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Tôi tên là Trương Thị Mỹ Lệ, 48 tuổi, tôi đã có gia đình và 2 cô con gái. Tôi sinh ra ở 
Việt Nam nhưng sống ở Ý với gia đình từ năm 11 tuổi. Tôi là giáo viên tại một 
trường trung học ở thành phố Padua, miền bắc nước Ý. 

Tôi bắt đầu chữa bệnh và truyền bá Diện Chẩn từ năm 2013. Vì biết cả tiếng Việt và 
tiếng Ý nên tôi đã soạn ra một cuốn sách (vào năm 2014), dựa trên những cuốn sách 
của Giáo sư Bùi Quốc Châu. Cuốn sách này nói về lịch sử, căn cứ lý thuyết, kỹ thuật, 
công cụ cơ bản, và nhiều  phác đồ điều trị cho khoảng 200 bệnh (mà tôi tìm thấy 
trong sách của Giáo sư Bùi Quốc Châu và trên các bộ sưu tập khác của các chuyên 
gia bấm huyệt Diện Chẩn). Vào năm 2018, tôi đã làm một cuốn sách nho nhỏ, với các 
phương pháp điều trị sơ cứu, với hình ảnh minh họa, để cho cả những người chưa 
tham gia bất kỳ khóa học lý thuyết nào có thể sử dụng được ngay và biết đến phương 
pháp. Tập sách này đã rất thành công và là một phương tiện đưa nhiều người khác 
đến với Diện Chẩn. Gần đây, tôi đã dịch cuốn sách Âm dương khí công của Giáo sư 
Bùi Quốc Châu để truyền bá tốt hơn phát minh vĩ đại này của Thầy. 

Trong báo cáo này, tôi không có ý định nói về bản thân và những gì tôi làm, mà về 
Hiệp hội “Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Italia” mà tôi thuộc về. 

Đó là một hiệp hội mà anh trai của tôi là Trương Văn Trí đã thành lập vào năm 2012, 
(sau khi về Việt Nam học với Thầy Châu) với mục đích truyền bá Diện Chẩn tại Ý, 
để cảm ơn đất nước đã chào đón chúng tôi và cho chúng tôi rất nhiều, và để giúp 
Giáo sư Bùi Quốc Châu biến giấc mơ của mình thành hiện thực: trong mỗi gia đình ít 
nhất một người biết chữa bệnh bằng Diện Chẩn. 

Từ năm 2012 đến nay, Hiệp hội đã trải qua sự phát triển không ngừng. Người có 
công nhất chắc chắn là người sáng lập và là chủ tịch của chúng tôi, anh Trương Văn 
Trí: người làm việc không kể ngày đêm, điểm tham chiếu của chúng tôi, một cái đầu 
không ngừng suy nghĩ để cung cấp cho chúng tôi tin tức, tài liệu, phương tiện, để 
chúng tôi có thể làm việc tốt và phát triển. 

Năm 2012 anh Trí đã bắt đầu chữa bệnh bằng Diện Chẩn và tổ chức các khóa học cơ 
bản để truyền bá Diện Chẩn. Các khóa học đầu tiên có ít học viên, chủ yếu là bạn bè 
và người quen. Sau đó, anh bắt đầu tổ chức các hội thảo giới thiệu tại các triển lãm 
thương mại, ở các thành phố khác nhau và tổ chức các khóa học ở bất cứ nơi nào một 
nhóm người yêu cầu. Anh ta đã mài hàng trăm cây số, trong bất kỳ điều kiện khí hậu 
nào. Với mục đích truyền bá phương pháp nhanh hơn, anh quyết định tổ chức các 
khóa học với giá rất thấp và bắt đầu dạy các khóa học nâng cao để đào tạo các giảng 
viên khác. 



Bằng cách này, trong một thời gian ngắn, những người khác của hiệp hội đã trở thành 
giản viên và số lượng của các thành viên bắt đầu tăng theo cấp số nhân. 

Năm 2014, Hiệp hội lần đầu tiên mời Thầy Bùi Quốc Châu đến Ý và tổ chức hội 
nghị. Có 230 người tham gia, từ tất cả các vùng của Ý và, đối với chúng tôi, đó là 
một thành công lớn vì một phương pháp mới như vậy, trong thế giới phương tây, 
không được nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phổ biến. 

Năm 2016, chúng tôi đã đưa về Việt Nam 47 người, đã hoàn thành khóa đào tạo cấp 
6 cùng với Trí, để theo học khóa nâng cao với Thầy Bùi Quốc Châu và năm 2018 
chúng tôi đã đưa 72 người đến Việt Nam, họ đã thực hiện một chuyến tham quan 
tuyệt vời trên cả nước và 26 người trong số họ đã hoàn thành cấp 10, với khóa học do 
Giáo sư Bùi  trực tiếp dạy tại Việt Nam. 

Đến nay, Hiệp hội có các hoạt động sau: 

- Hội thảo giới thiệu miễn phí, được tổ chức ở tất cả các vùng của Ý. 
- Tham gia hội chợ thương mại và các sự kiện về chăm sóc sức khỏe 
- Khóa học “Sơ cứu bằng Diện Chẩn” 
- Khóa học “Diện Chẩn cho trẻ em” 
- Khóa “Diện Chẩn cơ bản” 
- Khóa học “Diện Chẩn nâng cao” 
- Khóa học “Làm đẹp bằng Diện Chẩn” 
- Hội thảo làm đẹp mặt và giảm béo bụng 
- Khóa đào tạo lên đến cấp sáu, cho phép đào tạo cơ bản cho các thành viên khác. 
Đến nay, kể từ tháng 7 năm 2012, Hiệp hội của chúng tôi đã tiếp xúc với khoảng 
12.000 người, qua các buổi Hội thảo giới thiệu miễn phí, được các giảng viên của 
chúng tôi tổ chức; chúng tôi đã thực hiện khóa học cơ bản cho khoảng 9500 người và 
chúng tôi có 290 người đã hoàn thành cấp độ 6, trong đó 70 người đã hoàn thành cấp 
10, với khóa học do Giáo sư Bùi giảng dạy. (2016 và 2018, tại Việt Nam). Trong số 
các chuyên gia Diện Chẩn, chúng tôi có một số người từ thế giới của Đại học và y tế 
Ý: nhiều y tá và nhà vật lý trị liệu thực sự yêu thích phương pháp này, họ lập tức áp 
dụng vào công việc của họ những gì họ học được ngay từ khóa học cơ bản và thu 
được kết quả tuyệt vời. 
Đặc biệt, chúng tôi cũng có hai người đã làm luận án tốt nghiệp đại học (tại hoa Khoa 
học vật lý, một phần của Y khoa của thành phố Brescia) nói về hiệu quả của Diện 
Chẩn trong điều trị đau thần kinh tọa và đau cổ gái, cô Serena Bravo và cô Cristina 
Colombo. 

Mục đích của Hiệp hội chúng tôi là truyền bá Diện Chẩn khắp nước Ý. Các giảng 
viên của chúng tôi (khoảng 20 người hiện đang hoạt động) đã tổ chức các khóa học 
cơ bản ở 13 khu vực trong số 20 khu vực ở Ý: hàng năm hơn 10.000 người biết đến 



phương pháp này thông qua sự hiện diện của các chuyên gia Diện Chẩn của chúng tôi 
tại các hội chợ. 

Bắt đầu từ năm ngoái, Hội có một dự án mới, đó là “Diện Chẩn vào Thư viện”. Với 
dự án này chúng tôi muốn nhiều người sẻ biết tới Diện Chẩn qua hệ thống thư viện 
toàn quốc nên chúng tôi tặng một quyển sách Diện Chẩn cho mổi mạng thư viện địa 
phương, đặt biệt là trao cho Thị trưởng của địa phương hoặc người đại diện cho ngài. 

Hiệp hội có ba cơ sở chính thức tại miền bắc nước Ý: ở Desenzano del Garda (Bs), 
văn phòng chính, ở Padua và Villaverla (Vi) và từ năm nay, chúng tôi cũng có một 
"Ttrung tâm Diện Chẩn di động", tức là một chiếc xe buýt sẽ hoạt động như văn 
phòng, phòng hội nghị và cửa hàng, và bất cứ nơi nào dừng lại, nó có thể trở thành 
nơi biểu diễn các buổi trị liệu, hội nghị, khóa học ... ngoài việc phân phối các dụng cụ 
Diện Chẩn và ẩm thực Việt Nam. 

 

SAU ĐÂY LÀ VÀI HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

CƠ SỞ CHÍNH CỦA HIỆP HỘI DIỆN CHẨN BQC ITALIA, TẠI DESENZANO 
DEL GARDA (BS), MIỀN BẮC ITALY 
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VÀ ĐỂ CHỬA BỆNH  



ĐÂY LÀ VÀI ẢNH GHI LẠI KHI CÁC GIÃN VIÊN CỦA HỘI TRAO SÁCH 
DIỆN CHẨN CHO CÁC THƯ VIỆN. 
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Các chuyên gia và các giảng viên của chúng tôi đã bắt đầu tham gia vào các tổ chức 
chính thức chẳng hạn như trong “Hiệp hội những người nuôi ong” ở Brescia, trong 
“Khóa đào tạo bác sĩ sản khoa” ở Bologna, trong các “Khóa bồi dưỡng cho giáo viên 
khoa học vận động” ở Vicenza và Padova;  Đặc biệt, ở các trường trung học, đã có 
các hội thảo “Sơ cứu bằng Diện Chẩn" dành cho học sinh và giáo viên. Vài người, 
trong đó có tôi và anh Trí, đã lên đài phát thanh và đài truyền hình địa phương để giới 
thiệu và tryền bá DC, thu hút được rất nhiều khán giả (Biết đâu trong đám vô danh 
ấy, có cả tài năng lẩn tấm lòng. Tâm ngôn BQC). 

 

 

 

 

 

 

 

Felice Laconi          Roberta Calvagna 

 

 

Truong thi My Le              Truong Van Tri – Cum Daniela 

 

 



Hiệp hội của chúng tôi không chỉ cố gắng truyền bá kỹ thuật của Diện Chẩn mà tất cả 
triết lý và tinh thần của phương pháp này . Trong các khóa học của chúng tôi, chúng 
tôi nói về chữ Tâm, về những câu Tâm ngôn của Thầy Châu, về phác đồ yêu thương 
(26-60) và vì sao mà Diện Chẩn có thể giúp chúng ta trở nên trung thực, tốt hơn và 
đẹp hơn (Chân Thiện Mỹ). 

Tất cả các thành viên và những người tiếp xúc với Hiệp hội của chúng tôi, đều bị mê 
hoặc bởi sự đơn giản và hiệu quả của những gì chúng tôi cố gắng truyền bá, và vì sự 
thiên tài và hào phóng của Thầy Châu, người đã cho chúng ta kiến thức và dạy chúng 
ta những mánh khóe để sống lành mạnh hơn, tốt hơn và hạnh phúc hơn. 

Đặc biệt, mọi người đều bị mê hoặc bởi phác đồ yêu thương 26-60, vì nó cho thấy giá 
trị của nó mỗi ngày, trong việc giúp người bệnh và giải quyết các vấn đề khó khăn 
của cuộc sống hàng ngày. Nhiều người báo cáo về cách họ được có giải pháp bất ngờ 
cho các vấn đề không thể giải quyết được của họ bằng cách đọc 26-60. 

Gần đây, nhiều người đã bắt đầu làm việc với hào quang của Thầy Châu và đã có kết 
quả phi thường về bệnh tật của họ hoặc trong quá trình giúp đỡ người bệnh ở xa:  
bằng một cách rất dễ và rẻ tiền, chỉ cần đặt một bức ảnh của Thầy Châu lên trên bức 
ảnh của người bệnh hoặc phần bị bệnh và đọc 26-60 ba mươi lần, yêu cầu rằng sự bất 
ổn vượt qua. 

Mọi người đều rất hâm mộ và yêu quý Thầy Châu vì những gi Thầy đã ban cho và 
tiếp tục ban cho. Hôi đã tổ chức được 3 hội nghị với Thầy Châu tại Ý (2014, 2015, 
2019) và lần nào cũng có tới gần 300 người đến dự, có người đã đến từ miền nam 
nước Ỳ luôn, có vùng đã tổ chức xe buýt cho cả gần 50 người đén dự. Mọi người đều 
rất sung sướng khi được trực tiếp nghe giọng nói của Thầy, nghe Thầy dạy và cảm 
nhận được năng lượng của Thầy. Trong hội nghị của năm vừa qua có sự tham gia của 
cô Nguyển Quốc Khánh, thầy Bùi Minh Tâm và hôn thê Vủ thị Minh Thi. Ba người 
đã chia sẻ kinh nghiệm và đã được mọi người rất hoan nghinh và biết ơn. 

Không có từ nào để mô tả bản chất phi thường của những gì chúng tôi đang làm được 
với việc áp dụng các giáo lý của Thầy 

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đơn giản. Phương pháp Diện Chẩn vẫn còn một 
chặng đường dài để được chính thức công nhận là phương pháp trị liệu. Chúng tôi 
chưa hoàn toàn nhắm đến mục tiêu này, mục đích chúng tôi đang cố gắng nhận được 
sự công nhận từ dân chúng, thông qua những gì họ tự trải nghiệm và số người có mặt 
tại các buổi tối giới thiệu và các khóa học của chúng tôi, chỉ nhờ truyền miệng, xác 
nhận rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. 



 

 

CÂY NOEL VỚI HÀO QUANG 
CỦA THẦY BÙI QUỐC CHÂU



HỘI NGHỊ VỚI THẦY CHÂU LẦN THỨ NHẤT TẠI PADOVA 
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HỘI NGHỊ VỚI THẦY CHÂU LẦN THỨ HAI TẠI MONTICHIARI (BS) 

23/11/2015 



HỘI NGHỊ VỚI THẦY CHÂU LẦN THỨ BA TẠI MONTICHIARI (BS) 

15/06/2019 

 

 



   

 

 



 

Sao đây, 
tôi, tôi xi
vài lời ch
chứng thự
bữa ăn tố

 

chồng tôi
tôi tham g
này, cho 
tôi và gia
Giáo sư 
Châu, ôn
này trong
Bùi Quốc

Ở Việt Na
biệt của t
triệu chứ
Khóa học
khoảng 4
nhiều ngư

D.C khôn
tuyệt vời,
muốn báo
bạn thân 
một ngày
Viêm cổ 
bạch huy

để thể hiệ
in chép lạ
hứng thực
ực khác, r

ối và trong

i, bắt đầu 
gia khóa c
tôi, cho n

a đình họ.
Châu năm

ng Luân tr
g một cuố
c Châu Ita

Nam tôi chủ
tôi, để tăn
ứng như lo
c Diện Ch
40 người n
ười, cả ng

ng bao giờ
, khiến tôi
o cáo ở đâ
bị ung th

y (sáu vùn
tử cung), 

yết, hơ ngả

ện lòng biế
ại các báo 
 mà tôi đã
rất thú vị, 
g các nhóm

SIM

Tôi
của
gia
đào
chứ
đầu

truyền bá
cơ bản nă
những ngư
. Tôi đã h

m 2016. T
rong 5 thá
ốn sách dà
alia”. 

