
 
 
Bài tập khí công 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=D66B3925202D9921 
DVD Động Công và Tĩnh Công 
http://www.youtube.com/watch?v=AKiSfUb30Z8 
Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở 
toronto 
http://www.youtube.com/watch?v=jm_Kh8wGEuE 
Lớp tập khí công Toronto 
http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y 
DC00 Điều hòa hơi thở 
http://www.youtube.com/watch?v=rVCNZARKRvk 
DC07 Bài đầu chỉnh thần kinh 
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk 
DC08 Vỗ tay 2 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=pGg3BF3BL6A&NR=1 
DC09 Vỗ tay 4 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=yq4GsimcHhc 
DC10 Dậm chân phía trước 
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI 
DC11 Dậm chân phía sau 
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI 
DC12 Chachacha 1 bước 
http://www.youtube.com/watch?v=9XOHTuyzVRg 
DC13 Chachacha 2 bước 
http://www.youtube.com/watch?v=TNWPWgl6Lj4 
DC14 Dậm chân luyện trí nhớ 
http://www.youtube.com/watch?v=d0EKHEl8uHM 
DC15 Điều khí 
http://www.youtube.com/watch?v=QAK8tCVoIbE 
DC16 Vỗ tâm thận 
http://www.youtube.com/watch?v=bXsp4KE7BGI 
DC17 Vặn mình 2 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=FxO_DoYjBQ0 
DC18 Vặn mình 4 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=TvBODtnzZkI 
DC19 Cúi ngửa 2 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=W3kv5zMzl1E 
DC20 Cúi ngửa 4 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A 
DC21 Quay vặn khớp vai 
http://www.youtube.com/watch?v=_-A3T7ZbtKM 
DC22 Đề khí nhón gót 
http://www.youtube.com/watch?v=dt7IPqJNfww 
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DC23 Dịch cân kinh 2 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=bN31cpAoWV0 
DC24 Dịch cân kinh 4 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=NHcWCgAKmAI 
DC25 Điều hòa âm dương vịn ghế 
http://www.youtube.com/watch?v=TcBC2jh3xwU 
DC26 Đứng hát kéo gối lên ngực 
http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU 
DC27 Hạc tấn mở mắt 
http://www.youtube.com/watch?v=EbJuXn2PhYQ 
DC28 Hạc tấn nhắm mắt 
http://www.youtube.com/watch?v=0D7Llv2_boY 
DC29 Hạc tấn nhắm mắt nhảy 
http://www.youtube.com/watch?v=1U8hzkm5s20 
DC30 Ngũ hành tấn 
http://www.youtube.com/watch?v=7Zb8mQiqihQ 
DC31 Nạp khí ngũ hành 
http://www.youtube.com/watch?v=wISU98VS9Vk 
DC32 Vận khí ngũ hành 
http://www.youtube.com/watch?v=c2UrvPp0Tto 
DC33 Đá chân 
http://www.youtube.com/watch?v=rVXWXP2iwaE 
DC34 Vuốt tay 
http://www.youtube.com/watch?v=ymoddD5D1zY 
DC35 Vỗ chân 
http://www.youtube.com/watch?v=-EocODFAAnQ 
DC36 Điều chỉnh thăng bằng 
http://www.youtube.com/watch?v=ecZBwlVc4Zg 
DC37 Kích thích thần kinh đầu (save) 
http://www.youtube.com/watch?v=byvMxNpZ0Mg 
DC38 Thu công 
http://www.youtube.com/watch?v=OOxGMOBVWBM 
DC39 Nạp khí trung tiêu 
http://www.youtube.com/watch?v=GG-PeKmuoGg 
DC40 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 
http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM 
DC40-1 Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng 
http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk 
DC41 - Nằm thư giãn 
http://www.youtube.com/watch?v=bbNaxTy_2K0 
Bài tập tĩnh công 
http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU 
TC01 Thở đan điền thần 
http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI 
TC02 Thở đan điền tinh 
http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0 
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TC03 Thở mệnh môn 
http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw 
Nạp khí trung tiêu 
http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug 
Thở thận 
http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU 
Video hướng dẫn tập thở khí công chữa bệnh và 
khí công thiền : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=BB29B88DE3E73309 
Lớp tập khí công Toronto 
http://www.youtube.com/watch?v=g-mn4KNrl8Y 
Những động tác mới trong bài tập thể dục khí công trong lớp ở 
toronto 
http://www.youtube.com/watch?v=jm_Kh8wGEuE 
Vận hành xoay chuyển luân xa 21Nov10 
http://www.youtube.com/watch?v=dUkceMf3DVA 
Luyện tập hít thở 
http://www.youtube.com/watch?v=m_cCN_mhheA 
Tập Tĩnh công trong lớp 
http://www.youtube.com/watch?v=2CQgAdTkWr4 
Bài tập Tĩnh công 
http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU 
Tập thở khai thông 3 điểm 
http://www.youtube.com/watch?v=Az3WDnYOLl0 
Nạp Khí Trung Tiêu 
http://www.youtube.com/watch?v=Bo2vj22WDug 
PP Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu Gối, Thở Đan Điền Tinh 
http://www.youtube.com/watch?v=xQ0ufiK5TPg 
Thở Mệnh Môn 
http://www.youtube.com/watch?v=qG1IxJUg0bw 
Thở Đan Điền Tinh 
http://www.youtube.com/watch?v=zRFarYotvc0 
Thở Đan Điền Thần 
http://www.youtube.com/watch?v=PQshiUzamdI 
Thở Thận 
http://www.youtube.com/watch?v=m1HXTan06qU 
DVD Bài Tập Tĩnh Công 
http://www.youtube.com/watch?v=vv3T7paKxPU 
Cách tập luyện Khí công tự chữa bệnh bằng động công, tĩnh công 
và bằng huyệt  
http://www.youtube.com/watch?v=E5cJhT6-BqA 
Tập Tĩnh Công, Thở Thiền 
Bài 1 - Tĩnh công : Luyện khí-Lập lư đảnh 
http://www.youtube.com/watch?v=wvwIw4Bia0M 
Bài 2 - Tĩnh công - Tập đóng mở thiên môn 
http://www.youtube.com/watch?v=hmr4FJsf5nE 
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Bài 3 - Giáng dương - Thăng âm - Xả trược 
http://www.youtube.com/watch?v=a3W25f0NdCM 
Bài 4 - Tĩnh Công - Thông Thiên Môn, Ấn Đường 
http://www.youtube.com/watch?v=Xx5aCHqP7Yk 
Bài 5 - Tĩnh công: Thu dương - Thu âm  
http://www.youtube.com/watch?v=OCiSm-D3exE 
