vông và đọt nhãn lồng
12. Đau cổ họng: Hái vài đọt cây bìa tên nhai với một tí muối
rồi
nuốt từ từ ( cây này rất đắng) ngày 2-3 lần, hôm
sau sẽ hết đau
13. Bệnh rôm sảy ở trẻ em: Nhổ cây ô rô nấu sôi lên cho 1
tí phèn chua vào, để khi nước âm ấm tắm cho bé liên tục
mươi ngày sẽ thấy hiệu quả. ( Nếu không có cây ô rô thì
dùng cây mướp đắng/ khổ qua cũng được)
14. Phụ nữ bị băng huyết sau khi sinh: Dùng cây huyết dụ,
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ngày uống nước sắc khoảng 20-25gr lá tươi
15. Phụ nữ bị sót nhau sau khi sinh: Dùng 1 nắm lá rau
bồ ngót dã nhuyển rồi uống hoặc nấu canh ăn
16. Bị sỏi mật: Lấy lá cây từ bi khoảng 1 nắm, xay nhuyễn
uống với gần nửa lon bia liên tục khoảng 2 tuần, ngày
uống 1 lần, bảo đảm sỏi mật tan.
17. Bệnh loét dạ dày: Dùng bắp cải nấu ăn lâu ngày hoặc
xay nhuyễn vắt nước uống sẽ trị dứt điểm khi bệnh còn
nhẹ.
18. Bị đứt tay, chân…: Nếu ở quê, chỉ cần hái vài đọt lá
quao nhai rồi đắp vào vết thương sẽ cầm được máu, vết
thương rất mau lành. Nếu không dùng oxy già rửa sạch vết
thương cũng tốt

19. Trị cao huyết áp + mỡ máu: Lấy 1 cây
rau cần tây, 01 củ cà rốt, 01 quả cà chua gần
chín, 03 củ hành hương và 07 tép tỏi xay
sinh tố vắt nước uống mỗi ngày hai lần sau
bữa ăn (khoảng 3 tuần) là sẽ khỏi.
Hiện chúng ta ăn uống hàng ngày có thể có rất nhiều phẩm
màu, chất bảo quản, các loại hóa chất lạ không rõ nguồn
gốc… Chúng tích tụ lâu ngày trong cơ thể và có thể gây
ung thư. Chính vì vậy chúng ta nên tẩy trừ bớt chúng khỏi
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cơ thể bằng cách:
1. Mỗi tháng nên xông một vài lần với các loại lá cây như
cam, bưởi, ổi, xả…nếu biết luyện khí công càng tốt
2. Uống nước dừa với rau má hoặc rau trai hàng tuần
3. Mỗi năm nên xổ sạch cơ thể bằng cách ăn đọt cây muồn
với cơm (khoảng 2-3 lần/ năm). Lưu ý là không được ăn
nhiều, mỗi lần chỉ một hai đọt là đủ!
Nói chung phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt hơn nữa chúng
ta nên đi bộ hoặc tập thể dục ít nhất 10 phút/ ngày.
Võ Thanh Khâm (Tổng hợp)

4/4