ủ yếu sử d
ng cường 
 lắng, hiế

hẩn cơ bản
nhưng tôi 
gười Việt N

ờ ngừng là
i không nó
ây 2 trườn
hư cổ tử c
ng phản c
và đến ch
ải cứu trê

ết ơn mà c
cáo của m

ã thu thập
đã được n

m xã hội, k

MONA BO

i là Simon
a mẹ Việt 
a đình từ n
o tạo giáo
ứng tự kỷ
u tiên từ M
á kỹ thuật 
m 2013, tô
ười thân y
học đến cấ
Tôi đã rất 
áng vào nă
ành riêng 

dụng D.C.
kỹ năng v
ếu động và
n cho ngườ
cũng tham

Nam và ng

àm tôi ngạ
ói nên lời
ng hợp cụ
ung (giai 

chiếu hệ b
ho tôi điều
ên mắt, trê

chúng tôi 
một số thà
p theo cách
nói bằng l
không thể

OSSONI

na Bosson
Nam. Tô

năm 2015
o viên và 
và bại nã

Mỹ Lệ, em
tuyệt vời n
ôi mới thự

yêu của tôi
ấp sáu vớ
may mắn
ăm 2016 v

g cho các

. cho tôi v
và tiềm nă
à các bệnh
ời nước ng
m gia nhiề
gười nước 

ạc nhiên! đ
. Tôi đã th
thể mà tô
đoạn 1):

bạch huyế
u trị hai l
ên phản c

dành cho 
ành viên c
h có cấu t
lời, tại các
ghi lại hết

ni, 44 tuổi,
i sống ở t

5. Tôi là m
chuyên g

ão . Tôi b
m chồng tô

này ở Ý tô
ực sự hiểu
i vò cho n
ới Trí và c
n khi có th
và tôi đã 
giảng viê

và gia đình
ăng của họ
h thông thư
goài. Cho
ều hội chợ
ngoài.  

đôi khi kế
hành công
i không th
theo gợi ý
ết, làm ấm
lần một tu
chiếu của 

người Thầ
của hiệp h
trúc, nhưn
c cuộc họp
t ở đây. 

, người Ý 
thành phố
một nhà g
gia làm vi
iết về Diê

ôi, nhưng 
ôi mới thự
u tiềm năng
những bện
có bằng cấ
hể theo dõ
thu thập n
n của Hiệ

h tôi, cho 
ọ nhưng c
ường. Tôi 
 đến hôm 
ợ và bấm 

ết quả đến 
g với nhiề
hể quên. M
ý của tôi 

m quanh m
uần (sáu v
tử cung t

ầy vĩ đại c
hội. Đây c
ng còn rất 
p thực hàn

Ý nhưng là
ố Hồ Chí 
giáo và ch
iệc với trẻ
ên Chân (
chỉ khi Tr
ực sự quan
g của phư

nh nhân nh
ấp 10 tại 
õi con tra
những kin
ệp hội “D

những đứ
cũng để gi

cũng cun
nay, tôi đ
huyệt miễ

quá nhan
ều người, 
Một là về m
cô tu điều
miệng và 
vùng phản
trên mũi, t

của chúng
chỉ là một

nhiều lời
nh, tại các

à con nuôi
Minh với

hủ yếu tôi
ẻ em mắc
(D.C.) lần
rí, em trai
n tâm. Khi
ương pháp
hỏ bé của
HCM với
i Giáo sư

nh nghiệm
Diện Chẩn

ứa trẻ đặc
iảm nhiều

ng cấp các
đã đào tạo
ễn phí cho

nh, và quá
nhưng tôi
một người
u trị 3 lần
 Phác đồ

n chiếu hệ
trên đồng

g 
t 
i 
c 

i 
i 
i 
c 
n 
i 
i 
p 
a 
i 
ư 
m 
n 

c 
u 
c 
o 
o 

á 
i 
i 
n 
ồ 
ệ 
g 



của tử cung với hai bàn tay ấp lại và Phác đồ Viêm cổ tử cung), và chuyển sang chế 
độ ăn thuần chay. Ung thư đã biến mất trong khoảng 5 tháng, hoàn toàn không cần 
phẫu thuật hay thuốc trị dị ứng. Ca thứ hai tôi nhắc vì quá nhanh! Một phụ nữ đến 
Hội thảo giới thiệu D.C miễn phí và báo tôi biết là bị đau quai hàm nghiêm trọng 
trong 2 năm mà không có giải pháp. Sau 10 phút điều trị bằng ngải cứu, cơn đau 
hoàn toàn biến mất, và cho đến bây giờ, 4 năm sau, không bao giờ quay trở lại! 

Tôi rất biết ơn các thầy của mình đã cho tôi khả năng này để giúp bản thân và những 
người khác, và đặc biệt, tôi rất biết ơn Giáo sư Bùi Quốc Châu đã phát minh ra 
phương pháp nổi bật này. 

 

 ALESSANDRA PIVA 

45 tuổi 
Chuyên gia về: chăm sóc sức khỏe toàn diện, bấm 
huyệt Diện Chẩn, thẩm mỹ 
Tôi là người Ý nhưng đang sống ở Malta được 3 
năm. 
 
 
 

Tôi học Diện Chẩn với Hiệp hội “Diện Chẩn Bùi Quốc Châu Italia”: 
Khóa học cơ bản: Tháng 11 năm 2014 với Truong Thi My Le 
Khóa học chuyên sâu: Tháng 11 năm 2014 với Trương Văn Tri 
Khóa học cấp 4-5-6 : Tháng 2 năm 2015 với Trương Văn Tri 
Thạc sĩ tại Việt Nam: Tháng 8 năm 2018 với prof. Bùi QuốcChau 
Diện Chẩn Beuty: Tháng 5 năm 2018 với TruongThi My Le và Della Mora 
Chiarastella, và online, Tháng 9 năm 2019 Nguyen Ngoc Anh và Dinh Hurong Thao 
Vietmassage B.Q.C.: Tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm quốc tế Việt Y Dao, Hà Nội 
Điều mà ngay lập tức khiến tôi chú ý về Diện Chẩn là trực giác của giáo sư trong 
việc biến một thứ phức tạp, như sự chăm sóc sức khỏe toàn diện, thành đơn giản, 
hiệu quả và mọi người đều áp dụng được. 
Tôi vẫn còn nhớ, tôi thực sự ngạc nhiên không nói nên lời, khi chúng tôi nghiên cứu 
trong khóa học chuyên sâu, về sự đồng ứng của đồng hình và hiệu quả của kỹ thuật 
"cá cắn câu " với ngải cứu. 
Giá trị to lớn của Diện Chẩn, theo tôi, chính là tất cả mọi người đều có thể học nó, 
các huyệt được gọi bằng số và các đồ hình khiến nó dễ dàng toàn cầu hóa và vượt 
qua sự rào cản của các ngôn ngữ.  
Đây là vấn đề mà tôi đã trải nghiệm trực tiếp vì tôi sống ở nước ngoài, nơi tôi không 
nói được ngôn ngữ gốc của mình, hai yếu tố này đã giúp tôi đến nơi mà tôi không thể 
tiếp cận  bằng ngôn ngữ. Một món quà có giá trị rất lớn !!! 
 



 
Diện Chẩn 
 
Chủ yếu tôi điều trị cho những người bị đau cơ bắp, đau cổ gái, vai, vùng thắt lưng, 
đau thần kinh tọa, căng thẳng và lo lắng, táo bón, và rối loạn hệ tiêu hóa và hệ tuần 
hoàn. 
Với những vấn đề về cơ bắp, tôi đã đạt được thành công trong 70/80% của các 
trường hợp, đôi khi ngay lần đầu tiên điều trị, cả trong những tình huống mà người 
đó đã thử nghiệm nhiều loại phương pháp điều trị khác. Chắc chắn tỷ lệ thành công 
cao hơn trong các trường hợp đau mãn tính và khi bệnh nhân tự điều trị tại nhà, làm 
theo hướng dẫn của tôi, với các mát xa đơn giản trên các khu vực phản xạ. 
Điều mà nhiều người tìm thấy và đánh giá cao là họ đến để điều trị (hoặc tự điều trị) 
một căn bệnh 
và họ nhận ra rằng họ giải quyết được nhiều vấn đề khác và cảm thấy tốt hơn nói 
chung: họ ngủ ngon hơn, thoải mái hơn, tăng năng lượng sống và đôi khi cả tình dục, 
cải thiện sự tập trung, vv 
Một sự hài lòng lớn là khi mọi người nói với tôi: "kể từ khi tôi chửa bệnh bằng Diển 
Chẩn tôi hạnh phúc hơn!". 
- Một trường hợp cụ thể: 
Người phụ nữ 65 tuổi đến vì một vấn đề đau thần kinh tọa mà bà không thể đi lại 
Trong cuộc tư vấn ban đầu tôi thấy rằng những khó chịu là rất nhiều, đáng kể nhất: 
axit trong thực quản và trào ngược dạ dày mãn tính; 2 ca phẫu thuật vì bị sa bàng 
quang, lần thứ hai bị trục trặc, tạo ra một sự bất lực và bà phải làm ống thông nhiều 
lần trong ngày và điều đó không làm cho bà ngủ được vì bị thôi thúc mỗi giờ. 
Điều trị: vì bà không thể đi lại dể dàng nên tôi tập trung vào chứng đau thần kinh 
tọa: cào đầu, gạch mặt,  đánh phản chiếu hệ bạch huyết, tiềm sinh huyệt  trên các 
vùng phản chiếu thần kinh tọa, ổn định thần kinh, dán cao trên phác đồ Đau thần 
kinh tọa, hơ Nhâm Đốc,  hơ khu vực thắt lưng và tìm cá cắn câu trên mạch của bàng 
quang, mạch Đởm và phản chiếu trên ngón tay. 
Cơn đau thần kinh tọa không biến mất, nhưng được cải thiện khoảng 60% và bà đã 
bước ra ngoài đi bộ được. 
Ngày hôm sau bà ấy viết cho tôi: "Tôi không biết bạn đã chạm vào điểm nào, nhưng 
sau nhiều năm đêm nay tôi đã ngủ được 5 tiếng liên tục mà không phải đi tiểu". Sự 
kiện này tiếp tục với những lần  điều trị tiếp theo và khó chịu dạ dày cũng được cải 
thiện. Đối với cô ấy, đây là một thành công lớn cho chất lượng cuộc sống của cô ấy. 
- Cấp cứu: 
Một hôm, tôi đang ở một cuộc họp và một người phụ nữ đã cảm thấy rất tệ, cô ấy 
không mất ý thức nhưng cô ấy không đứng lên được, cô ấy nói sảng và không nhận 
những người ở gần, cô ấy rất bối rối. Khi họ đặt cô ấy xuống đất, tôi đã gach rất 
mạnh (sử dụng các đốt ngón tay của mình,  không lấy dụng cụ) vào bàn tay trái của 
cô ấy và sau đó gạch sang tay phải, trong 2 phút cô ấy lại tỉnh lại  và nói bình 
thường, giải thích cảm xúc của mình. Xe cứu thương đến chậm và tôi đánh bộ Ổn 
định thần kinh cho ấy và cô nói: "Tôi không biết bạn đã làm gì với tôi nhưng tôi đã 
phục hồi nhờ bạn, bạn có thể dạy tôi không?". Tuyệt vời! 



Diện Chẩn Beuty: 
Tôi đã được kết quả tuyệt vời trên mặt: da sáng hơn, săn chắc, có oxy, giảm nếp nhăn 
và thậm chí là hết sạch quần đen dưới mắt, cải thiện sự cân xứng của hai bên mặt. 
Phản ứng của tất cả là cảm giác tốt hơn nói chung, và cả những khó chiệu ly ti khác 
cũng khá lên. Và một điều phi thường đối với tôi là họ nói với tôi: "bạn biết rằng 
bằng cách điều trị này, tôi thấy mình đẹp!" Họ nhận ra vẻ đẹp của họ. Thật tuyệt vời! 
- Một kết quả tuyệt vời trên chân và bụng: 
Điều trị phụ nữ 35 tuổi: 
Điều trị hoàn toàn 2 lần một tuần (theo phác đồ đã học), một lần tập trung vào bụng 
và một lần ở chân, trong một tháng (tức là 8 lần). Cô ấy tự đánh 6 vùng hệ bạch 
huyết tại nhà mỗi ngày và 3 ngày một tuần cô ấy lăn chân và bụng với cây lăn quẹt. 
Kết quả: giảm 6,5 kg mặc được chiếc quần mà cô đã không mặc trong vài năm (nhỏ 
hơn một số rưởi). Ngoài một sự cải thiện đáng kể trong lưu hành máu huyết và 
cellulite. 
VietMassage: 
Kể từ khi tôi trở về từ Việt Nam, sau khi được đào tạo, tôi đã đề xuất với những người 
thường xuyên đến làm mát-xa cho tôi thử Vietmassage, đặc biệt là điều trị da mặt và 
lưng. 
Điều trị da mặt, tất cả đều rất hạnh phúc với sự trẻ hóa và hiệu quả thư giãn rõ rệt. 
Điều trị lưng rất hiệu quả trong việc giảm căng cơ và thư giãn sâu. 
- Đặc biệt thành công: 
Người đàn ông 45 tuổi bị đơ phía sau ở vùng thắt lưng, bước vào khó khăn và tôi 
phải cởi giày và vớ vì không thể cuối xuống được. (ông đã được bác sĩ chỉnh hình và 
bác sĩ châm cứu trị nhưng không có kết quả). Tôi có trực giác sử dụng Vietmassage 
thay vì bấm huyệt mà tôi thường chọn trong những trường hợp này. 
Điều trị: được thực hiện theo giao thức đã học ở Việt Nam, trong giai đoạn dung 
dụng cụ cụ tôi đã sử dụng ngãi cứu điện cùng với hai cây chài đâm tiêu và sau đó là 
"xương cá", trên toàn bộ khu vực liên quan như mông, mạch Đốc và mạch bàng 
quang tiết niệu sao lưu. 
Anh tự mặc quần áo, bước ra ngoài tốt hơn nhiều và cơn đau đã giảm 70%. Giải 
quyết hoàn toàn với 3 lần làm Vietmassage. 
 
Kinh nghiệm làm huấn luyện viên: 
- Một số hội thảo Diện Chân beauty, để tự chăm sóc và điều trị, khoảng 30 người; 
- Hội thảo “Sơ cứu bằng Diển Chẩn, nhóm và khoảng 20 người; 
- Khóa học Diển Chẩn cơ bản, khóa đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 4 nhưng tôi 
đã tổ chức các khóa học đơn cho 5 người; 
- Dạy tất cả những người đến với tôi để điều trị bấm huyệt Diển Chẩn và 6 vùng hệ 
bạch huyết, để tự điều trị tại nhà với. 
Với phản hồi và sự hài lòng tuyệt vời, một điều được đánh giá rất cao: khả năng giải 
quyết những bất tiện xảy ra hàng ngày mà không cần sử dụng thuốc. 
Theo tôi, phản hồi đẹp nhất mà tôi nhận được từ nhiều người mà đã được tôi truyền 
cho Điện Chẩn là: "Rỏ ràng là đằng sau tất cả những điều này là niềm đam mê và 



trái tim, và rỏ ràng là người đã  thiết kế phương pháp này có ý chí thực sự là giúp đỡ 
người khác và muốn làm cho họ độc lập." 
Tôi hoàn toàn đồng ý và nếu họ cảm nhận được đều này có nghỉa là tôi tôi đang đi 
đúng hướng. 
Cảm ơn Thầy Bùi Quốc Châu. 26/60. 
 