Tập khí công thiền luyện hơi thở thu dương, thu âm. (Nhà thờ 
Bélanger, Montréal) 
http://www.youtube.com/watch?v=UsbbThxWCEk 
Giải thích những kỳ diệu của nội lực do tập khí công thiền 
http://www.youtube.com/watch?v=61ojCmKXW_8 
Tập thở khí công khai mở luân xa phách để tăng cường nội lực 
http://www.youtube.com/watch?v=kefuYTbHJ8s 
Cách kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc 
http://www.youtube.com/watch?v=5ngCqgpV4Dw 
Thực tập cách hít thở Bài Thanh hỏa (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=i_oXN0gly0I 
Thu âm dương – phân cực âm dương 
http://www.youtube.com/watch?v=pKNHObO1Zkc 
Hướng dẫn tập luyện thở khí công (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=Z7BGcqBJ-GY 
Thu năng lượng (Centre Lajeunesse, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=1UtR-8X90YA 
Thiền tĩnh công và Thu năng lượng (Centre Lajeunesse, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=Y8AsyEwWi9Y 
Tập luyện bóng năng lương (Centre Lajeunesse, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=4viaxG2smAA 
Từ trường năng lượng 
http://www.youtube.com/watch?v=FNtW_8Rklig 
Phương pháp tập thở thiền làm tăng khả năng nội lực chữa bệnh 
(Nhà thờ Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=WJd-lp614zk 
Tập thở Khí công : 
1-Tụ khí-Phóng khí. 
2-Thu âm-Thu dương 
http://www.youtube.com/watch?v=ARD0rE_pIgw 
Thở thiền trong động công 21Nov10 
http://www.youtube.com/watch?v=rnaytY2eD5g 
Luyện khí lập lư đảnh cùng nhau luyện thuốc 
http://www.youtube.com/watch?v=ZSyrEELRTbA 
Chuyển khí hóa tinh 24Oct10 
http://www.youtube.com/watch?v=7aSmF0uZ9e4 
Chuyển tinh hóa khí - 24Oct10 
http://www.youtube.com/watch?v=58AyEBWtih4 
Nạp khí đan điền thần luyện thần với khí hòa hợp 24Oct10 http:// 
www.youtube.com/watch?v=l7rMuArdVvo 
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Phương pháp luyện thở khí hóa tinh  
http://www.youtube.com/watch?v=ZxiZAAKdOGY 
Thực tập Phương pháp truyền năng lượng để chữa khí hoặc huyết 
cho người khác 
http://www.youtube.com/watch?v=vVlvdf-uLW4 
TU CHAN NOI LY DO Con đường tu luyện khí công của Khí Công Y Đạo 
http://www.youtube.com/watch?v=HrOiwKvugBU 
Áp huyết : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=4089D75838257C5E 
Cách chữa chảy máu cam 
http://www.youtube.com/watch?v=O7LAgmwnJaM 
Cách chữa : Bệnh chảy máu cam (Nhà thờ Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=r-o-H26KQug 
Chữa bệnh Chảy máu cam 
http://ca.youtube.com/watch?v=gyJud5ZDk-s 
Phân tích Áp Huyết về Hư-Thực, Hàn-Nhiệt 11-Apr-10 
http://www.youtube.com/watch?v=STDwnSHknr0 
Phân tích Áp Huyết 28-Mar-10 
http://www.youtube.com/watch?v=8DvF2b_ARMQ 
Ép gối thở ra làm mềm bụng 28-Mar-10 
http://www.youtube.com/watch?v=ko9e0I1cbNU 
Áp huyết và thở khí công 
http://www.youtube.com/watch?v=AptzBxzsudc 
Tìm nguyên nhân bệnh áp huyết cao hay thấp bằng những huyệt ở 
trung tiêu. 
http://www.youtube.com/watch?v=NqTZt0MrjDk 
Áp huyết thật - gỉa 
http://www.youtube.com/watch?v=bYsMww-Yr-M 
Quan sát cách thở bụng để biết huyết áp và nhịp tim thấp hay cao 
http://www.youtube.com/watch?v=jKydyUwZ8fk 
Tập hát để làm hạ áp huyết 
http://www.youtube.com/watch?v=dqjwCr569Ok 
Phương pháp thở làm hạ áp huyết 
http://www.youtube.com/watch?v=qLO5KqwKY0Y 
Chữa bệnh áp huyết bằng - Hạc tấn nhắm mắt - Hạc tấn mở mắt 
http://www.youtube.com/watch?v=jRgaNJquPgQ 
Cách bấm huyệt làm tăng và giảm áp huyết bằng huyệt Ế Phong 
http://www.youtube.com/watch?v=PRsOaWpRL_0 
Huyết-Bệnh Coma 
http://www.youtube.com/watch?v=1m7T48Ld9HY 
Vuốt hạ áp huyết – chữa đau khớp tay chân http:// 
www.youtube.com/watch?v=XeBj86S2w_I 
Cao Áp huyết và Thống phong 
 http://www.youtube.com/watch?v=omYXMYZOA-U 
Bao Tử và Tiêu Hóa 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=D2F09454F79C1456 
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Phân tích bệnh hư-thực của bao tử để tìm đúng tên gọi theo chứng 
bệnh của đông y (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=JfYUAj818Hs 
Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g 
Khảo hạch bài về Các loại bệnh tiêu hóa (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=nt4gLZlW6XA 
Tập khí công chữa đầy hơi, ăn không tiêu, táo bón (Centre 
Lajeunesse) 
http://www.youtube.com/watch?v=YBbhmcm9N8U 
Tập khí công chữa bệnh tiêu hóa, làm tan mỡ bụng (Vietnamien- 
Francaise) 
http://www.youtube.com/watch?v=02h3aImhqHk 
Bụng : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=A3B049C6BEEFBFE3 
Chữa bụng to, béo phì bằng bài Nạp Khí Trung Tiêu 
http://www.youtube.com/watch?v=Eq0LBFQfjCU 
Kéo gối thở ra mềm bụng 28Mar10 
http://www.youtube.com/watch?v=RSSMjsaiPUA 
Chân tay đau : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=23F367D4125215E3 
Vuốt hạ áp huyết – chữa đau khớp tay chân  
http://www.youtube.com/watch?v=XeBj86S2w_I 
a/ Hướng dẫn cách chữa đau khớp vai tay làm áp huyết cao 
b/ Hướng dẫn tập thở Thông Tinh Khí Thần 
c/ Hướng dẫn tập chân chữa đau nhức chân 
http://www.youtube.com/watch?v=MoAx0QdggvM 
Thoái hóa khớp xương tay chân, đau nhức khó cử động (Chùa Linh 
Sơn, Toronto) 
http://www.youtube.com/watch?v=SQwRt5-NXzk 
Bài 1 : Ép chân gối chữa đau lưng gối. 
Bài 2 : Chữa phong thấp khớp tay chân. 
Bài 3 : Thần kinh tọa (Chùa Linh Sơn, Toronto) http:// 
www.youtube.com/watch?v=FH0gv74CsFg 
Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức 
(Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=mkJeuNj5k20 
Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức 
(Nhà thờ Bélanger, Montreal)  
http://www.youtube.com/watch?v=JejBka2FYdw 
  
