
THẬP CHỈ LIÊN TÂM BẮC SÉC - CH SÉC 

THÔNG BÁO 
Viện Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm - Bác sĩ Dư Quang 
Châu đến từ Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng 
Việt Nam sẽ chỉ ra cách tốt nhất giúp mọi người khỏe mà 
không tốn kém. 

Có bệnh, không chắc chữa một lần là khỏi. Quan trọng là 
bệnh nhân cần biết cách tự chăm sóc bản thân. Nếu quý 
vị mắc các chứng sau thì các học viên sẽ được hỗ trợ 
ngay trong lớp học: 

- Đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khó, bước cầu thang 
khó 

- Đau thần kinh tọa, đau lan đến mông, đùi, chân, cụp xương sống hoặc thoái 
hóa cột sống 

- Thoái hóa cột sống cổ, mỏi cổ, khó xoay cổ, tê lan xuống cánh tay. 

THẬP CHỈ LIÊN TÂM BẮC SÉC tổ chức khóa HỌC và NÂNG CAO cho tất cả Bà con 
cộng đồng Người Việt Nam, với chuyên đề: BẤM HUYỆT THẬP CHỈ LIÊN TÂM 
VIỆT NAM - dưới sự hướng dẫn Bác sĩ Dư Quang Châu, Viện trưởng Viện nghiên 
cứu Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm Việt Nam là thành viên Hội Giáo dục Chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. 

Thời gian khai mạc: 10 giờ ngày 08.9.2019 đến ngày 11.9.2019 (4 ngày) 

Địa điểm: Karoliny Svetlé 561/12, 417 01 Dubí, CH Séc 

Chương trình: 

-2 ngày đầu (Chủ nhật và thứ 2): Bác sĩ Châu hướng dẫn và chữa bệnh trực tiếp 
cho những người nặng. 

-2 ngày (thứ 3 và thứ 4): Học viên tự bấm huyệt chữa bệnh cho người thân, 
dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Bác sĩ Châu. 

Bà con có thể tham khảo thêm trên trang website: www.thapchilientam.vn 
hoặc facebook: Hội chườm gan CẶP ĐÁ DIỆU KỲ 

Lưu ý: Muốn tham gia khóa học và nâng cao yêu cầu bà con đăng ký đến hết 
ngày 6.9.2019 với chúng tôi các số điện thoại sau: 

Anh Tiến Bằng: tel +420 778 861555, Chị Hoa Minh: tel +420 774 036 037 

Anh Tới Thúy: tel +420 608 705 822, Anh Long Bích: tel +420 777 050 188  

Anh Đại Quyên: tel +420 608 421 332, Chi Huê Đức: tel. +420 774 049 889 

Kính chúc bà con Sống VUI, Sống KHỎE và Sống CÓ ÍCH! 

Teplice, ngày 24 tháng 8 năm 2019 

T/M BAN ĐIỀU HÀNH 

Lê Quốc Tiến 