 

 
MONICA STIZ 
 
55 tuổi 
Cư trú tại Lonato (Brescia) 
 
 
 
 
 

 
Tên tôi là Monica Stiz, tôi là chuyên gia bấm huyệt Diện Chẩn ở Ý từ năm 2013. Tôi 
đã tham dự Khóa đầu tiên do Trí tổ chức; kể từ đó,  đã 7 năm, tôi dành hết tâm huyết 
để thực hành DC, trước là cho bản thân với thành công lớn đầu tiên. Lúc đó tôi có 3 
khối u xơ và bác sĩ đã khuyên tôi nên xuất khẩu mọi thứ, kể cả tử cung; Tôi đã không 
chấp nhận và vì vậy tôi quyết định áp dụng các phác đồ do Giáo sư BQC đề xuất trên 
cuốn sách của Hội chúng tôi (do Trương thị Mỹ Lệ biên soạn). Sau 6 tháng tôi đã 
làm lại xét nghiệm và các khối u xơ đã được thu nhỏ lại. 
Từ lúc đó, Diện Chẩn trở thành nghề nghiệp của tôi, tôi trở thành cộng tác viên của 
Hiệp hội Diện Chẩn Bùi Quốc Châu, tôi điều trị và tôi phổ biến việc tự điều trị. 
Tôi đã mang khoảng 800 người đến với kiến thức về phương pháp này, trên nhiều 
vùng của nước Ý: Desenzano del Garda, Belluno, Modena, Treviso, Reggio Emilia, 
Cortina d’Ampezzo, Mantua, Verona. Trong số đó 25 người đã trở thành chuyên gia 
bấm huyệt và hơn 10 người đã tham gia Khóa học đến cấp 10 tại Việt Nam với Thầy 
Châu. Tôi cùng với một đồng nghiệp người Ý đến Việt Nam vào năm 2014 để biết 
Thầy Châu và để tìm hiểu những chung quanh Thầy và xem họ làm viêc như thế nào 
và thực tế của Diện Chẩn tại Việt Nam. Tôi đã tham gia Khóa nâng cao tại Việt Nam 
với Thầy năm 2016 và trở năm 2018. Vào năm ngoái tôi lại sang Việt Nam nửa và 
tham gia khóa học Vietmassage đầu tiên. Năm nay tôi cũng sẽ có mặt tại Master thứ 
ba. 
Nhờ  Diện Chẩn tôi đã giúp đươc mẹ tôi trong một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: bà 
đã được phẫu thuật vì ung thư tuyến tụy, và tôi đã điều trị bằng Diện Chẩn. đến bây 
giờ đã 5 năm trôi qua, mẹ tôi rấc khỏe và ấy gần như không uống một viên thuốc nào 
và cũng đã không làm hóa trị như bác sỉ thường khuyên trong những trường hợp 
tương tự.  
Một thành công khác không nhỏ đối với tôi là con trai 19 tuổi của tôi: mỗi ngày nó tự 
làm DC và nó đã tìm thấy sự hỗ trợ tuyệt vời ở DC trong suốt mùa thi tú tài.  



Rất nhiều người mà tôi đã điều trị thành công, và nhiều người trong số đó sau này đã 
trở thành chuyên gia bấm huyệt Diện Chẩn. 
Với những thực hành đơn giản hàng ngày, chất lượng cuộc sống được cải thiện, giờ 
đây Diện Chẩn không còn là một phương pháp điều trị nữa mà nó là một triết lý sống 
của tôi. 
Cảm ơn Thầu Bùi Quốc Châu vối khám phá tuyệt vời của Thầy. 
 
 
 

LACONI FELICE 
 
62 tuổi, Giáo viên trường cấp 1 và giáo sư tại Đại 
học Y khoa và Phẫu thuật Brescia, trong Khóa học  
“Khoa học Thể dục” và Khóa Thạc sĩ “Thể dục 
dành cho người khuyết tật tạm thời và/ 
hoặc người khuyết tật vĩnh viễn”. 
Email: felicelaconi58 @ gmail 
 

Tôi đã học điều trị từ hai anh em TRƯƠNG VĂN TRÍ và TRƯƠNG THỊ MỸ LỆ đến 
nay là 7 năm rồi. 
Tôi là một giãn viên "Khóa học Diện Chẩn cơ bản", cấp 1. 
Tôi đã đào tạo khoảng 80 sinh viên Khoa Y và Khoa Khoa học Thể dục, trong đó một 
số sinh viên đã thảo luận về luận án Bằng cấp của họ với chủ đề “Diển Chẩn”. 
Tôi đã dạy Diện Chẩn cho khoảng 70 và  tấc cả đều bị cuốn hút và, giống như tôi, 
tiếp tục dùng phương pháp với sự nhiệt tình vì họ đạt được hiệu quả tuyệt vời, với 
một cách đơn giản và kinh tế. 
 
Những ca mà tôi tâm đắc nhất: 
 
Botticini Elena - 42 tuổi – nhân viên Ikea 
Thoát vị L5-S1 bị trục xuất rất đau thần kinh tọa - hầu như luôn luôn ở trên giường. 
Điều trị 15 lần bằng pương pháp Ozono-therapy, hướng dẫn bằng video trong 5 
tuần. 
KHÔNG CÓ KẾT QUẢ. Các triệu chứng thật nặng vẩn còn y. 
Hai tháng sau khi kết thúc điều trị Ozone, cô ấy đến văn phòng của tôi với tất cả các 
tài liệu y tế. 
Chỉ sau ba buổi điều trị bằng Diện Chẩn, cơn đau đã hoàn toàn biến mất, cô tiếp tục 
tự điều trị và bắt đầu chạy lại vì cô là một vận động viên chạy cự ly trung bình. 
Cách điều trị: 6 vùng hệ bạch huyết – phác đồ ổn định thần kinh (vì rất căng thẳng 
do đau) – Tiêu khối u (104, 61, 38, 184, 17, 103, 39, 73, 8, 12, 15, 127, 19, 1, 64, 
233) cộng thêm sinh huyệt vùng thắt lưng - tất cả các đồng hình của thắt lưng và chi 
dưới, cả bằng dụng cụ và ngãi cứu (hiệu quả nhất là đồ hình trên da đầu). 
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phản chiếu hệ bạch huyết, bộ Ổn định thần kinh + huyệt 103, 126 và hơ ngãi cứu hai 
vành tai). Hai tháng sau tôi tham gia khóa học cơ bản, đó là năm 2014. Năm sau tôi 
tham gia khóa học chuyên sâu, tiếp theo là học cấp 4,5,6 với Trí và sau đó học tới 
cấp 10 với Thầy Châu. 
Mặc dù tôi đã hoàn toàn yêu thích kỹ thuật này và không nghi ngờ gì về hiệu quả của 
nó, nhưng tôi chưa giám điều trị cho người khác. Tôi nghĩ rằng phần lớn của sự bân 
khuân đã biến mất sau chuyến du học tại Việt Nam và với nhiều lần thực hành 
phương pháp. 
Vào năm 2017, để thỏa mãn mong muốn phiêu lưu của tôi kết hợp với ước mơ của 
Thầy Châu là truyền bá khám phá của ông, tôi đã bắt đầu một hành trình mà tôi 
không biết chính xác nó sẽ đưa tôi đến nơi nào. Tôi di cư qua Messico và trong 2 
năm nay tôi đã dạy một số khóa học cơ bản và đã điều trị được nhiều người với các 
vấn đề khác nhau. Các trường hợp gây ấn tượng nhất đối với tôi là như sau: 
Khoảng một năm trước, tôi bị nhiểm độc trong một khu rừng sau khi ăn hạt giống mà 
tôi đã nhầm lẫn với một loài ăn được. Sự bất ổn ban đầu biểu hiện với sự khó chiệu 
trong dạ dày và tiếp sau đó là kiệt sức, mất nước, nôn mửa và tiêu chảy và đồng thời 
toát mồ hôi lạnh. Bạn của tôi, người đã học phương pháp này, đã lập tức bấm các 
huyệt mà tôi nhờ anh bấm, nhưng tôi tin rằng thao tác có hiệu quả tốt nhất là gạch 
mạnh và nhanh trên lòng bàn tay. Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên vì đã  thành 
công trong tức khắc. Thật là hết hồn! 
Một trường hợp rất quan trọng khác đối với tôi là một ông với nhiều bệnh tình, bao 
gồm: Parkinson, mất trí nhớ, mất ngủ và sa bàng quang. Thật đáng kinh ngạc sau vài 
lần điều trị, ông đã bắt đầu có một giấc ngủ đều đặn hơn, và trong vài tuần, cơn run 
đã giảm đi đáng kể và người đàn ông có vẻ chăm chú và minh mẫn hơn. Gia đình đã 
tham gia ngay từ đầu bằng cách đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, chà mặt 
bằng khăn nóng, cào và mát xa chân buổi tối. Một vài tháng trôi qua, trong đó tôi đã 
đến điều trị cho ông Gustavo, 83 tuổi, hai lần một tuần, ông bắt đầu muốn tự đứng 
dậy từ chiếc xe lăn để ra đi dạo một mình! Giáo sư nói rất đúng rằng Diện Chẩn giữ 
cho tâm trí của ta linh động và sáng tạo và tôi rất biết ơn ông, biết ơn với những 
người đã đưa Diện Chẩn đến với tôi và những người cho tôi cơ hội thực hành nó bởi 
vì không chỉ công việc này làm cho tôi cảm thấy sung sướng và cũng là những gì tôi 
thích làm! 
Một cái ôm từ Husteca Potosina, San Luis Potosí, Mexico. 
 

 

 MARIA GRAZIA MAURI 

54 tuổi, cư trú tại Monza Bianza 

Giảng viên Khí công, Naturopath, Thạc sĩ Reiki và Chuyên 
gia bấm huyệt Diện Chẩn và  bấm huyệt phản xạ bàn chân. 



  

Tôi đã biết Diện Chẩn từ nhiều năm nay, nhưng tôi đã bắt đầu khóa đào tạo cơ bản 
về Diện Chẩn vào tháng 12 năm 2017 với Trương Thị Mỹ Lệ; năm 2018 tôi đã học 
cấp nâng cao với Trương Văn Trí. Kể từ tháng 9 năm 2018 tôi đã dạy khóa học cơ 
bản Diện Chẩn và đã đào tạo khoảng 30 người cho đến nay, bao gồm cả chuyên gia 
vật lý trị liệu và một người nắn xương. 
Diện Chẩn thực sự tuyệt vời. Tôi đã điều trị cho nhiều người bị đau, bao gồm đau 
đầu, lưng, cổ, đau thần kinh tọa, chân và tay, đầu gối (thậm chí là một phụ nữ bị u 
nang ở đầu gối), khuỷu tay, vai, viêm bàng quang, đau dạ dày v.v. Tất cả đều thành 
công. Tấc nhiên là tôi cũng tự điều trị cho tôi và tôi biết DC hiệu quả như thế nào.  
Tôi nhớ một lần điều trị cho một phụ nữ 90 tuổi bị sưng chân trong 6 tháng và các 
bác sĩ không làm được gì để làm nó xẹp đi, chỉ với một lần điều trị bằng Diện Chẩn, 
ngày sau thì bàn chân đã trổ lại bình thường (tôi đã hơ ngãi cứu trên bàn chân của 
bà và tôi bấm các huyệt phản chiếu bàn chân trên mặt). 
Một ca khác ấn tượng là một người hướng dẫn Pilates: cô ấy không thể nhúc nhít 
một chân bàn chân và sau 15 phút điều trị DC, bàn chân di chuyển và cơn đau đã 
biến mất. 
Tôi rấc tâm đắc với thuyết tuyệt vời về  đồng ứng, vối việc sử dụng ngãi cứu để tìm 
sinh huyệt và giản thuật xoay cổ tay. Biểu cảm trên khuôn mặt của những người được 
điều trị luôn là sự kinh ngạc khi họ cảm thấy rằng sau vài phút, cơn đau đã nguôi 
ngoai và gần như biến mất.  
Tôi cũng đã chửa bệnh được cho những người ở xa: chỉ cần suy nghỉ tới người đó và 
đặt do huyệt trên các huyệt BQC của cuốn sách mà Mỹ Lệ đã soạn cho Hội, giữ nó 
trong 30 giây cho mỗi huyệt, hoặc đọc 26 60 trên mỗi huyệt. Kỷ thuật này cũng rất 
hiệu quả.  
Có rất nhiều thành công với kỷ thuật đọc 26 60 cho các tình huống không hay và cho 
người bệnh. 
Khi tôi điều trị bằng Khí công và Reiki, tôi có thể thư giãn một người rất nhanh với 
bộ huyệt 124, 34, 26. Nhiều người được tôi đào tạo với khóa học cơ bản nhắn tin cho 
tôi mỗi ngày để kể lại  những thành công của họ khi áp dụng Diện Chẩn, và họ cũng 
rất hài lòng và hạnh phúc khi có thể nhanh chóng giúp đỡ người khác bằng phương 
pháp này. Khi bạn giảm bớt nỗi đau thể xác của ai đó, điều này sẽ trở thành một tấm 
danh thiếp, bởi vì sau đó họ nói điều đó với nhiều người khác và nhiều người khác sẻ 
muốn được điều trị.  
Tôi sử dụng thẻ hào quang của Thầy Bùi Quốc Châu rất thường xuyên. Tôi đặt chúng 
lên ảnh của người bệnh, thậm chí trên điện thoại di động, lập tức nhười bệnh bớt 
đau, đôi khi hết đau luôn và khỏe hẳng. Ngay cả những người được tôi đào tạo củng 
đang sử dụng và thử nghiệm chúng. Tôi đã có một người bạn dạy Radiesthesia và 
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anh ta nghĩ rằng mình sẽ chết. Tôi đã thực hiện kỹ thuật dương, với cây dò huyệt, 
phác đồ hổ trợ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Người này có lẽ đã bị tắc nghẽn vì 
uống bia rất lạnh và quá nhanh. 

Tôi rấc biết ơn Thầy Châu. 

 

AMNERIS BRESSANELLI 

 

Tên tôi là AMNERIS BRESSANELLI Tôi là một 
Naturopath. 

Tôi được 58 tuổi và tôi sông tại Brescia. 

Tôi đã biết tới Diện Chẩn qua Khóa học cơ bản với 
Trương Văn Trí vào tháng 10 năm 2013. 

Vì lý do gia đình và công việc, tôi đã không thể học 
tiếp cho đến tháng 11 năm 2015 khi tôi học Khóa 
Diện Chẩn nâng cao, củng với Trương Văn Trí. 

Vào tháng 5 năm 2016, tôi đã hoàn thành cấp 4,5,6 
và vào tháng 8 năm 2018 tôi đã tham dự Master tại 
Việt Nam, học đến cấp 10 vơi Thầy Châu. 

Kể từ khi tôi tham gia khóa học cơ bản, vào cuối 
năm 2018, tôi đã đào tạo hơn 100 người, trong đó có 20 người làm việc trong môi 
trường chăm sóc sức khỏe: 6 bác sĩ, 8 bác sĩ vật lý trị liệu, 6 y tá. 