Cách chữa chân tay sưng đau do hư hàn, thiếu khí huyết, không 
cử động được (Nhà thờ Bélanger  
http://www.youtube.com/watch?v=MtofmT254ns 
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Vuốt hạ áp huyết – chữa đau khớp tay chân 
 http://www.youtube.com/watch?v=XeBj86S2w_I 
Cao Áp huyết và Thống phong 
http://www.youtube.com/watch?v=omYXMYZOA-U 
Chữa tay : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=9C6D699AF551011F 
Cách vỗ tay 
http://www.youtube.com/watch?v=-ChlnACT48o 
Cách chữa thận, chữa tay tê 
 http://www.youtube.com/watch?v=N_YK9kYoCGM 
Chữa bệnh tay vai 
http://www.youtube.com/watch?v=9GBCw8gUnE8 
Bấm huyệt chữa đau bả vai và lưng trên (Chùa Linh Sơn, Toronto) 
http://www.youtube.com/watch?v=QJkSdMPBPcs 
Day vuốt huyệt, cách ép cánh tay và chân gối, thông 12 đường 
kinh tay chân. (Chùa Linh Sơn, Toronto)  
http://www.youtube.com/watch?v=yoVj0Ec__HE 
Bài 1 : Bấm huyệt chữa đau tay vai không nâng lên được. 
Bài 2 : Đau các khớp tay, khuỷu tay, bàn tay (Chùa Linh Sơn, 
Toronto) 
http://www.youtube.com/watch?v=2RxoIXtDx50 
Tìm nguyên nhân đau tay bằng máy đo áp huyết. 
http://www.youtube.com/watch?v=8DrEbCmil-A 
Thực tập vuốt huyệt trên 6 đường kinh ở cánh tay (Nhà thờ 
Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=vXGARzRPM3E 
Bệnh co rút cổ cứng gáy chữa bằng huyệt (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=B5BlZzzysmM 
Đau bả vai và lưng trên, chữa bằng huyệt (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=UuNI5_sVl8g 
Bệnh Đau tay, máu không thông  
http://www.youtube.com/watch?v=QyEOYc5LNhA 
Đau vai 
http://www.youtube.com/watch?v=od1TtwIcDaE 
Bệnh đau vai lưng-Chích lể 
http://www.youtube.com/watch?v=tCjKwGxDl44 
Chữa chân : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=127D42D40C7A815F 
Cách chữa chân 24Oct10 (bệnh chân) 
http://www.youtube.com/watch?v=ARBTH7XCUA0 
Cách chữa chân ngắn chân dài 
http://www.youtube.com/watch?v=0YlS0hMvN-w 
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Dậm chân phía sau 
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI 
Chữa bệnh phù chân 
http://www.youtube.com/watch?v=ACWPOfh8qHw 
Bài tập chân: Dậm chân phía trước, phía sau - Chachacha 
http://www.youtube.com/watch?v=Hs0n8I3yss0 
Chữa phong thấp chân 
http://www.youtube.com/watch?v=sjL9Bsjt9XU 
Chữa đau đầu gối 
http://www.youtube.com/watch?v=lamxL7P1CuA 
Chữa áp huyết / đau đầu gối - Toronto 14-Dec-08 
http://www.youtube.com/watch?v=M_rbjRDs5AI 
Ôn bài cách chữa thần kinh tọa 
http://www.youtube.com/watch?v=ZhaxVnUFFRw 
Phong Thấp 
http://www.youtube.com/watch?v=Hdododic--g 
Cách chữa bệnh đau lưng, chân, đầu gối, đi không được (Nhà thờ 
Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=0VmIpmea6mw 
Bệnh Trật chân  
http://www.youtube.com/watch?v=ZxiYcdDDTt8 
Chữa Bệnh Parkinson 
http://www.youtube.com/watch?v=9ma1XAL_2KA 
Dị ứng thời tiết : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=D43330FD65B34DF2 
Cách chữa cảm, sổ mũi, dị ứng thời tiết, phấn hoa 
http://www.youtube.com/watch?v=j-MJC_Z8CPo 
Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g 
Đầu, não : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=7AF2433CEBE73079 
Đau nửa đầu 
http://www.youtube.com/watch?v=4sAnnCXFhAM 
Máu Não thiếu Oxy  
http://www.youtube.com/watch?v=83u0nmJBxy4 
Gan : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=661E7C5A9C07BD10 
  