Năm 2019 tôi đã dạy Khóa “Diện Chẩn nâng cao” cho 20 người. Mọi người báo cáo 
câu các thành công của họ cho tôi hàng ngày, nhưng điều nổi bật nhất là tôi đưa 
được Diện Chẩn vào một cơ sở công cộng “Công ty chăm sóc sức khỏe lãnh thổ 
Lariana Como”, khoa phục hồi chức năng: 4 chuyên gia vật lý trị liệu được tôi đào 
tạo tích hợp Diện Chẩn trong quá trình điều trị cho tất các bệnh nhân của họ với kết 
quả là họ đã đẩy nhanh quá trình chữa bệnh của họ. Họ cũng dạy tất cả mọi người 
phác đò 6 vùng hệ bạch huyết và vài giản thuật để bệnh nhân tư chửa bệnh tại nhà. 

 



Đây là một bằng chứng: Tên tôi là Serenella Luigia Manghina, tôi tốt nghiệp ngành 
vật lý trị liệu và chuyên ngành nắn xương và tôi đã học khóa học cơ bản và nâng cao 

từ Amneris Bressanelli. Tôi làm việc tại 
“Công ty chăm sóc sức khỏe lãnh thổ 
Lariana Como”. Tôi chủ yếu trị liệt mặt 
và tôi đã giải quyết một số trường hợp 
với sự giúp đỡ của Diện Chẩn. Đáng 
chú ý nhất là một công nhân đã trải qua 
phẫu thuật cắt   bỏ hạch cổ, sau ung thư 
da, với liệt day thần kinh nảo số VII . 
Đây là kết quả.  

Trong tất cả các phương pháp tôi biết, đây là phương pháp hiệu quả nhất".  

Một bác sĩ châm cứu đã học khóa Diện Chẩn cơ bản với tôi và cô ấy cũng đã làm 
chứng về những thành công xuất sắc ngay cả với các thao tác Sơ cứu: "Một ông với 
chứng phì đại tuyến tiền liệt, đi tiểu bất thường, chỉ vuốt càm thôi thì đã giải huyết 
chuyện tiểu tiện". 

Một trường hợp khác là một trong những học sinh của tôi, sau khi thường xuyên điều 
trị cho chồng mình bệnh ung thư, đã viết cho tôi: “Nói gì đây, kết quả của xét nghiệm 
sáng nay là chồng tôi đã cải thiện tất cả các thông số huyết và những số liệu ung thư 
thì không cao hơn". 

Các học viên báo cáo với tôi rằng họ đã có một sự thay đổi đáng chú ý không chỉ về 
thể chất mà còn về tinh thần, rằng họ đã lấy lại sự tự tin, qua việc sử dụng Diện 
Chẩn cho bản thân và cho người khác. 

Điều tôi thích nhất là sự đơn giản của các kỹ thuật mà bạn cũng có thể dạy cho 
những người bạn gặp trên đường phố. Giúp đỡ mọi người theo cách trực tiếp và đơn 
giản như vậy là điều phi thường. Tôi rất vinh dự được thực hành và dạy phương pháp 
này bởi vì nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mọi người là một phần thưởng vô 
giá. 

Cảm ơn Giáo sư Bùi, Trí và Mỹ Lệ. 

Và sau đây, tôi muốn ghi lại một tin nhắn maà toi vừa nhận được sau khi tôi chuyển 
cái video clip mà Mỹ Lê và Duyên đã quay để giải thích lời khuyên của Thầy Châu về 
cách đối phó với coronavirus: 

 Cảm ơn, Amneris!  Và rất nhiều  cảm ơn Việt Nam  vì Đất nước này, với những gì 
mà nó đã phải chịu đựng, nó đang cống hiến rất nhiều cho cả thế giới,  thông qua  



Giáo sư Bùi Quốc Châu  và những người như  Tri và gia đình anh! Những người 
này không chỉ cung cấp dưới dạng lời khuyên và kỹ thuật y tế, mà với Tình yêu và 
tinh thần Từ thiện đối với tất cả, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn 
giáo -  mà người Ý chúng ta (chủ yếu là người Công giáo) chỉ có thể định nghĩa là 
"thực sự Kitô giáo ". ♥ 

 

ILARIA TOSONI 

Tên tôi là Ilaria Tosoni, tôi 45 tuổi và tôi là 
một nhà điều hành toàn diện. Tôi đã gặp Diện 
Chẩn vào năm 2015 trong một buổi thuyết 
trình với Trương Văn Tri và tôi đã bị ấn tượng 
bởi sự đơn giản nhưng đồng thời cũng có 
chiều sâu và kiến thức tuyệt vời đằng sau 

phương pháp này. Tôi ngay lập tức đăng ký học khóa Diện Chẩn cơ bản . 
Vào tháng 8 năm 2016 tôi đã nhận được chứng chỉ Cấp 10 tại Việt Nam. 
Ngay sau khi hoc cấp 6 với Trí, tôi đã bắt đầu đào tạo nhiều người với các khóa học 
cơ bản 
Đến nay tôi đã đào tạo được 250 người và kể từ cuối năm 2019 tôi cũng đã bắt đầu 
dạy các khóa học chuyên sâu. 
Ở Mantua, tôi đã mang được Diện Chẩn đến một cơ sở y tế dành cho người già 
(Mazzali Foundation): tôi đào tạo y tá, nhân viên làm vật lý trị liệu và thậm chí là 
một bác sĩ sau khi kết thúc khóa cơ bản đã lập tức đăng ký học dến cấp 6 với Trí. 
Cũng tại Mantua, tôi đã hợp tác với Hiệp hội Bà Parkinson, nơi tôi có thể thí nghiệm 
Diện Chẩn trên những người mãn tính, thu được nhiều kết quả tốt. 

Tôi đã gặt hái được nhiều thành công trong việc điều trị cho những người bị đau cơ 
và khớp, tôi đã điều trị viêm tuyến tiền liệt cho một quý ông và tôi đã giúp được một 
phụ nữ lớn tuổi tránh phẫu thuật cột sống, cân bằng lại tuyến giáp cho một cô gái 
muốn có con nhưng không thể (bây giờ cô ấy đã có một cô gái), quy định bài tiết 
prolactin cho một cô gái không thể mang thai (bây giờ cô ấy đã có con) ....... Nhưng 
để liệt kê tất cả chắc tôi phải viết một cuốn sách! 

Vào tháng 5 năm ngoái, bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Họ đã 
cho rằng ông ta sẻ sống tối đa 2 tháng. Ông đã qua đời vào cuối tháng Mười. Với sự 
giúp đỡ của mẹ và chị gái tôi, chúng tôi đã điều trị cho ông 3 tiếng đồng hồ, mỗi 
ngày, theo những lời dạy quý giá của Mỹ Lê và Mỹ Duyên. Ông không bình phục 
nhưng chưa bao giờ bị đau. Các bác sĩ đã không giải thích được điều này. 



Mỗi ngày làm 12 đọng tác mát xa buổi sáng và chà mặt bằng khăn nóng, cộng thêm 6 
vụng hệ bạch huyết 1 hoặc 2 lần một tuần. Tôi cảm thấy rằng những việc này đã cho 
tôi và vẫn cho tôi sức mạnh và sự can đảm. Tôi đã và đang trải qua một giai đoạn rất 
khó khăn trong cuộc đời tôi, nhưng Diện Chẩn cho tôi năng lượng, sức mạnh và sự 
tích cực, bất chấp mọi thứ. Tôi sẽ không bao giờ ngừng thực hành nó trên tôi và 
ngừng phổ biến nó. 

Với lòng biết ơn. Ilaria Tosoni 
 
 

TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 
 
Tôi là Trương Thị Mỹ Duyên, em gái 
của Văn Trí và Mỹ Lệ. Tôi 45 tuổi, tôi 
sống ở Ý và là một nhà vật lý trị liệu từ 
20 năm nay và hiện đang làm việc tại 
một viện dưỡng lão. Mỗi ngày tôi phải 
đối phó với những người suy nhược rất 
già (hơn 80 tuổi) nhưng tôi cũng có cơ 

hội điều trị, tại nhà của bênh nhân hoặc trong cơ sở của Hiệp hội chúng tôi ở Padua 
(nơi tôi cộng tác với chị gái Mỹ Lệ trong việc phổ biến Diện Chẩn), những bệnh nhân 
rất trẻ gặp vấn đề nặng vệ xương cốt hoặc vệ thần kinh. 

Tôi đã mải mê nghiên cứu và phổ biến Diện Chẩn từ năm 2013 nhờ các anh chị của 
tôi. Đặc biệt, với tư cách là trợ lý tập sự, tôi đã theo các khóa học được Mỹ Lệ tổ 
chức ở các thành trong xuất 3 năm có nhiều lớp đông học viên (thậm chí tới 50 
người). Tôi đã học được nhiều đặc thù của DC và triết lý đằng sau nó, Tâm ngôn của 
Thầy và tất cả kiến thức mà chị tôi đã học được trực tiếp từ Giáo sư BQC: chị ấy 
người được tiếp cận trực tiếp nhiều nhất với tài liệu của Thầy vì chị là người rành  
tiếng Việt nhiều nhất trong anh em. Tôi đã hoàn thành cấp 6 với anh trai Văn Trí và 
cấp 10 với Giáo sư BQC vào mùa hè năm 2018. Năm 2014 tôi có trở về Việt Nam để 
tham dự một khóa học do thầy Bùi Minh Tâm tổ chức. Vào tháng 8 năm 2018, tôi đã 
đến trung tâm quốc tế VIET Y DAO tại Hà Nội để học MASSAGE VIỆT NAM cùng 
với chị Mỹ Lệ và 2 thành viên khác của Hội. 

Diện Chẩn thật tuyệt vời, hiệu quả trong sự đơn giản của nó và nó cho phép tôi trở 
nên hữu ích trong những ca cấp cứu: trong viện dưỡng lão, hầu như mỗi ngày tôi có 
cơ hội khẩn cấp vài cụ với thủ pháp “gạch mặt” hoặc với huyệt 19 vì họ bất tỉnh do 
rối loạn tuần hoàn và áp huyết . Đối với người già còn minh mẩn, tôi dạy vài động 
tác trong mười hai đọng tác xoa mặt buổi sáng và mát xa quanh miêng để giúp đại 



tiện dể dàng (trong nhà dưởng lảo, thuốc nhuận tràng được sử dụng rất nhiều), mát 
xa để làm ấm và làm bớt tê ở chân cẳng, bàn chân và bàn tay vì nhiều nhười trong họ 
bị bất động trên giường và một số trên xe lăn.  

Tôi sử dụng đồ hình trên đầu và cào đầu cho họ như một sự hỗ trợ cho các phương 
pháp điều trị của tôi trong việc phục hồi các kỹ năng vận động của họ sau khi bị gãy 
xương hoặc chấn thương. Vài đồng nghiệp khiêm tốn của tôi và vài cộng tác viên cởi 
mở hơn cũng bắt chước tôi và họ đã yêu cầu tôi dạy một số thao tác theo phương 
pháp DC và tôi đã tặng cho khoa một cuốn sách “Sơ cứu bằng DC” được Mỹ Lệ viết 
bằng tiếng Ý. Đến bây giờ, một số đồng nghiệp bị đau đầu, đau dạ dày và khó chịu 
khác trong ca làm việc không ngay lập tức dùng thuốc, và đã nhờ tôi điều trị bằng 
DC hoặc tự điều trị với kết quả khá tốt. Các bác sĩ thì còn hoài nghi hơn. Họ chế giễu 
tôi trong sự cảm thông, nhưng họ không thờ ơ và khi họ bị bệnh, họ hỏi tôi có thể làm 
gì với phương pháp của tôi không vì họ không tự trị được hơn với thuốc men của họ. 

Trong văn phòng tư tôi có nhiều sự hài lòng hơn và nhiều cơ hội hơn để sử dụng DC. 
Là một nhà vật lý trị liệu, tôi đã chứng kiến rằng các vấn đề về xương khớp được 
phục hồi nhanh hơn gấp 3 lần so với khi tôi chỉ sử dụng các kỷ thuật và các phương 
pháp mà tôi đã học trong khóa “Phục hồi chức năng” tại Khoa Y. Trong thời gian 7 
ngày, với 2 buổi trị liệu bấm huyệt, được hỗ trợ bởi vài mát xa đơn giản mà bệnh 
nhân tự làm tại nhà, tôi có thể giải quyết các vấn đề như bong gân cổ chân nghiêm 
trọng, cụp lưng, chấn thương cơ và khớp của các vận động viên trẻ. Điều này rất có 
lợi cho tôi vì được tiết kiệm thời gian và cho bệnh nhân về mặt kinh tế. Từ khi tôi biết 
DC, với bệnh nhân tìm tôi như một nhà vật lý trị liệu, tôi ngay lập tức nói rằng "Tôi 
muốn tìm giải pháp cho vấn đề của bạn ở mặt và ở các bộ phận của cơ thể và với các 
kỹ thuật mà bạn sẽ có thể tiếp tục tập luyện tại nhà theo hướng dẫn của tôi" và nhiều 
bệnh nhân đánh giá rất cao điều này, vì họ cũng mệt mỏi với việc “ủy thác” và họ 
rấc ngạc nhiên khi họ tự chữa lành bệnh mịnh mà không cần đến bác sĩ. Diện Chẩn 
thực sự là của tất cả và cho tất cả và đúng là nó đã biến mỗi chúng ta thành bác sĩ 
của riêng mình. DC thật hiệu quả và rẻ tiền. 

Với DC, tôi không có giới hạn trong việc trị liệu: nó cho phép tôi hành động kể cả 
trên trong các trường hợp cấp tính, trong khi là một nhà vật lý trị liệu tôi không làm 
gì được trong giai đoạn cấp tính vì vật lý trị liệu hoạt động trên cục bộ, trên phần bị 
thương và điều này không phải lúc nào cũng có thể thự hành đượt. Trước một tình 
trạng viêm, đau cấp tính (ví dụ đau thần kinh tọa, vết thương phẫu thuật, đau nhiều vì 
chấn thương, gãy xương, v.v.) Tôi đã phải dựa vào thuốc hoặc các liệu pháp vật lý trị 
liệu mà hiệu quả của nó rất hoang mang. Bây giờ tôi không còn trì hoãn bất kỳ bệnh 
nhân nào nữa, chấn thương càng cấp tôi can thiệp càng sớm và với sự kích thích của 
sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết, với các phác đồ giảm đau / chống viêm / tan máu 



bầm và hô ngãi cứu tên các đồ hình phản chiếu và đồng ứng ...vv, tôi giảm được một 
nửa thời gian chữa bệnh và bệnh nhân cảm thấy được chăm sóc và hăng hái hợp tác. 
Tôi thường gặp các trường hợp mà sự khó chịu được tập trung ở những khu vực 
không thể truy cập bằng tay, ngay cả khi chẩn đoán là bị co cứng hoặc bị dày mô và 
cần phải xoa bóp sâu để kích hoạt lại. Đây là trường hợp của Nicola Pellizzari, một 
tay đua xe đạp, 45 tuổi. Anh đã bối rối tâm sự với tôi rằng, đã hơn một năm, anh ta bị 
đau liên tục ở lớp sâu dưới đáy chậu, dưới tinh hoàn và gần hậu môn sau khi đã giãn 
chân quá mức lúc xuống xe, sau khi đã đạp nhiều km. Tôi đã làm 6 vùng phản chiếu 
HBH, tập trung vào chóp mũi, trên huyệt 143, vào chân mũi. Tất cả các khu vực phản 
chiếu của tuyến tiền liệt và cơ quan sinh dục đều đau đớn; tôi tìm các điểm cá cắn 
câu trên đồng hình của cơ quan sinh dục nam trên tay. Bệnh nhân đã đi đứng mà 
không cảm thấy đau và sau một tháng, anh ta trở lại chỉ để nhận Vietmassage lưng 
thư giãn. Lúc đó tôi cũng đã giải quyết được chứng táo bón kéo dài  nhiều ngày do 
thay đổi chế độ ăn giàu protein của anh. 

DC làm việc kỳ diệu và làm tôi và những người khác ngạc nhiên với kết quả bất ngờ. 

Riêng trong cuộc sống cá nhân, tôi đã loại bỏ thuốc chống sốt, thuốc giảm đau, thuốc 
kháng sinh và các thuốc khác. Trong tủ thuốc gia đình, tôi đã thay thế chúng với các 
dụng cụ DC, cuốn sách “hướng dẫn sơ cứu bằng DC”, cao Salonpas, để chồng con 
tôi có thể sử dụng chúng khi họ cần. Tôi đã giúp cô con gái 10 tuổi của mình trong 
nhiều khoảnh khắc đau đớn tột cùng vì nó đã bị 5 lần gãy xương trong vòng 2 năm do 
vô tình tè ngã: lúc đó tôi đọc phác đồ yêu thương 26 60 và các huyệt ổn định thần 
kinh, giảm đau và tan máu bầm, trong  khi chờ đợi để được bs khám và băng bó (nó 
đã không phải uống một viên thuốc giảm nào hết). Đến bây giờ tôi chỉ sử dụng DC, 
và sự kiên nhẫn và tin tưởng, để kiểm soát bệnh cúm và sốt, thậm chí 40 độ, với kết 
quả tuyệt cho tôi và con tôi. Hiện giờ các cô con gái tôi đang tự chuẩn bị chống lại 
vi-rút Corona bằng cách làm sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết 3 lần một ngày và 
chà mặt bằng khăn nóng mỗi sáng. 
Hiện tại tôi hợp tác với các anh chị tôi và các giản viên DC khác trong việc phổ biến 
DC, dạy các khóa học tự điều trị cơ bản ở Padua và ở các thành phố phía bắc Italy, 
các khóa học ngắn về Sơ cứu, làm hội thảo làm đẹp khuôn mặt và giảm béo bụng. 
Đặc biệt, tôi tổ chức hàng tháng các buổi thực hành và cải thiện những gì đã được 
học về khóa học cơ bản, với sự hưởng ứng mạnh từ các học viên. Trong các phiên 
này, tôi huấn luyện họ sử dụng các dụng cụ, các công thức và tôi hướng dẩn họ cách 
áp dụng DC cho các vấn đề y tế của họ. 
Tôi rất biết ơn Thầy Bùi Quốc Châu vì sự vĩ đại về trí tuệ và trái tim của Thầy, vì sự 
hào phóng của Thầy đã cho chúng tôi khả năng cứu rỗi này. 
Cám ơn Thầy thật nhiều. 



FRANCA MARIA MAZZONI  
 

Tôi sanh ra tại Verolavecchia nhưng tôi sống ở Cộng 
hòa San Marino. 

Tôi đến Điện Chân theo lời khuyên của một người  
em họ Elena Danesi, đã là thành viên của hiệp hội. 
Tôi đã tham gia Khóa học cơ bản và chuyên sâu vào 
năm 2014 và năm 2015 tại Montichiari, tôi rất vui 
được gặp GS. Bùi. 
Tôi đã thực hành rất ít và trên hết là cho bản thân và 
gia đình, sau đó vào năm 2017 tôi quyết định học lại 
khóa chuyên sâu và sau một vài tháng, một ngày nọ, 
chồng tôi gọi tôi để điều trị cho một người bạn của 
anh ấy. 

Trong hai tuần anh ta bị đau dữ dội ở lưng, anh ta không ngủ được, anh ta không thể 
giữ bấc cứ tư thế nào hơn một vài phút, trong 15 ngày anh ta đã 3 lần đến cấp cứu 
nơi họ đã cho anh ta thuốc giảm đau và không biết gì nữa, nhưng vô ích, nỗi đau vẩn 
luôn ở đỉnh điểm. Anh ấy đồng ý điều trị nhưng nói với tôi rằng anh đau đến nổi mà 
thà tiêm thuốc và chết đi. 
  - Điều trị lần đầu tiên vào tối chủ nhật lúc 20:00 
Đang nằm trên ghế sofa, anh ngồi dậy và nói với tôi rằng sau một thời gian anh sẽ 
phải nằm xuống một lần nữa. Tôi bắt đầu đánh sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết từ 
trên xuống dưới, sau đó Pđ Hạ Khí ... lúc đó anh ấy hỏi tôi đã trôi qua bao nhiêu 
phút vì dường như anh ấy không tin là mình đã duy trì được vị trí đó trong thời gian 
dài như thế. Tôi bấm thêm Pđ Đau nhức và sau đó tôi hơ ngãi cứu trên tất cả các 
ngón tay, tìm cá cắn câu. 

- Sáng thứ hai 
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã ngủ được vài giờ (điều đó như ảo mộng) Tôi làm 6 
vùng, chống viêm, giảm đau, ngãi cứu. 
 - Thứ Hai ngày 13:00 
Anh ta nói rằng sau khi tôi về, anh ta ngủ thêm ba tiếng nữa và sau đó anh ta đứng 
dậy, đến bàn và ăn trưa. Tôi lặp lại những gì đã làm. 
 - Thứ hai 18.00 Tôi lặp lại các giao thức 
 - Thứ ba 08:00 
Khi tôi đến nhà anh ấy, tôi bấm chuông và anh ấy mở cửa cho tôi vừa rưng rưng  
nước mắt... anh ấy đã có thể đứng ình thường ... Sự cải thiện về nỗi đau đã rõ ràng. 
Tôi tiếp tục với quá trình này 3 lần mỗi ngày trong 10 ngày, sau đó 2 lần mỗi ngày 
trong 10 ngày nửa. Tôi đã định ngưng nhưng anh ta khăng khăng rằng tôi phải tiếp 
tục điều trị cho anh ít nhất 1 lần một ngày và vì vậy tôi đã làm thêm 10 ngày nữa. 
Sau đó, anh đã được phẫu thuật trên háng và vẫn bị thoát vị trở lại. Thật không may, 
nhưng tôi biết rằng nếu bệnh nhân không thay đổi lối sống của mình thì.... nhưng đó 
là một câu chuyện khác. 



(Người được điều trị: D.G. Verolavecchia - điều trị được thực hiện vào tháng 7 năm 
2017). 
 
Thành công tôi đạt được với người này đã thúc đẩy tôi học tiếp tới cấp 6 với khóa 
nâng cao số 16. Sau học viện, tôi đã tổ chức một số khóa học cơ bản ở cả thành phố 
xuất xứ của mình, đó là Verolavecchia (BS), và cả ở San Marino. 
Tôi đã điều trị một số người có kết quả tốt nhưng tôi nhận ra rằng tôi có khiếu hơn 
trong việc phổ biến Diện Chẩn bằng cách làm cho mọi người biết tới DC và nhấn 
mạnh vào chủ đề tự điều trị. 
 
Vào tháng 11 năm 2019, tôi đã tham dự hội chợ Lễ hội Thực phẩm và Sức khỏe ở 
Cesena cùng với 7 thành viên khác, và chúng tôi đã giới thiệu DC cho khoãn 300 
người, trong đó khoãn 150 người được trãi nghiệm DC. 
Bây giờ tôi cộng tác với Trí để quản lý các liên hệ để tham gia các hội chợ về sức 
khỏe, với Cơ sở di động của Hội (chiếc xe Buýt Diện Chẩn). 
Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất của phương pháp này là sự tự điều trị vì tôi tin rằng 
mổi người là bác sĩ tốt nhất cho chính mình, và nhờ đó ta có thể can thiệp vào những 
triệu chứng đầu tiên của tất cả các bệnh tình của bản thân. 

Tôi biết ơn Thầy Châu đã cung cấp phương pháp tuyệt vời này cho mọi người. 

 

 EVIRA BALESTRERI 
 
“Thầy xuất hiện khi trò đã sẵn sàng”, một câu tục ngữ 
phương Đông nói thế, và đó chính xác là những gì đã 
xảy ra với tôi và Diện Chẩn.  
Tôi tên là Cinzia Evira Balestreri, tôi 59 tuổi và tôi sống 
ở Correggio ở tỉnh Reggio Emilia. Tôi làm nhân viên 
trong một căng tin mặc dù có bằng khóa học chuyên 
ngành tại Trường Kinh doanh. Tôi là một góa phụ kể từ 
tháng 2 năm 2015 và tôi phải nói rằng ngay sau khi 
chồng tôi bị bệnh và chết, tôi đã tìm đến Diện Chẩn. Lúc 

đó tôi đang tìm mọt cái gì đó có thể giúp mọi người không phải đau khổ và tại một 
hội chợ chăm sóc sức khỏe ở Milan, tôi đã thấy một khán đài Diện Chẩn khiến tôi tò 
mò, mặc dù đó không phải là Hiệp hội của chúng tôi (nhưng lúc đó tôi không biết 
điều đó). Sau đó vài tháng, một hiệp hội từ Modena đã trình quản cáo khóa học Diện 
Chẩn cơ bản với Monica Stiz và tôi đã tham dự. Tôi đã lặp lại nó nhiều lần và vào 
tháng 10 năm 2016 tôi đã đi học khóa chuyên sâu và vào năm 2017 tới học Khóa 
nâng cao 14 với Trí. Tôi đã yêu ngay lập tức phương pháp này bởi vì nó đơn giản 
nhưng sâu sắc và trên hết là rất năng động. Vì vậy, tôi đã trở thành một huấn luyện 



viên vì tôi chia sẻ giấc mơ của GS. Bùi Quốc Châu rằng trong mỗi gia đình đều có ít 
nhất một người biết sử dụng nó vì lợi ích của người thân và bạn bè. Tôi có thể nói 
rằng, ngoài tự trị, tôi sử dụng Diện Chẩn mỗi ngày, nhất là trong sở làm. Các đồng 
nghiệp, cả nam lẩn nử, trước khi dùng thuốc, họ yêu cầu tôi giúp đỡ họ và tôi làm 
điều đó với nhận thức rằng nếu bạn làm điều tốt cho người khác, bạn sẽ làm điều đó 
cho chính mình. Là một huấn luyện viên, tôi đã đào tạo khoảng 30 - 35 người và tôi 
hy vọng sẽ mang nhiều người khác đén với phương pháp tuyệt vời này. 
 
Dưới đây là vài kinh nghiệm rất tích cực mà tôi đã có: 
Hội chứng ống cổ tay cho một cậu 29 tuổi, tên D.B. sống tại Correggio. Làm điện cơ. 
Tín hiệu điện không qua. Chờ đợi phẫu thuật. Bàn tay em bị sưng, đau rất nhiều và 
thậm chí em  không thể cầm bút. 
Tần suất điều trị: 2-3 lần một ngày trong khoảng 20 ngày, sau đó mỗi ngày một lần 
cho đến khi cơn đau biến mất và chức năng của bàn tay được lấy lại. Hơ ngãi cứu 
trên cổ và trực tiếp trên cổ tay. Lăn tấc cả các khu vực cổ tay và cổ chân trên mặt và 
thực kích thích các khẻ tay với cây ấn-gạch sáu chia. Lăn các ngón tay. 
Bàn tay đã xẹp và cơn đau đã giảm đi sau những lần đầu điều trị nó không còn sưng 
nữa. em đã lấy lại 100% chức năng và sự cảm giác của tay và em đã hủy bỏ điểm hẹn 
để phẩu thuật. 
 
Tôi củng muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm mà tôi đang trải qua với mẹ tôi. Vào 
tháng 12 năm vừa qua bà bệnh nặng, sắp chết. Tôi đã nhờ các đồng nghiệp trong Hoi 
DC đọc 26 6° cho mẹ và đồng thời tôi đã sử dụng thẻ hào quang của Thầy Châu, 
nhất là trong những khoảnh khắc khủng hoảng tối đa, khi dường như không còn hy 
vọng nào hết. Cùng với 26 60, đọc rất nhiều lần trong ngày, bà đã vượt qua được 
thời khắc nguy trọng và hồi phục thể chất. Tôi đã giải thích với chị tôi cái gì là 26 60 
chị ấy củng bắt đầu đọc với lời cầu cho sức khỏe của mẹ được cải thiện. Nhưng mẹ 
củng không còn tỉnh táo vì vậy chúng tôi đọc 26 60 cho sự sáng suốt về tinh thần của 
mẹ, mỗi ngày đều đọc. Phép lạ đã được thực hiện. Trong một tuần, người mẹ đã hoàn 
toàn tỉnh táo và tôi cảm ơn Thầy Châu đã giúp chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục đọc 26 60 
với hy vọng mẹ có thể về nhà sớm. 
 
TÔI HẾT LÒNG CẢM ƠN VÀ CẢM ƠN THẦY CHÂU 
 

 

  



TRƯƠNG THỊ MỸ HẰNG 

 

Tôi tên là Trường Thị Mỹ Hằng và tôi là em gái của 
Văn Trí và Myle. Tôi sống ở Ý, ở tỉnh Mantua cùng 
với gia đình bé của tôi từ năm 1994. Tôi là một y tá, 
hiện đang ở khoa chỉnh hình của bệnh viện Peschiera 
del Garda.  