Gan-Thoái hóa chất vôi, arthrose, arthride  
http://www.youtube.com/watch?v=ETSFjtb_LwA 
Gan-Bệnh phong 
http://www.youtube.com/watch?v=RPXWn75bG4g 
Gan-Can phong nội động 
http://www.youtube.com/watch?v=-gJ4sY4m5EE 
Chữa Bệnh gan theo Khí Công Y Đạo  
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http://www.youtube.com/watch?v=bboVJn44AqM 
Gan-Thuốc chữa Bệnh Gan 
http://www.youtube.com/watch?v=ejAgEFCsEuI 
Khám Bệnh-Định Bệnh : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=5A3679AB531D5443 
Thực tập định bệnh hư thực theo tứ chẩn và chữa bệnh bằng huyệt 
theo ngũ hành (Khám định bệnh) 
http://www.youtube.com/watch?v=L-xoOHglAbc 
Cách định bệnh bằng kết qủa của máy đo áp huyết http:// 
www.youtube.com/watch?v=acgQgEyJs6U 
Phân tích dấu hiệu lâm sàng – Tìm chứng cách chữa http:// 
www.youtube.com/watch?v=iJ6SOafttSM 
Luôn luôn Ứng dụng ngũ hành trong chẩn bệnh và chữa bệnh 
(Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=nmXQ5DB3ypg 
Mộc thái càn giao hòa tứ tượng  
http://www.youtube.com/watch?v=InOJ5TAz5gs 
  
Nhất nhị tam tài ngũ lục kinh  
http://www.youtube.com/watch?v=FMNpQ_It25o 
  
Duy trì qui luật tam tiêu  
http://www.youtube.com/watch?v=q6LlZUoSkp0 
Ôn lý thuyết đông y tập 1 
http://www.youtube.com/watch?v=ciwxLiZA2cQ 
Phương pháp lý luận bệnh thuộc cơ sơ, chức năng trong ngoài để 
chọn đúng huyệt chữa trên Nhâm Mạch-Du huyệt-Mộ huyệt. (Chùa 
Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=-ytNXlyPqjY 
Phương pháp Bổ-Tả 12 đường kinh (Nhà Thờ Bélanger. Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY 
Lý thuyết Sinh hóa-Chuyển hóa trong Động công-Tĩnh công (Chùa 
Quan Âm, Montreal) 
 http://www.youtube.com/watch?v=vbSN_OZrA1w 
Tìm dấu hiệu bệnh của Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận và Cách chữa 
http://www.youtube.com/watch?v=QoqcLU6aoj8 
Tìm bệnh dùng máy oxymeter  
http://www.youtube.com/watch?v=mCZVn_yoI2s 
Chữa Bệnh Cấp Cứu 
http://www.youtube.com/watch?v=ogBj_MmrhWM 
Cấp cứu người thân bị hôn mê trong bệnh viện ( Coma ) do 
Tai biến mạch máu não (Chùa Quan Âm, Montreal) http:// 
www.youtube.com/watch?v=m0O9JxOdXh0 
Chữa bệnh thông thường 
http://www.youtube.com/watch?v=hVXb841ejiQ 
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Ôn bài :Cách chữa các bệnh cấp cứu, áp huyết, nhức đầu chóng 
mặt, đau tay, cảm, đau lưng  
http://www.youtube.com/watch?v=5PBfUo99l5g 
  
Khám tìm bệnh bằng phưong pháp quan sát mầu sắc trên mặt 
(vọng chẩn) (Nhà thờ Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=JrC5plZ14TU 
  
Lý thuyết Bổ-Tả Tinh-Khí-Thần trong Hà Đồ Lạc Thư (Chùa Quan 
Âm, Montreal)  
http://www.youtube.com/watch?v=m-lIpm_Przs 
  
Áp dụng Lý thuyết Hà Đồ Lạc Thư vào ngũ hành tạng phủ (Chùa 
Linh Sơn, Toronto)  
http://www.youtube.com/watch?v=_mYRssJE7Gw 
Sinh hoạt Khí công y đạo ở Ottawa. Bài giảng : Cách Định bệnh 
và Chữa bệnh theo 5 thể cấu trúc cấu tạo con người. http:// 
www.youtube.com/watch?v=8_RzqxGwr-Q 
Ôn bài : Cách chữa các bệnh thực chứng bằng phép tả trên bối du 
huyệt http://www.youtube.com/watch?v=ahYhofdgEi8 
Học viên trao đổi kinh nghiệm trong lớp (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=ZSaRX4yONhI 
Sinh Hoạt Khí Công Y Đạo chữa bệnh miễn phí tại Chùa Cam Lô 
Vương, Toronto 
http://www.youtube.com/watch?v=nW17CgwacIg 
Công dụng chữa bệnh của bài tập kéo đầu gối thở ra làm mềm 
bụng 
http://www.youtube.com/watch?v=Y3jeaiJMF_o 
Phương pháp Tìm bệnh âm trong duơng, âm trong âm, dương trong âm, dương trong dương, và 
phương pháp tìm huyệt chữa 
đúng bệnh đạt được kết qủa Nhất Điểm Thông KInh Mạch.  
http://www.youtube.com/watch?v=SVtnbUO9J68 
Chữa bệnh Hư-Thực của Tạng-Phủ bằng huyệt theo phương 
pháp Bổ-Tả Ngũ hành (Nhà thờ Bélanger, Montreal) http:// 
www.youtube.com/watch?v=pVn-UcJ3fw8 
Một số bài thuốc quan trọng của đông y (Nhà thờ Bélanger, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=K3N3BX8pryc 
Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng 
http://www.youtube.com/watch?v=jIPVb0BqsjM 
Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần  
http://www.youtube.com/watch?v=S-efxVxYG-0 
  