Khi anh trai Văn Trí mang phương pháp bấm huyệt 
đến Ý tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức và tôi đã tham 
gia khóa học cơ bản do anh dạy. Trong những năm 

qua, tôi luôn tham dự các khóa học khác mà anh và chị tôi đã tổ chức nhưng vì việc 
làm của tôi, tôi không thể "chính thức" tham dự các khóa học Diện Chẩn nâng cao. 
Điều này không ngăn được tôi muốn đắm mình vào môn này của quê hương tôi, và 
vối tư cách của một người tự học, nhờ biết tiếng Việt, và với sự giúp đỡ liên tục của 
chị gái Myle, tôi đã hiểu biết DC đến mức độ là tôi sử dụng nó như một phương 
thuốc đầu tiên trong bất kỳ dịp nào, trong gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp, người 
quen và cả với bệnh nhân. Trong môi trường bệnh viện, tôi tiếp xúc hàng ngày với 
những người cần được châm sóc và mệt mỏi vì phải dùng thuốc trong một thời gian 
dài. Trong những trường hợp này, tôi đã can thiệp bằng cách đề xuất phác đồ 6 vùng 
phản chiếu hệ bạch huyết. Theo yêu cầu, tôi cũng dạy các mát xa đơn giản cho họ có 
thể tự làm trong ngày, thay thế cho thuốc giảm đau: trên các vùng phản chiếu của 
đầu gối bên miệng, háng, quanh vành mũi, hoặc xoay cổ tay để giải quyết đau cổ gáy 
và tăng năng lượng. 
Với các đồng nghiệp, tôi đã có nhiều thành công: khi họ biết về phương pháp DC, họ 
đã tìm tới tôi để giải quyết những nỗi đau nhỏ mà họ đã phải chiu đựng trong một 
thời gian dài. Đây là trường hợp của một đồng nghiệp của tôi với chẩn đoán viêm 
epicondyl ở khuỷu tay không giải quyết được bằng liệu pháp sóng xung kích. Tôi liên 
tục ấn vào điểm đau ở vùng phán chiếu khuỷu tay trên mặt và trên ngón tay cái của 
bạn ấy; Anh ấy chịu đựng một cơn đau nhói trong khi tôi ấn và sau đó một thời gian 
anh ấy cho tôi biết rằng từ ngày đó cơn đau biến mất hoàn toàn. Một trường hợp 
khác là đồng nghiệp Ilaria, một ngày nọ cô vào ca với một bên vai đau đến không thể 
giơ tay. Tôi tìm thấy các điểm trên vùng đầu gờ mài và tôi đánh luôn cả bộ Thông 
nghẽn nghẹt. cô cãm nhận ngay lập tức là bớt đau tới 80%. Bản thân Ilaria đã thực 
hiện phác đồ 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cho cháu trai ba tháng tuổi của mình, 
giải quyết viêm xoang cho nó. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là 
trường hợp của Gemma, đồng nghiệp của tôi, người đã khuyên cha chồng, người 
nằm trong danh sách chờ phẫu thuật thay khớp háng, tự xoa mac xa vùng quanh 



vành mũi (tương ứng với hông) bằng cây do huyệt. Ông ấy ngay lập tức cã nhận 
được sự nhẹ nhõm đến nỗi ông ta đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật. Các bác sỉ làm với tôi 
còn hoài nghi hơn một chút, nhưng họ cũng không thể phủ nhận sự thành công của 
phương pháp này và thường hỏi tôi những câu hỏi tò mò về các huyệt điều trị đau 
lưng hoặc cho căng thẳng thần kinh. Họ càng tò mò và quan tâm hơn sau mổi lần tôi 
“ra tay múa kiếm”. 
Ngoài bệnh viện ra, nơi tôi thực hành Diện Chẩn nhiều nhất là môi trường gia đình. 
Tôi có ba cô con gái nên một trong những động tác đầu tiên mà tôi đã dạy cho cả ba 
là mát xa chống đau bụng kinh, tức là dùng ngón trỏ và ngón giữa, mac xa qua lại 
vùng môi trên và vùng cằm cho đến khi nó ấm lên; Ngoài ra, chà xát lòng bàn tay và 
đặt chúng lên hai mắt. Các đông tác này đã trở thành phương thuốc của mỗi tháng. 
Mặt khác, khăn nóng là giải pháp cho mọi giai đoạn kiệt sức như cúm theo mùa, 
cũng như hệ thần kinh là giải pháp trong những ngày bận rộn và căng thẳng hơn. 
Diện Chẩn là một phương pháp mà mọi người đều có thể làm mà không tốn chi phí 
và thật thú vị khi bạn có thể tự chăm sóc bản thân. Vài tháng trước sau một bài tập 
chống đẩy tại phòng tập thể dục, tôi bị đau đầu gối khiến tôi đi khập khiễng. Sau khi 
khám tôi, bác sĩ chỉnh hình của khoa chẩn đoán chấn thương sụn khớp và khuyên nên 
phẩu thuật. Về nhà, tôi hơ ngãi cứu trên ngón tay cái của mình, đồng hình với đầu 
gối và hơ trực tiếp trên đầu gối. Mất chưa đầy ba ngày và tôi không còn cảm thấy 
đau nữa. 
Tôi coi mình là người may mắn và vinh dự khi có những người anh chị em của mình 
là điểm tựa đế hiểu biết nhiều hơn vì họ đã lãnh trách nhiệm truyền bá phương pháp, 
và họ đặt cả trái tim và tâm hồn vào đó. Với Diện Chẩn tôi yên tâm vì ngoài sự 
chuyên nghiệp, tôi còn có thể có một phương pháp sơ cứu thực tế, cụ thể và dể áp 
dụng cho mọi người. Xin cảm ơn anh chị em Văn Tri, Mỹ Lệ, Mỹ Duyên (ngươi hỗ trợ 
và cộng tác đầu tiên của Mỹ Lệ) và đặc biệt là Thầy Bùi Quốc Châu. 
 

OSCAR BREDA 
Tôi 65 tuổi và tôi là giám đóc của một công ty 
đa quốc gia xane xuất xi măng và bê tông. Tôi 
sống ở Casale Monfferato. 

Vào năm 2015, một ngày nọ, tôi biết được từ 
đòng nghiệp của tôi rằng có một khóa Diện 
Chẩn trong làng tôi và tôi đã đăng ký khóa học 
cơ bản với chuyên gia bấm huyệt Mauro da 
Monte. Tôi thực sự thích phương pháp này và 
tôi muốn tìm hiểu thêm về nguồn của nó. Và 
thế, tôi đã đăng ký khóa học nâng cao do Tri tổ 



chức và năm sau tôi đã học đén cấp 6 với Trí, trong khóa số 14. Sau đó tôi đã đến 
Việt Nam vào năm 2018 để tham dự Master cùng Giáo Sư Bùi. 
Kinh nghiệm của tôi trong thế giới của các liệu pháp thay thế bắt nguồn từ năm 
1995, với tư cách là Master Reiki, người điều hành Meiso Shiatsu và naturopath, 
nhưng, kể từ khi tôi phát hiện ra Diện Chẩn, bấm huyệt trên mặt đã trở thành con 
đường duy nhất của tôi. 
Tôi đã đào tạo khoảng bốn mươi người với khóa căn bản-tự điều trị và 10 người đã 
tham gia khóa học chuyên sâu. Trong số này có một nhà tâm lý học, một chuyên gia 
dinh dưỡng, một nhân viên y tế phụ trách phòng thí nghiệm và phân tích, hai y tá 
phụ, và một dược sĩ đã ghi danh vào khóa học cơ bản tới. 
Tôi điều trị mỗi ngày, trong studio riêng của tôi và trên những người tôi gặp trên 
đường phố. 
Trong số những kinh nghiệm thành công của tôi, tôi muốn báo cáo trường hợp sau: 
Bệnh nhân Parkinson, phụ nữ, 75 tuổi, run tay, chân trái và run nhẹ ở cằm, trầm 
trọng  hơn khi bị kích động. 
Trong hơn một năm, bà phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, như bị thắc lại, từ 
lưng và đến miệng dạ dày, cơn đau dữ dội buộc bà phải liệt giường. 
Lần đầu điều trị: phác đồ hệ bạch huyết + phác đồ Parkinson (đã bao gồm các huyệt 
TK 124, 34, 26) sau đó tôi kết hợp Pđ viêm cơ, và tôi dán cao salonpas trên 
124,34,26). 
Điều trị lần thứ hai sau ba ngày: tôi lặp lại như trên, bệnh nhân báo cáo rằng các 
cơn co thắt đã giảm về tần suất và cường độ. 
Sau ba ngày tôi quay lại (buổi sáng) và bệnh nhân báo cáo rằng vào buổi tối cô ấy 
không bị co thắt, ngủ cả đêm và cả ngày hôm sau cũng không thấy đau. 
Điều trị lần thứ tư: Tôi tiếp tục với với giao thức như trên và bà hết đau được cả 
ngày. Và khi cơn đau đến nó cũng ít dữ dội hơn. 
Trước khi thay đổi giao thức, tôi đã tiếp tục như trên cho đến khi tình hình được cải 
thiện .. Tôi cho mình thêm 4 tuần, hai lần một tuần. 
Để tự điều trị, người phụ nữ cào vào gáy; với cái cào nhỏ tôi dạy cô ấy cào mặt và 
lòng bàn tay. 
Người phụ nữ rất hạnh phúc, sau một năm đau đớn liên tục, thậm chí một ngày một 
đêm không đau là một thành tựu lớn. Một cải tiến khác là sự run rẩy ở cằm cũng đã 
biến mất. 
Một năm đã trôi qua và căn bệnh này đã chậm phát triển rất nhiều, so với những 
người khác trong hiệp hội Casale Monferrato của những bệnh nhân Parkinson, nơi 
mà bà ấy đến để tập thể dục mỗi tuần một lần; thực tế là các bác sĩ của trung tâm 
không giải thích được vì đó là một căn bệnh chỉ có một sự tiến hóa xấu. Ngoài ra, 
đau ở dải cơ hầu như cũng rất hiếm. 
 
Tôi cũng đã điều trị một số rối loạn thần kinh và tất cả đều có kết quả thực sự tích 
cực, gần như không thể tin được. 
 
 



Tôi cảm ơn Giáo sư về khám phá và những lời dạy của ông; Tôi cảm ơn anh em họ 
Trương đã và đang châm chỉ truyền bá phương pháp và cho tôi cơ hội thành người 
hữu ích với người khác bằng cách điều trị và phỏ biến phương pháp, qua các lớp học 
cơ bản và nâng cao. 
Chúc mọi người luôn có nhiều năng lượng để truyền bá Diện Chẩn Bùi Quốc Châu 
cho thật nhiều người khác. 
 

 
ELIA GONZO 
 
Tên tôi là Gonzo Elia, Chuyên gia bấm 
huyệt Diện Chẩn. Tôi có 52 tuổi, tôi là một 
thợ hàn và tôi đã may mắn biết được 
phương pháp tuyệt vời này vào năm 2016, 
nhờ một người bạn. Tôi đã tham gia khóa 
học cơ bản được tổ chức vào ngày 26 tháng 
1 năm 2016 do Myle dạy, tôi chưa bao giờ 
nghĩ rằng từ ngày đó tôi sẽ không bao giờ 
dừng lại. Tôi đã học đén câp 6 với Trí và 
đến cấp 10 vào hè năm 2018 với giáo sư 

tuyệt vời của chúng tôi, BÙI QUOC CHÂU. Trong ba năm nay tôi đã điều trị mỗi 
ngày sau khi làm việc: tôi điều trị hai đến ba người mỗi ngày. Kết quả thật tuyệt vời, 
mọi người ra đi hạnh phúc và khỏe mạnh.  
Ca mà khiến tôi rất vui là ca ddieuf trị cho một cô gái 19 tuổi không thể ngủ ngon 
vào ban đêm, cô bị đau cơ khắp người khiến cô phải phàn nàn liên tục, gây khó chịu 
cho cá gia đình. Cô còn bị đau đầu với việc đi lại khó khăn. Buổi đầu tiên tôi nghĩ 
rằng tôi sẻ không thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy khó chịu mổi khi tôi vừa đụng đến. 
Sau mười buổi tôi có thể nói rằng bang đêm cô đã nghỉ ngơi tốt, cơn đau đầu đã biến 
mất và cơn đau cơ cũng ít trầm trọng hơn. Cô đã cải thiện cuộc sống của mình trong 
tất cả mọi khía cạnh 
Tôi rất hài lòng vì vào ngày 14 tháng 1 năm 2020, tôi đã xoay xở, với sự giúp đỡ của 
anh Antonio Pasin và anh Pier Domenico Barbiero, để mở văn phòng Diện Chẩn 
BQC Italia-Alto Vicentino tại Villaverla, với mục đích theo dõi tất cả những người đã 
tham gia khóa học cơ bản, trong thành phố của chúng tôi, và giải thích về Diện Chẩn 
là gì với mọi người muốn biết tới nó. 
Một sự hài lòng lớn khác của tôi là tôi cũng đã lôi cuốn vợ mình, Sandra Colautti, 
đến phương pháp này, đến nỗi, sau khi tham gia khóa học cơ bản, cô ấy đã học tiếp 
khóa  Diện Chẩn làm và bắt đầu cung cấp dịch vụ ấy cho bạn bè và người quen. Mọi 
người đánh giá rất cao phương pháp làm đẹp của Diện Chẩn mà vợ tôi cho họ trãi 
nghiệm. 
Tôi đang sử dụng thẻ hào quang của  Thầy trong nhiều tình huống khác nhau, tôi liệt 
kê một số trường hợp:  

- Tôi đã sử dụng thẻ với hình trắng đen của Thầy cho một trường hợp của một quý 
ông bị suuwng nướu răng. Sau khi anh ấy gửi cho tôi bức ảnh của anh trên điện 



thoại di động, tôi đặt thẻ lên trong vài phút. Ngày hôm sau anh ấy gọi cho tôi 
một cách kinh ngạc nói rằng cơn đau đã biến mất.  

- Một trường hợp khác liên quan đến một quý ông bị đau dữ dội ở lòng bàn chân 
đã phải chịu đựng trong nhiều năm; Tôi đặt một thẻ trên mỗi chân, thẻ có hai 
bàn tay của Thầy. Ngày hôm sau anh ấy viết cho tôi rằng cơn đau đã giảm đi rõ 
rệt, sau đó anh ấy tiếp tục  điều trị với ngãi cứu và bây anh giờ rất khỏe và có 
thể đi lại mà không bị đau.  

- Tôi đã sử dụng thẻ của Thầy với một phụ nữ phải phẫu thuật hoặc phải làm hóa 
trị (chuyện đó sẻ được quyết định sau khi có kết quả tái xét nghiệm). Đêm trước 
khi đi xét nghiệm, tôi đặt thẻ hào quang của Thầy trên bức ảnh của người phụ nữ 
mà tôi có trên điện thoại di động; Bức ảnh bắt đầu biến mất và xuất hiện trên 
điện thoại di động và sau hai ngày, người phụ nữ hạnh phúc gọi cho tôi vì kết 
quả kiểm tra là: không còn một bất kỳ vết bẩn nào, trước sự kinh ngạc vô cùng 
của các bác sĩ. Kể từ đó, người phụ nữ vẫn khỏe mạnh. 

 
Không dễ để viết những điều này bởi vì không phải ai cũng hiểu được năng lượng tốt 
này mà Thầy ban cho chúng ta. 
Đặc biệt cảm ơn các bậc thầy vĩ đại Myle và Tri, và siêu nhân BÙI QUOC CHÂU. 
 

 
MONICA DI VENANZO 

 

Tên tôi là Monica Di Venanzo Tôi 55 
tuổi. Tôi là một chuyên giavề thẩm mỹ và 
chuyên gia trị liệu Diện Chẩn từ khi tôi 
gặp phương pháp này vào đầu năm 2013. 
Tôi đã biết về phương pháp tuyệt vời này 
từ cuốn sách Diện Châm phiên bản tiếng 
Pháp dịch sang tiếng Ý. Lập tức tôi đã 

thử nghiệm tự học với kết quả tuyệt vời về những cơn đau cột sống. Ngay sau đó tôi 
phát hiện ra rằng Trương Văn Tri đang dạy Diện Chẩn ở Desenzano và tôi đã tham 
dự Khóa học cơ bản vào tháng 2 năm 2013 với kết quả tuyệt vời ngay lập tức, nhất là 
về đau xương khớp.  

Một trường hợp mà tôi sẽ luôn nhớ là một phụ nử 70 tuổi bị tê ran liên tục cả mặt, 
ngày đêm, suốt 3 tháng.  Bà tuyệt vọng, thậm chí không ngủ được, sau khi làm xét 
nghiệm, thử mọi cách, sau khi nha sĩ ta đã nhổ hết răng cuar bà vì cho rằng nó chiệu 
trứng đó phụ thuộc vào điều này. Bà ta cũng uống thuốc nhưng vấn đề không qua 
khỏi. Bà đã chạy làm 70 km để  tới nơi tôi và trong 1 lần diều trị với 6 vùng phản 
chiếu HBH và 12 dây thần kinh sọ nảo, mọi thứ đã biến mất, trước sự kinh ngạc của 
cả hai. Bàấy quay lại 1 lần nửa, sau 1 tuần để đề phòng nhưng thật ra bà không còn 
khó chịu tí nào nữa!  



Sau đó vào, tháng 7 năm 2013 tôi đã tham dự Khóa học chuyên sâu và khóa nâng 
cao tới cấp 6, vào tháng 4 năm 2014 do Tri tổ chức. ngay lập tức tôi đã tham vọng 
(không bao giờ nghĩ đến) truyền bá Diện Chẩn thông qua các Khóa học cơ bản.  

Từ đó đến nay, tôi đã đào tạo được cho khoảng 250 người trong đó có một số chuyên 
gia làm đẹp , chuyên gia vật lý trị liệu loãng xương, y tá, nhân viên y tế, giáo viên 
mẫu giáo, tiểu học và trung học, nhân viên xã hội và những người có công việc văn 
phòng và các bà nội trợ. Tôi đã tặng một Khóa học cơ bản và khóa hoc Sơ cứu cho 
một giáo sĩ làm việc ở Bangladesh với các trẻ bị bỏ rơi trên đường phố với nhiều 
bệnh lý! Tôi đã dạy cho khoảng 50 người từ năm 2019 đến nay với Khóa Sơ cứu bằng 
DC! Vào năm 2015, tôi đã tham dự chương trình Diện Chẩn cho trẻ em với Giáo sư 
Bùi Quốc Châu, tại Ý, và khóa học Diện Chẩn làm đẹp do Mỹ Lệ và Chiarastella tổ 
chức.  

Trong kinh nghiệm, tôi đã có kết quả tuyệt vời về các trường hợp đau đầu, đau cổ, 
đau cột sống, đau thần kinh tọa, lo lắng, mất ngủ, đau bụng kinh, trĩ, và nhiều hơn 
nữa, với các phác đồ DC!  

Một trường hợp thú vị: Tôi đã điều trị cho một phụ nữ 90 tuổi bị thủng tim và các xét 
nghiệm qua siêu âm cho biết là tầng số chức năng tim chỉ đến 26. Bà đã không muốn 
phẩu thuật và dã nhờ đến tôi. Tôi đã điều trị cho bà 1 lần mổi tuần và cháu bà điều 
trị cho bà 2 lần một ngày theo hương dẩn của tôi.  

Lúc đầu, khuôn mặt của bà rất đỏ nhưng sau khi đánh 6 vùng PCHBH thị nó đã trở 
lại màu bình thường. Do đó, chúng tôi luôn luôn thực 6 vùng PCHBH cộng với các 
phác đò trị suy tim và to tim, kèm theo sự kích thích của tam giác tim; riêng khi tôi 
điều trị thì tôi thêm hơ ngãi cứu trên các sinh huyệt của kinh phế và kinh tâm bào. 

Sau 6 tháng, tầng số trên đã lên tới 76 và bác sĩ đã choáng váng và hoài nghi vì kết 
quả này. Bà sống tự túc thêm 3 năm và sau đó bà tè và  bị gãy xương đùi, nhưng bà 
đã qua phẫu thuật!  

Tôi đã có kết quả quan trọng với 2 người bị tắc nghẽn ruột nghiêm trọng phải nhập 
viện mà không gải quyết được. Tôi dạy họ đơn giản mát xa bằng ngón tay theo phản 
xạ đại tràng trên mặt, dấu hỏi quanh miệng, cách mỗi giờ x 50/100 lần. Thành công 
vỉ đại! 

Tôi đã điều trị nhiều người và giải quyết thành công những bất tiện của họ, nhưng tôi 
không phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ mọi người thoát bệnh và điều này cũng giúp 
tôi cải thiện và càng khiêm tốn! Tôi đã tham dự Master đầu tiên tại Việt Nam với 
Giáo sư Bùi Quốc Châu năm 2016 và lần đó là chìa khóa giúp tôi mở mang đầu óc 
hơn nữa và có thể tiếp xúc trực tiếp với nguồn phương pháp cải thiện cuộc sống của 
tôi về lòng tự trọng, sức khỏe, tinh thần cởi mở, hạnh phúc, hài lòng để có thể giúp 
đỡ gia đình tôi và nhiều người khác! Thái độ của tôi là luôn luôn chữa bệnh cho bản 
thân và cho gia đình chỉ với DC, ngay cả đối với cấy ghép nha khoa, tôi chưa sử 
dụng bất kỳ loại thuốc nào mà chị dùng phác đồ Tan máu bầm và Chống nhiễm trùng 
và các sinh huyệt của nướu và răng! 
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MARINELLA LUCIA  

Tên tôi là Marinella Lucia, ngoài đời tôi làm nghề giáo 
viên mẫu giáo. Tôi vô tình tiếp cận Điện Chân bằng 
cách tham gia một buổi thuyết trình do Trường Văn Trị 
tổ chức vào tháng 6 năm 2012, từ đó tôi thực sự bị tấn 
công bởi phương pháp này và lịch sử của nó. Tôi đã 
đăng ký khóa học cơ bản đầu tiên được tổ chức lần đầu 
tiên tại thành phố của mình vào tháng 7 năm 2012. Tôi 
đã trở thành một nhà trị liệu phản xạ được chứng nhận 
bằng cách tham dự Học viện n. 1 vào tháng 1 năm 

2013. Tôi bắt đầu thực hiện nhiều phương pháp điều trị với kết quả tích cực, giải 
quyết nhiều bất tiện cũng theo một cách dứt khoát. Tôi đã tổ chức một số buổi tối để 
trình bày Phương pháp Điện Chân và tổ chức một số khóa học cơ bản, cách thành 
phố của tôi khoảng 800 km. Một số sinh viên của tôi sau đó tiếp tục nghiên cứu của 
họ và lần lượt trở thành chuyên gia bấm huyệt. Không cần phải nói, tôi lớn lên từng 
ngày với các học sinh của mình và với những người tôi đối xử. Mỗi thành công là 
một phép màu nhỏ đối với tôi, một niềm vui vô hạn, sự thôi thúc luôn luôn tiếp tục và 
luôn nỗ lực hết mình. Vào tháng 8 năm 2016, tôi đã nhận được Master n. 1 ở Việt 
Nam với prof. Bùi Quốc Châu Châu, nhiệt huyết của tôi đã tăng vọt. Phương pháp 
bấm huyệt khuôn mặt Việt Nam là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi 
sử dụng phương pháp không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và nó luôn luôn 
thành công mỗi lần. Tôi rất ngưỡng mộ giáo sư và tôi rất quý trọng anh ấy, tôi đã 
may mắn gặp được cá nhân anh ấy, tham gia các hội thảo của anh ấy và học hỏi kiến 
thức mới mỗi lần. Cảm ơn giáo sư Bùi Quốc Châu vì tất cả những gì ông đã làm cho 
tôi và cho cả nhân loại. !! 

Dưới đây là một số lời chứng thực mà tôi đã chép lại được. 

Lời chứng thực của: C.E. 
Địa điểm: Botticino Sera (BS) 
Ngày: tháng 4 năm 2016 
Cô gái này trải phẩu thuật nội mạc tử cung. Trong quá trình phẫu thuật, bs vô tình 
cắt đứt một dây thần kinh ở hậu môn. Từ đó cô bị đau dữ dội ở hậu môn, khó ngồi 
được. Khi đi đại tiện cô có những cơn đau kinh khũng, kèm với xuất huyết. Cô ta đã 
đi đến nhiều bs chuyên môn, nhưng vô ích. 
Tôi quyết định chỉ chửa bằng ngãi cứu. Tôi đã không thực hiện bất kỳ phác đồ nào. 
Tôi cho cô đóng bàn tay trái thành một nắm tay, chỉ để lại một lỗ nhỏ ở trung tâm và 
tôi hơ ngãi cứu tìm sinh huyệt và sau đó tôi kích thích huyệt với kỹ thuật "cá cắn 



câu", ba lần cách khoãn, nghỉ  một vài giây và lặp lại. Trong tất cả 9 lần. Điều trị hai 
lần trong hai ngày liên tiếp, và mổi lần chừng 10/15 phút. 

Người phụ nữ ngay lập tức cảm thấy thoải mái, cơn đau biến mất và cũng khôn còn 
chảy  máu. Tôi dạy cô cách hơi ngãi cứu và cô tiếp tục tự điều trị. Cô đã giải quyết 
đuộc 100% !!! 

Lời chứng thực của: R.B. 
Địa điểm: Desenzano del Garda (BS) 
Ngày: tháng 6 năm 2018 
Cô gái này đã có một u nang trên đầu trong vài năm nay, ban đầu nhỏ và sau đó lớn 
lên và lớn như một quả hồ trăn. Nó đã trở nên đau đớn khi chạm vào. Bác sĩ da liễu 
gửi cô cho bác sĩ phẫu thuật và người đã nói rằng cô ta phải phẩu thuật nó đi. 
Tôi chỉ điều trị một lần: 6 vùng PCHBH, ổn định TK, Tiêu u tiêu bướu và tôi ấn 
quanh chân cái u với cây sao chổi, ấn nhanh và lặp lại sau hai mươi phút. 
Nagy đêm,đó cái  u nang vở ra. Rất nhiều mủ và thậm chí máu chảy ra. Và sáng đó 
nó đã biến mất. 
 
Lời chứng thực của: M. C .. 
Địa điểm: Montichiari (BS) 
Ngày: tháng 3 năm 2013 
Đây là một cậu thanh niên, một tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Sau một cú ngã, anh 
bị đứt dây chằng, được phẫu thuật và thực hiện nhiều liệu pháp phục hồi chức năng 
mà không có kết quả. Anh ấy đến với tôi với một đầu gối đau, sưng và không thể uốn 
cong nó. 
Tôi đã thực hành: 6 vùng PCHBH, ổn định TK, SH phản chiếu đầu gối + phác đồ 
tiêu viêm với salonpas. Hơ ngãi cứu ngón tay cái (đồng hình) và hơ trực tiếp trên đầu 
gối và phần trên của tai. Tôi đã được thực hiện tất cả là năm lần điều trị. Hai tuần 
đầu tiên, hai lần một tuần. Và lần cuối cùng, một lần trong tuần. Trung bình, mổi lần 
là 50/60 phút. 
Cậu thanh niên đã trở lại đạp xe và chiến thắng cuộc đua của mình sau khi bị gián 
đoạn ba tháng sau tai nạn. Đau đớn, sưng tấy biến mất và anh đã uốn cong đầu gối 
của mình được. 
 
Lời chứng thực của: G.B 
Địa điểm: Thần chú 
Ngày: tháng 9 năm 2013 
Người đàn ông này bị đau dữ dội ở chân, anh ta không thể đi bộ hơn hai mươi phút. 
Chân anh cứng lại và anh phải ngồi xuống. Có ba đĩa đệm thoát vị. phẩu thuật hai 



lần. Các bác sĩ nói rằng ông phải chung sống với những cơn đau này mãi mãi. ông 
cũng thường xuyên bị đau lưng. Khi còn trẻ ông là một thợ điện. Anh căng thẳng 
lưng nhiều năm. Tuổi ông 75 tuổi. 
Tôi đã làm: 6 vùng PCHBH, ổn định TK + Bổ âm huyết.. 
Xử lý tất cả các điểm sinh huyệt phản chiếu cột sóng bằng kỹ thuật ấn chậm (30 
giây). Cũng hơ các SH trên lưng trên ngón tay và trên cẳng tay và SH trên chân. 
Tôi đã được thực hiện tất cả là năm lần điều trị, mổi lần kéo dài khoảng một giờ. 
Người đàn ông này không còn bị đau chân hay đau lưng nữa. Anh trở lại đạp xe sau 
15 năm. 
 
Lời chứng thực của: G.V. 
Địa điểm: Montichiari (BS) 
Ngày: tháng 4 năm 2013 
Người phụ nữ này đã không ngủ trong 12 năm. Cô ngủ gật vào buổi tối trên ghế sofa 
nhưng sau đó khi lên giường, cô thức cả đêm. Tôi cố gắng hỏi cô ấy những gì đã xảy 
ra với cô ấy. Cô tâm sự với tôi rằng Cô đã bị một cú sốc 12 năm trước. Tại nơi làm 
việc, người bạn thân nhất của cô đã chết trước mặt cô với cái đầu bị nghiền nát bởi 
một cái máy. 
Tôi đã làm: 6 vùng PCHBH, ổn định TK, phác đồ mất ngủ, hơ ấm hai tai lên. Điều trị 
chỉ một lần. Từ tối hôm đó, người phụ nữ lại bắt đầu ngủ được bình thường. 
 

Lời chứng thực của: R.G. 
Địa điểm: 
Ngày: tháng 1 năm 2014 
Trong vài tháng, cô bị đau ở lưng và lang ra cả mông. Khi cô ta leo lên cầu thang, cô 
ta rất đau ở khu vực xương chậu. Cô được chẩn đoán bị hoại tử hông. 
Tôi thực hiện: 6 vùng PCHBH, ổn định TK + xử lý tất cả các điểm của hông quanh 
hông bằng kỹ thuật ấn chậm sau đó dán miếng salonpas lên các điểm đó. Tôi hơ 
bgaix cứu tất cả các điểm phản chiếu trên ngón tay và cục bộ, thoa cù là và mát xa ở 
hông, lưng và mông. Tôi cũng cộng thêm phác đồ chống viêm và giảm đau. Người 
phụ nữ đã đến cho tôi điều trị sáu lần, mỗi lần điều trị kéo dài 50/60 phút. 
Sau sáu lần điều trị, chúng tôi dừng lại vì cô đã khỏe, không còn đau đớn nữa, đi lên 
xuống cầu thang một cách nhanh nhẹn. Đau lưng và đau mông cũng hết. Hông cũng 
thoải mái và cô ấy cũng có thể đi bộ thật xa. 
 
 



 

CRISTINA COLOMBI 

Xin chào, tên tôi là Cristina Colombi, tôi 26 
tuổi. Tôi làm việc tại một phòng tập thể dục 
như một huấn luyện viên cá nhân và tôi 
cũng chuyên môn về phục hồi chức năng. 

Tôi đã tham gia khóa học Diện Chẩn cơ 
bản với Felice vào tháng 1 năm 2015, và 
cùng năm đó tôi học khóa nâng cao với Trí 

và năm 2016 Học tới cấp 6, khóa số 11 và năm 2018 tới cấp 10 tại Việt Nam với 
Thầy BQC. 

Tôi đã biết đến phương pháp Diện Chẩn 
nhờ giáo sư đại học Felice Laconi, người 
đã giúp tôi trong khi tôi viết luận văn 
bằng cấp của tôi, với chủ đề "GIÁO 
DỤC CHỨC NĂNG TRONG CÁC ĐỐI 
TƯỢNG LONBALGIC VỚI KỸ THUẬT 
MEZIERES VÀ KỸ THUẬT DIEN 
CHAN", mà tôi đã đạt được điểm số cao 
nhất , 110/110 Ưu !!! Khi làm luận án 
của tôi, tôi đã có cơ hội làm việc với 
những người bị đau lưng. Tôi thấy rằng 
sự kết hợp của các bài tập tư thế với thực 
hành điều trị bằng Diện Chẩn cho phép 
đạt được kết quả tuyệt vời trong một thời 
gian ngắn so với chỉ tập luyện thể dục 
dụng cụ. 