Đông Y Căn Bàn 2-Lý thuyết âm-dương 
http://www.youtube.com/watch?v=QxHXUzWN22A 
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Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành  
http://www.youtube.com/watch?v=nL9P2DDWPxs 
Âm Dương - Ngũ Hành 
http://www.youtube.com/watch?v=sUzqF65_Qx4 
Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp  
http://www.youtube.com/watch?v=uhxAdEjJiog 
Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương 
http://www.youtube.com/watch?v=jfUSOaxsh84 
Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa bệnh hư, thực, lão suy 
http://www.youtube.com/watch?v=JYVmGA3zYzY 
Lý thuyết Vòng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ 
http://www.youtube.com/watch?v=QBRuHbB_3SU 
Khí Công Chữa Bệnh Bằng Hơi Thở, Động Công và bằng huyệt 
http://www.youtube.com/watch?v=Ca2hi2usDFo 
Khí công chữa bệnh bằng hơi thở, huyệt, tập thể dục khí công 
http://www.youtube.com/watch?v=wz09L-ODJGw 
Bác sĩ châm cứu áp dụng môn khí công y đạo trong điều trị bệnh nan 
http://www.youtube.com/watch?v=__blYwMAQdI 
7 Giai đoạn chữa bệnh tổng quát bằng khí công 
http://www.youtube.com/watch?v=UqcMdhHfmG8 
Bổ tả 12 kinh 
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY 
Khí-Bệnh Khí-Huyết : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=F61FD6D86A331C4F 
Cách khám và chữa bệnh tinh sai, thiếu khí, thần suy. 
http://www.youtube.com/watch?v=LPyAyA0lYiM 
Sự quan trọng của KHÍ 
http://www.youtube.com/watch?v=VDm1iDi0cKI 
Phân tích bệnh bằng các số đo áp huyết  
http://www.youtube.com/watch?v=rzkstfdqaZ8 
Thông Tinh-Khí-Thần 
http://www.youtube.com/watch?v=Gqt37WiCF-o 
Ôn bài cùng nhau luyện thuốc 
http://www.youtube.com/watch?v=W16CHsBQhrU 
Học ôn - Tinh khí thần và ngũ hành  
http://www.youtube.com/watch?v=gFn4ada0bu0 
Tìm bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng (Nhà thờ 
Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=pztWbvVNm24 
Cách kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm-Đốc 
http://www.youtube.com/watch?v=5ngCqgpV4Dw 
Canh bổ : 1-Gà già gừng non chữa cơ thể suy nhược.2-Chè bổ suỵt 
sạp cú tăng cường sức khỏe. 
http://www.youtube.com/watch?v=Rw_bas8dglU 
Khí Công Vuốt Huyệt : 
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http://www.youtube.com/my_playlists?p=A5AF51D2AF41DD0B 
Lớp học thực tập bấm vuốt huyệt chữa những bệnh đau nhức (Khí 
công vuốt huyệt) 
http://www.youtube.com/watch?v=YzrLsmF0eP8 
7 Giai đoạn chữa bệnh tổng quát bằng khí công (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=UqcMdhHfmG8 
Công dụng chữa bệnh khác nhau của p.p.vuốt huyệt trên lưng 
lý luận theo ngũ hành (Nhà thờ Bélanger, Montréal) http:// 
www.youtube.com/watch?v=P6qFeqM45Vo 
Cách tập kiểm soát hơi thở để tăng cường khí huyết trên Nhâm- 
Đốc và cách vuốt thần đoạn tăng cường chức năng hệ thần kinh 
(Nhà thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch? 
v=5ngCqgpV4Dw 
Bác sĩ châm cứu áp dụng môn khí công y đạo trong điều trị bệnh 
nan y. (Nha thờ Bélanger, Montreal) http://www.youtube.com/watch? 
v=__blYwMAQdI 
Ôn tập cách lý luận tìm bệnh để chữa theo 1 trong 3 phương pháp 
khí công vuốt huyệt : Bệnh Hư, Bệnh Thực, Bệnh Lão Suy. (Chùa 
Quan Âm, Montreal) http://www.youtube.com/watch?v=JYVmGA3zYzY 
Khí công chữa bệnh : 1-Bằng hơi thơ. 2-Bằng huyệt. 3-Bằng tập 
thể dục khí công (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=wz09L-ODJGw 
Phân tích bệnh hư thực theo chức năng, cơ sở, âm, dương.... (Chùa 
Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=jfUSOaxsh84 
Dương hư tự hãn : Phương pháp lý luận bệnh hàn nhiệt và cách 
chữa 
http://www.youtube.com/watch?v=sqnJloucvjQ 
Vuốt huyệt – Vòng chân khí 
http://www.youtube.com/watch?v=ybtTKCj8jsY 
Vuốt huyệt – Vòng chân khí chức năng  
http://www.youtube.com/watch?v=YvpQKyrzluU 
Thực tập 5 bài Khí Công Chữa Bệnh 
http://www.youtube.com/watch?v=X0WJDwH2msY 
Ngũ Hành Đoạn 
http://www.youtube.com/watch?v=XqJnxLUbPcw 
Bổ tả 12 kinh 
http://www.youtube.com/watch?v=lAw_jwB6MEY 
Vuốt sinh hóa chuyển hóa – bổ tả theo ngũ hành http:// 
www.youtube.com/watch?v=P4HPGqdrjJg 
Vuốt trên nhâm du bàng quang  
http://www.youtube.com/watch?v=GMoiI5NIPqE 
Vòng Chân Khí 1-Vuốt huyệt theo vòng chân khí ngũ tạng 2-Tập 
thở theo vòng chân khí (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=uulqxav1j0k 
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Thực tập cách chữa bệnh bằng Nhị Hợp Huyệt (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=6PWYkQtytus 
Thực tập vuốt huyệt theo vòng chân khí để chữa bệnh tổng quát 
(Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=xjHP1h1ZhFc 
Thực tập vuốt hỏa đoạn của 12 đường kinh (Nhà thờ Bélanger, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=S24_WsQdIUw 
Lý thuyết Vòng Chân Khí Ngũ Hành Tạng Phủ (Nhà thờ Bélanger, 
Montreal 
http://www.youtube.com/watch?v=QBRuHbB_3SU 
Tập vuốt Hỏa đoạn của 12 đường kinh  
http://www.youtube.com/watch?v=6L7C3HXRC7Q 
Khí Công Chữa Bệnh : Bằng Hơi Thở, Động Công và bằng Huyệt : 
http://www.youtube.com/watch?v=Ca2hi2usDFo 
Lưng-Bệnh Lưng Cột Sống : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=B6652A7AEC79B722 
Cách chữa lưng 24Oct10 (bệnh lưng) 
http://www.youtube.com/watch?v=UWmQdkGpp5k 
Day huyệt chữa cổ gáy lưng 08Nov10 
http://www.youtube.com/watch?v=HVGgayFrUOc 
Cách ép chân chữa bệnh đau cột sống lưng (Nhà thờ Bélanger, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=vuUaYH-PKEQ 
Cách chữa bệnh đau lưng, chân, đầu gối, đi không được (Nhà thờ 
Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=0VmIpmea6mw 
Lý Thuyết Đông Y : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=1DA6E3C4A439B50D 
Phân tích các loại bệnh của Tâm và cách chữa cho từng trường hợp 
khác nhau theo bát pháp 1/2 
http://www.youtube.com/watch?v=2qYHSbzm-Is 
Phân tích các loại bệnh của tâm và cách chữa khác nhau cho mỗi 
trường hợp theo bát pháp 2/2 
http://www.youtube.com/watch?v=0Mww3OQ_ho8 
Đông Y Căn Bàn 5-Phần Bệnh và Chứng  
http://www.youtube.com/watch?v=jIPVb0BqsjM 
  
Đông Y Căn Bản 1-Tinh Khí Thần  
http://www.youtube.com/watch?v=S-efxVxYG-0 
  
Đông Y Căn Bàn 2-Lý thuyết âm-dương 
http://www.youtube.com/watch?v=QxHXUzWN22A 
  
Đông Y Căn Bản 3-Âm-Dương Ngũ Hành 
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http://www.youtube.com/watch?v=nL9P2DDWPxs 
Âm Dương - Ngũ Hành 
http://www.youtube.com/watch?v=sUzqF65_Qx4 
Đông Y Căn Bản 4-Quy Kinh Chẩn Pháp 
 http://www.youtube.com/watch?v=uhxAdEjJiog 
  
Tìm bệnh chứng theo bát cương và cách chữa đối chứng (Nhà thờ 
Bélanger, Montreal)  
http://www.youtube.com/watch?v=pztWbvVNm24 
Thực tập lý luận bệnh hư thực để chữa trên đoạn huyệt ngũ hành 
của 12 kinh 
http://www.youtube.com/watch?v=sjFdu22Ofyc 
Mắt-Bệnh Mắt : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=CD018A4DB3C713F1 
Mắt mờ đục, cao áp, tiểu đêm, tiểu đường 
phần 1 - http://www.youtube.com/watch?v=Uf3E84f8n7A 
phần 2 - http://www.youtube.com/watch?v=VkRacQwz5oc 
Mũi-Bệnh Mũi : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=FD55BE993DEFF043 
Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g 
Phổi-Bệnh Phổi : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=E98EA262AB6F8000 
Chữa bệnh ho, cảm sốt, sổ mũi, nghẹt mũi, thông đàm, và nước 
trong xoang phổi, mũi, tai, đầu, trán ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Bp_S1w1MfvA 
Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g 
Phổi-25 Chứng Bệnh Phổi 
http://www.youtube.com/watch?v=HytlVbVrEGA 
Phổi-Khô dịch màng phổi 
http://www.youtube.com/watch?v=eaRohgYV2_I 
Phổi-Bệnh suyễn và ngũ hành  
http://www.youtube.com/watch?v=emu_NiWtTr8 
  