Hiện giờ, tôi chủ yếu điều trị đau cổ. 
Trường hợp nổi bật nhất mà tôi đã giải quyết là một người phụ nữ không còn cử 
động cánh tay trái sau một cơn đột quỵ. Kể từ khi bắt đầu điều trị, và đặc biệt là nhờ 
ngãi cứu, bà đã thu được những lợi ích tuyệt vời: người phụ nữ đã uốn cong được  

cánh tay của mình ít nhất 45 °. 

 

 



 ROBERTA CALVAGNA  

Tôi là Roberta Cavagna, tôi 37 tuổi. 

Lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với Diện Chẩn là 
vào năm 2014, khi một người bạn của tôi, 
chuyên gia bấm huyệt DC (Alessandra Filippi) 
đã giải quyết cho tôi một cơn đau đầu dữ dội và 
đột ngột, trong vài phút ... Tia sáng của sự thích 
thú xuất hiện. Tôi đăng ký khóa học cơ bản. Với 
những hiểu biết đó, tôi đã đạt được nhiều thành 
công khác nhau trong việc giúp đỡ người khác, 
vì vậy sau vài sự kiện trong cuộc sống, tôi đã 
quyết định muốn biết càng nhiều càng tốt về nó; 

Tôi đã trở thành một chuyên gia bấm huyệt và kinh nghiệm đó vẫn còn trong tim tôi 
trong số những điều đẹp nhất và quan trọng đời. Tôi bị ràng buộc bởi một tình cảm 
mãnh liệt và lòng biết ơn đối với Alessandra, Tri, My Le và toàn bộ Hiệp hội Diện 
Chẩn Italia, nơi mà tôi làm việc như một Tình nguyện viên, cũng như một Huấn luyện 
viên. 

Tôi trị bệnh bằng Diện Chẩn mỗi ngày với sự nhiệt tình, điều này được cảm nhận bởi 
những người được chửa và chính họ, sau đó, lần lượt quan tâm hơn và trở thành một 
thành viên của gia đình lớn của chúng tôi. 

Từ cuối năm 2018 đến hôm nay, tôi đã thực hiện không chỉ các khóa học cơ bản, mà 
cả những buổi dạy 14 động tác mát xa mổi ngày và khóa học Sơ cứ bằng DCu. Tôi 
chưa thể nói rằng tôi đã đào tạo nhiều người nhưng điều tuyệt vời là trong số những 
người tôi đào tạo, tôi vinh dự có các ủy viên hội đồng thành phố, y tá, nhà vật lý trị 
liệu và thậm chí là một đại diện của thuốc tây và một chủ tiệm thuốc tây với nhân 
viên của cô ấy 

Tôi xin ghi lại hai lời chứng thực quan trọng của những người đã được tôi chửa 
bệnh, để biết ơn Giáo sư đã cho chúng tôi các công cụ đẻ thành người hữu ích hơn 
cho xã hội: 

"Monza, ngày 17 tháng 3 năm 2019 
Trong những năm gần đây, tôi thường bị viêm phế quản hen và gần đây một bác sĩ đã 
nói với tôi rằng tôi bị hen suyễn và tôi sẽ phải uống thuốc hàng ngày để tránh khủng 
hoảng hô hấp. 
Trò chuyện với Roberta, tôi phát hiện ra rằng bấm huyệt khuôn mặt có thể giúp tôi và 
vì vậy tôi đã nhận được 3 lần điều trị. Tôi ngay lập tức nhận thấy sự cải thiện về hơi 



thở và cảm giác khỏe mạnh nói chung và từ khi kết thúc điều trị cho đến ngày hôm 
nay (khoảng 3 tháng trôi qua) tôi vẫn tiếp tục cảm thấy tốt, không bị ho hay khó thở 
nữa, mặc dù trong môi trường làm việc của tôi có rất nhiều người bệnh cảm cúm, tôi 
đã không nhận bị bất cứ điều gì, trong khi trước đây tôi rất dễ để bị lây! 
Tôi khuyên mọi người nên điều trị bằng phương pháp này, nó rất hiệu quả và tự 
nhiên và thực sự kỳ diệu! 
M.T.B. " 
 
"Valmadrera, 15/03/2019 
Các bạn thân mến của Diện Chẩn, 
Tôi rất vui lòng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của tôi về phương pháp bấm huyệt 
trên mặt đén từ Việt Nam. 
Trong một cuộc họp mà tôi tham dự, do sự hiện diện của một con chó đẹp, tôi bắt đầu 
cảm thấy ngứa mắt, khó chị, và chay nước mắt sống.. 
Thật lòng tôi không biết làm sao, tôi rất tiếc phải rời khỏi buổi họp vì nó chỉ mới bắt 
đầu, nên tôi đã cố gắng vượt qua. 
Nhưng Roberta đã hiểu được khó khăn của tôi và ngay lập tức nhiệt tình  bấm huyệt 
điều trị cho tôi. 
Đối với tôi đó là một sự giải thoát tức thời, vì chỉ với 3 lần ấn trên mặt, tôi đã cảm 
thấy có gì đó đang được cải thiện; Trong vòng vài phút, vấn đề đã được giải quyết, 
cơn ngứa dữ dội, nước mắt sống và nhiều khó chịu  khác  đã chấm dứt. 
Tôi chỉ có thể cảm ơn Roberta Cavagna vì sự chuyên nghiệp và sẵn sàng đã khắc 
phục vấn đề này mà không cần sử dụng các loại thuốc đắt tiền. 
Tôi nhiệt tình khuyên mọi người trải nghiệm phương pháp điều trị này, Roberta cảm 
ơn vì sự giúp đỡ. 
P. B. " 
  
Cảm ơn giáo sư Bùi Quốc Châu, Trí và Mỹ Lê vì tất cả những nỗ lực của các bạn. 
Tôi yêu các bạn. 
Roberta Cavagna 
 
 
 
  



SERENA BRAVO  
 

Tôi là Serena Bravo, một doanh nhân trong lĩnh vực 
thể dục và y tế, chủ sở hữu của một trung tâm thể 
hình và một phòng khám y tế. 

Con đường đào tạo của tôi về bấm huyệt Diện Chẩn 
BQC bắt đầu vào năm 2014, năm mà tôi nhiệt tình 
tham gia khóa học cơ bản và khóa học chuyên sâu và 
sau đó tham gia Học viện N ° 9, vào tháng 6 năm 
2015 và tiếp tục học với tour du lịch Việt Nam mùa 
hè 2018. 

Ngay khi tôi học được phương pháp Diện Chẩn BQC, tôi bắt đầu tự điều trị và điều 
trị cho bạn bè và người thân, trải nghiệm được hiệu quả của phương pháp này chỉ 
sau vài lần áp dụng. Tôi đã nghĩ đến việc đề xuất với giáo sư đại học lúc đó của tôi, 
và nhà phản xạ học, Felice Laconi, để đưa Diện Chẩn vào các chủ đề của luận án 
văn bằng của tôi. 

Sau khi tham khảo ý kiến của Tri, của giám sát viên Felice và của phó giám sát viên, 
Tiến sĩ Roberto Lanzi Palliativist Doctor, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng tôi có thể 
rút ra luận điểm của mình về việc điều trị cho những người mắc bệnh cổ gáy mãn 
tính thông qua phương pháp thể dục tư thế Mézières, kết hợp với phương pháp Diện 
Chẩn BQC . 

Vì vậy, vào ngày 24 tháng 3 năm 2015, tôi đã thảo luận về luận án chuyên môn về 
Khoa học thể dục trong khóa Khoa học và kỹ thuật của các hoạt động vận động 
phòng ngừa và thích nghi, với tiêu đề "Phục hồi chức năng của các đối tượng mắc 
bệnh cổ gáy mãn tính với phương pháp Mézières kết hợp với Phương pháp Diện 
Chẩn BQC" . 

Có thể đưa ra luận án này là một chiến thắng thực sự bởi vì các nghiên cứu về Khoa 
học thể dục thuộc khóa Khoa học lâm sàng và thực nghiệm của y học, và luận án này 

 đã đưa các bác sĩ và giáo viên rất gần với y học khoa học thông thường, để mở cửa 
lòng, hoặc ít nhất là đôi tai, với một trong những phương pháp mà ở Ý nằm trong 
nhóm “phương pháp không chính thức hoặc phương pháp thay thế”. 

Luận án của tôi đề cập đến 4 trường hợp, phụ nữ vối tuổi khác nhau, tấc cả có một sự 
đau khổ kinh niên ở cột sống cổ gáy. 



Cả 4 phụ nữ đã được tham gia các buổi tập thể dục tư thế kết hợp với phương pháp 
trị liệu bấm huyệt trên khuôn mặt Diện Chẩn BQC. Trong thời gian giửa một lần điều 
trị và lần kế tiếp, được diển ra một lần một tuần trong 3 tháng, 4 đối người đó đã tự 
tiếp tục với các động tác thể dục dụng cụ và bấm huyệt theo Diện Chẩn BQC. 

Để kiểm tra tiến độ và kết quả thu được sau 3 tháng nghiên cứu, tôi đã đề xuất cho 
từng đối tượng câu hỏi "Chỉ số khuyết tật cổ", có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
cổ gáy đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Kết quả rất khả quan đối với cả 4 
trường hợp, với những cải thiện về chỉ số khuyết tật trong việc thực hiện các hoạt 
động hàng ngày của họ, từ 12 đến 33%.  

Sau khi tốt nghiệp, tôi, cùng với chồng tôi Luca, có cơ hội mở một trung tâm thể dục 
và nơi đó chúng tôi cung cấp cho nhiều khách hàng phương pháp trị liệu bấm huyệt 
khuôn mặt của chúng tôi, cũng kết hợp với thể dục dụng cụ tư thế. 

 

Đến nay tôi đã tổ chức một vài khóa học cơ 
bản, đào tạo khoảng năm mươi người, với 
những người này tôi đã có nhiều sự thỏa 
mãn. 

Trong số các học viên đã tham gia các 
khóa học của tôi, có một số y tá, nhiều 
người trong số họ đã mang Diện Chẩn 
trong việc làm của họ, và nhờ đó họ giúp 
bệnh nhân của họ đối phó với căn bệnh tốt 
hơn. 

Tôi cảm ơn tất cả những người đã cho 
phép Diện Chẩn đến với tôi và những 
người đang nổ lực truyền bá nó mỗi ngày, 
tôi làm phần nhỏ bé của mình, tin rằng mỗi 
đóng góp nhỏ là một sự giàu có lớn. 

 

  



MAURIZIO GAZZI 

 

 

Tên tôi là Maurizio Gazzi, tôi 61 
tuổi và sống ở Trento. 

Tôi đã tự mình thử nghiệm nhiều kỹ 
thuật và nhạc cụ từ năm 2004, đặc 
biệt là lĩnh vực âm thanh, biến thể 
và giọng nói, và tôi chia sẻ những 

kinh nghiệm này trong các nhóm  ở Trento, thông qua hiệp hội được tạo ra với một 
số người bạn vào năm 2010. Nhờ âm thanh, trong một cuộc hội thảo được tổ chức tại 
Trento, tôi đã gặp Antonella và cô đã đưa tôi tiếp xúc với thành phố Padua. Nhờ đó  
tôi đã gặp Mỹ Lệ, vào tháng 1 năm 2017, và đó là lần tiếp cận đầu tiên với Diện 
Chẩn. Tôi có cảm giác như nhận một dấu hiệu của định mệnh khi tham gia khóa học 
cơ bản mà My Le đã tổ chức sau vài tháng ở Trento, và sau đó tôi đã nhiệt tình hoàn 
thành toàn khóa đào tạo với Trí, cho đến khi trở thành chuyên gia bấm huyệt vào 
tháng 1 năm 2019. Và tháng 1 năm 2020 tôi đả bắt đầu tổ chức các khóa học cơ bản 
đầu tiên tại thành phố của mình, tạo ra một nhóm những người rất nhiệt tình với 
Diện Chẩn và tôi hy vọng sẽ mở rộng hơn nữa. 

Khi tôi hát một số bài hát để chào mừng sự kết thúc của Học viện, tôi được anh em 
Trương yêu cầu viết một bài Diện Chẩn Ca bằng tiếng Ý. Đó là một thử thách lớn và 
là một niềm vui khi tôi đã bắc được cảm hứng để viết và hát bài hát này và sắp xếp 
nó với người bạn Mauro từ Montegrotto. Chúng tôi hy vọng có cơ hội hát cùng mọi 
người bài hát này, càng sớm càng tốt. 

Diện Chẩn Ca Ý 
 
Từ Việt Nam một phương pháp trị liệu mới đi vào thế giới 
giúp chúng ta và đồng hành cùng chúng ta từ tối đến sáng 
nó là một phương pháp độc đáo: bấm huyệt trên khuôn mặt 
Ấy là Diện Chẩn, Diện Chẩn, Diện Chẩn (x4) 
 
Bạn là niềm tự hào của người việt nam 
bạn loang ra khắp thế giới, bạn mang lại niềm vui vô hạn 
bạn là một khám phá đặc biệt và một phương pháp chữa bệnh phổ quát 
Ấy là Diện Chẩn, Diện Chẩn, Diện Chẩn (x4) 
 
 



Tác giả của bạn là giáo sư Châu  
người đã cho chúng ta điều này với niềm vui và tình yêu  
Ấy là Diện Chẩn, Diện Chẩn, Diện Chẩn (x4) 
 
Hãy vui mừng lên bạn bè thân yêu ơi, có một ánh sáng trong cuộc sống của chúng ta 
hướng dẫn chúng ta trên đường đời và làm cho chúng ta hạnh phúc hơn 
đó là một ngọn đuốc sáng cho chúng ta sự tự do 
Ấy là Diện Chẩn, Diện Chẩn, Diện Chẩn (x4) 
 
Có lẽ chúng ta đã không nhận thấy rằng sự thành công thực sự 
là mọi người đã biến mình thành một thầy thuốc 
không có không gian không có thời gian đó là tự do thực sự 
Ấy là Diện Chẩn, Diện Chẩn, Diện Chẩn (x4) 
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Và Mỹ Lệ xin kết thúc bài báo cáo này với tấc cả tấm lòng hâm mộ, yêu mến và biết 
ơn Thầy Châu và cũng xin biết ơn tấc cả các tiền bối và các anh chị em đã và đang 
chia sẻ kinh nghiệm của mình trong 40 nẳm nay.  
Chúc gia đình Diện Chẩn càng ngày càng phát triển và luôn luôn hướng tới Chân 
Thiện Mỹ. 
 
Xin ghi lại câu tin nhắn của cô học viên người Ý mà đã làm cho mình rất cảm động 
và tự hào, để cả gia đình Diện Chẩn cùng tự hào chung! 
 

Và cảm ơn rất nhiều  nước Việt Nam 

 vì Đất nước này,  

với những gì mà nó đã phải chịu đựng,  

nó đang cống hiến rất nhiều cho cả thế giới,   

thông qua  Giáo sư Bùi Quốc Châu  

 và những người như  Trí và gia đình anh!  

Những người này không chỉ cung cấp dưới dạng lời khuyên và kỹ thuật y tế, 

 mà với Tình yêu và tinh thần Từ thiện đối với tất cả, 

 không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo  

-  mà người Ý chúng ta (chủ yếu là người Công giáo)  

chỉ có thể định nghĩa là  

"thực sự Kitô giáo ".  

♥ 
 