Phổi-Bệnh chàm và Eczema  
http://www.youtube.com/watch?v=siHtkOMQHB4 
Phổi-Suy nhược 
http://www.youtube.com/watch?v=fGe-ml8Z9n0 
Bệnh Cảm cúm 
http://www.youtube.com/watch?v=7jqvyUwNYLg 
Ruột-Bệnh đường ruột : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=0EC28BE01379631D 
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Bệnh ruột lủng lỗ - Prostate: tuyến tiền liệt - Pâté thận http:// 
www.youtube.com/watch?v=YuVUOI7yqsg 
Tai : 
Tai Điếc  
http://www.dailymotion.com/DoDucNgoc/video/x6t793_diec-tai_people 
Tiểu đường : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=C4F7221170B40E24 
Ôn bài tiểu đường, tâm thần phân liệt 08Nov10 
http://www.youtube.com/watch?v=kzoK84gjAYM 
Bệnh tiểu đường 
http://www.youtube.com/watch?v=x8QE1k_rgLI 
Cúi ngửa 4 nhịp 
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A 
Cúi Ngửa 4 Nhịp và Vặn Mình 4 Nhịp :  
http://www.youtube.com/watch?v=gwHcQVIWcIk 
Chữa bệnh tiểu đường bằng huyệt (Nhà thờ Bélanger, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=WIbGxbyXZgk 
4 Bài tập khí công làm hạ đường trong máu sau khi ăn (Việt-Pháp) 
(Centre Lajeunesse)  
http://www.youtube.com/watch?v=5B6JNULHEe0 
Tiêu Hóa 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=338543545D6A967C 
Kéo gối thở ra làm mềm bụng 
http://www.youtube.com/watch?v=PKHzPQ2RZFw 
Nạp khí trung tiêu / Ép gối thở ra làm mềm bụng 
http://www.youtube.com/watch?v=cJR4URFe7FI 
Chia xẻ kinh nghiệm 12 ngày nhịn ăn 
http://www.youtube.com/watch?v=Zv3jA-Y6a_0 
Kết qủa thử nghiệm nhịn ăn 12 ngày 
http://www.youtube.com/watch?v=R4G44rgvP68 
Nhịn ăn 12 ngày cho người áp huyết thấp 
http://www.youtube.com/watch?v=82QXfQ0mhKU 
Phương pháp nhịn ăn 12 ngày để chữa bệnh (không áp dụng 
cho áp huyết thấp, thiếu máu) 
 http://www.youtube.com/watch?v=y5DqjGQ3BhM 
Xáo trộn hormone tuyến giáp 
http://www.youtube.com/watch?v=jwAsnhvv9Mg 
PP. Thở Trung Quản, kéo đầu gối ép háng,giúp tiêu hóa làm 
hạ áp huyết, khó thở. (Centre Lajeunesse, Montreal) http:// 
www.youtube.com/watch?v=UZHO1fASQoM 
Phương pháp Tập Nạp Khí Trung Tiêu, Kéo Đầu gối, Thở Đan Điền 
Tinh ( Centre Lajeunesse, Montreal)  
http://www.youtube.com/watch?v=xQ0ufiK5TPg 
Tim Mạch : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=1F4D27E9DEC38C82 

http://www.youtube.com/watch?v=YuVUOI7yqsg
http://www.dailymotion.com/DoDucNgoc/video/x6t793_diec-tai_people
http://www.youtube.com/my_playlists?p=C4F7221170B40E24
http://www.youtube.com/watch?v=kzoK84gjAYM
http://www.youtube.com/watch?v=x8QE1k_rgLI
http://www.youtube.com/watch?v=m9sQMmuOH7A
http://www.youtube.com/watch?v=gwHcQVIWcIk
http://www.youtube.com/watch?v=WIbGxbyXZgk
http://www.youtube.com/watch?v=5B6JNULHEe0
http://www.youtube.com/my_playlists?p=338543545D6A967C
http://www.youtube.com/watch?v=PKHzPQ2RZFw
http://www.youtube.com/watch?v=cJR4URFe7FI
http://www.youtube.com/watch?v=Zv3jA-Y6a_0
http://www.youtube.com/watch?v=R4G44rgvP68
http://www.youtube.com/watch?v=82QXfQ0mhKU
http://www.youtube.com/watch?v=y5DqjGQ3BhM
http://www.youtube.com/watch?v=jwAsnhvv9Mg
http://www.youtube.com/watch?v=UZHO1fASQoM
http://www.youtube.com/watch?v=xQ0ufiK5TPg
http://www.youtube.com/my_playlists?p=1F4D27E9DEC38C82


Đứng hát kéo gối lên ngực 
http://www.youtube.com/watch?v=KO1PWscjaxU 
Bài tập mới: Đứng hát kéo gối lên ngực 
http://www.youtube.com/watch?v=kZ41o6zWWL8 
Cách Thông Tim 
http://www.youtube.com/watch?v=ITccS9zzaCY 
Khám bệnh tim trên mặt và cách chữa (Chùa Quan Âm, Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=El8U4e8Ufk4 
Phân tích Bệnh tâm 
http://www.youtube.com/watch?v=Lx7W1rDCDvU 
Tim-Tâm hư 
http://www.youtube.com/watch?v=tUATZTkxKw8 
Tim-Phương thang chích lể Cao áp huyết  
http://www.youtube.com/watch?v=MwjTbzvU4_A 
Tim-Thông động mạch tim 
http://www.youtube.com/watch?v=a1GmA_R6bKU 
Tim-Nạp Khí Trung Tiêu và Bệnh Tim  
http://www.youtube.com/watch?v=YNwJw8uK-do 
Tim-Cao áp huyết, mắt đỏ 
http://www.youtube.com/watch?v=fXI6zp5s-t4 
Thận-Bệnh Thận : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=A718B4D9F9A7737D 
Cách chữa thận, chữa tay tê  
http://www.youtube.com/watch?v=N_YK9kYoCGM 
Cách chữa bệnh tiêu hóa, bệnh thận, bệnh sổ mũi (Chùa Quan Âm, 
Montreal) 
http://www.youtube.com/watch?v=qLruwS-wN-g 
Chữa Sạn thận, mật, bàng quang  
http://www.youtube.com/watch?v=WO51YO1h1vQ 
  
Bệnh ruột lủng lỗ - Prostate: tuyến tiền liệt - Pâté thận 
 http://www.youtube.com/watch?v=YuVUOI7yqsg 
Tê Liệt : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=5865F35CEAC7FC27 
Tập đi bước chachacha 
http://www.youtube.com/watch?v=ot-hG8Xhn9E 
Chữa liệt chân - Tập đi 
http://www.youtube.com/watch?v=ZYizRB4fg6w 
Liệt mặt, méo miệng : 
Cách chữa bệnh rối loạn tiền đình và méo miệng 
http://www.youtube.com/watch?v=a4GVFu8xNuk 
Chữa méo miệng 
http://www.youtube.com/watch?v=JoA2rxqDxc8 
Chữa bệnh liệt 
http://www.youtube.com/watch?v=Db7PojYvbNA 
Chữa bệnh liệt - Toronto 14Dec08  
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http://www.youtube.com/watch?v=XaI3_7UqUqQ 
Chữa bệnh Parkinson| 
http://www.youtube.com/watch?v=9ma1XAL_2KA 
PP Chữa bệnh tê liệt (Paralysis) ,Nhà Chị Dung, Cali  
http://www.youtube.com/watch?v=2EmjlPh_lZ4 
http://www.dailymotion.com/video/x6tr76_te-liet-paralysis-part-1_people 
  
PP Chữa Parkinson do thiếu khí (Toronto)  
http://www.youtube.com/watch?v=hbQ-sfnchnw 
Trí nhớ : 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=4BABC921B15B1607 
Dậm chân để luyện trí nhớ  
http://www.youtube.com/watch?v=z8N5JrM7PMA 
Ung thư 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=AC90882355D14571 
Bướu não 
http://www.youtube.com/watch?v=o2Xol_s9WV8 
Một bệnh lạ (não-tủy sống) 
http://www.youtube.com/watch?v=pPHrR9KAC4E 
Hướng dẫn cho mẹ bé Kim Anh (8 tuổi) cách tập cho bé thở tăng 
cường khí huyết mỗi ngày để chữa bệnh ung thư máu. Hiện nay bé 
Kim Anh 14 tuổi đã khỏi bệnh (Nhà thờ Belanger, Montreal 
http://www.youtube.com/watch?v=Wo2PE44cINQ 
Xương 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=2850072AD65CAD46 
Gẫy xương cầu ơn trên tập đi 12Sep10 
http://www.youtube.com/watch?v=CXCokpRe2_M 
Cầu ơn trên 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=02600997611FEBED 
Ơn trên khai mở luân xa cho Trinh Tu 12Sep10 
http://www.youtube.com/watch?v=iFNp4cXzsNo 
Hướng dẫn cầu ơn trên chữa bệnh nan y 29Aug10 
http://www.youtube.com/watch?v=iK9t76GyNaY 
Ấn chứng sau 2 tuần được điểm đạo của đạo hữu Trịnh Tư 
http://www.youtube.com/watch?v=rhpGonf6iwk 
Cảm tưởng của những bệnh nhân sau khi tập cầu nguyện Buddha 
29Aug10 
http://www.youtube.com/watch?v=B41buqKwp_Y 
Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh cảm tưởng của học viên và bệnh nhân 
http://www.youtube.com/watch?v=oC1rwLb_5uY 
Học viên cầu ơn trên giải nghiệp bệnh bằng tha lực 15Aug10 
http://www.youtube.com/watch?v=m3T-Vt6L0-Y 
Hướng dẫn cầu ơn trên chữa bệnh và dạy đạo 10Oct10 
http://www.youtube.com/watch?v=Gds4P6wOezU 
Sinh hoạt 
http://www.youtube.com/my_playlists?p=A2930DE7DD47B767 

http://www.youtube.com/watch?v=XaI3_7UqUqQ
http://www.youtube.com/watch?v=9ma1XAL_2KA
http://www.youtube.com/watch?v=2EmjlPh_lZ4
http://www.dailymotion.com/video/x6tr76_te-liet-paralysis-part-1_people
http://www.youtube.com/watch?v=hbQ-sfnchnw
http://www.youtube.com/my_playlists?p=4BABC921B15B1607
http://www.youtube.com/watch?v=z8N5JrM7PMA
http://www.youtube.com/my_playlists?p=AC90882355D14571
http://www.youtube.com/watch?v=o2Xol_s9WV8
http://www.youtube.com/watch?v=pPHrR9KAC4E
http://www.youtube.com/watch?v=Wo2PE44cINQ
http://www.youtube.com/my_playlists?p=2850072AD65CAD46
http://www.youtube.com/watch?v=CXCokpRe2_M
http://www.youtube.com/my_playlists?p=02600997611FEBED
http://www.youtube.com/watch?v=iFNp4cXzsNo
http://www.youtube.com/watch?v=iK9t76GyNaY
http://www.youtube.com/watch?v=rhpGonf6iwk
http://www.youtube.com/watch?v=B41buqKwp_Y
http://www.youtube.com/watch?v=oC1rwLb_5uY
http://www.youtube.com/watch?v=m3T-Vt6L0-Y
http://www.youtube.com/watch?v=Gds4P6wOezU
http://www.youtube.com/my_playlists?p=A2930DE7DD47B767


Lớp khí công y đạo khóa 1 1of2 (Sinh hoạt) 
http://www.youtube.com/watch?v=cfrrCQeNOfk 
Lop khí công y đạo khóa 1 2of2 (Sinh hoạt) 
http://www.youtube.com/watch?v=8o02tEdjvjU 
Maitre Do (sinh hoạt) 
http://www.youtube.com/watch?v=-dyD0n9RSX4 
Séminaires de Maître Do à la Conférence annuelle de 2008 de (ACR) 
Part 1 
http://www.youtube.com/watch?v=5QGe-yAL1ps 
Séminaires de Maître Do à la Conférence annuelle de 2008 de 
l’Association des Réflexologues du Canada de (ACR) Part 2 
http://www.youtube.com/watch?v=EnfPZhriO_I 
  

http://www.youtube.com/watch?v=cfrrCQeNOfk
http://www.youtube.com/watch?v=8o02tEdjvjU
http://www.youtube.com/watch?v=-dyD0n9RSX4
http://www.youtube.com/watch?v=5QGe-yAL1ps
http://www.youtube.com/watch?v=EnfPZhriO_I

