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Từ lâu, người Trung Hoa đã biết cách bào chế những bị thuốc "tăng lực" nhằm chống sự suy
kiệt trong sinh hoạt tình dục của các đấng mày râu.      

Hiện nay nhiều nghiên cứu đang cảnh báo với thế giới đàn ông rằng: Xu hướng hoạt động tình
dục của "phái mạnh" đang ngày càng yếu đi thấy rõ. Mà nguyên nhân thì có vô số: nguyên
nhân bị gán ghép, bị đổ lỗi.

Trong Đông y từ lâu người ta đã bào chế được một số vị thuốc để trị chứng suy kiệt trong sinh
hoạt tình dục, hay nói cách khác là căn bệnh liệt dương. Xin được ghi chép lại vài phương pháp
chữa trị sau đây, với mong muốn những ai có nhu cầu có thể thử một lần xem sao. Đến nay
trong kho tàng Đông y lưu lại một số bài thuốc chữa chứng "liệt dương" được nhiều người áp
dụng và xác định các vị thuốc này khá hiệu nghiệm. 

Theo Đông y "liệt dương" là căn bệnh rất thường gặp đối với nam giới, đặc biệt ở những đàn ông
trung niên và người già. Những người này vấn đề sinh hoạt tình dục thường bị hạn chế, thậm
chí nhiều người không thể sinh con đẻ cái để hưởng hạnh phúc cuối đời. Bệnh liệt dương được
sách y học cổ phân tích do "thận dương hư". Muốn điều trị, phải dùng các loại thuốc có tác
dụng bổ thận thì mới đem lại hiệu quả cao và lâu bền. Nếu bạn có nhu cầu hãy tự tìm đến các
hiệu thuốc bắc, đông y mua về tự pha chế theo công thức sau đây: Đan bì 75g, Trạch tả 75g;
Nhục quế 10g; Phụ tử 10g; Nhục thung dung 100g; Kỷ tử 100g; Phá cố chỉ 100g; Thỏ ty tử
100g; Thục địa 200g; Bạch linh 75g; Hoài Sơn 100g; Sơn thù nhục 100g. Tất cả có 12 vị
thuốc, lấy 11 vị sấy khô tán nhỏ, riêng vị Thục địa dùng để tẩm rượu sau đó chưng cách thủy
rồi giã thật nhuyễn. 

Cho 11 vị thuốc kia vào trộn đều, hòa thêm một ít mật ong để tạo chất ngọt, dễ uống. Có thể
vo lại thành từng viên "hoàn đơn" nhỏ vừa phải, sau đó đem sấy khô cất vào lọ thủy tinh, đậy
nắp cho kín gió và dùng dần. Sách y học Trung Hoa hướng dẫn cho bệnh nhân bị bệnh "liệt
dương" uống loại thuốc này mỗi ngày 2 lần, cách uống như loại thuốc viên. 
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Thời gian uống vào mỗi buổi sáng vừa thức giấc và buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần uống từ 30 -
50 viên tùy theo độ lớn nhỏ của viên "hoàn đan", đồng thời uống liên tục cho kỳ hết thang thuốc,
không được ngắt quãng thời gian.

Ngoài bài thuốc nói trên, bệnh liệt dương cũng được các thầy thuốc đông y khuyên nên dùng
nhung hươu nai. Đây là loại đặc trị đối với căn bệnh yếu sinh lý của nam giới. Tuy vậy, nhung
hươu nai hiện nay rất quý hiếm và đắt tiền. Đây cũng là một loại động vật hoang dã đã bị cấm
săn bắt. 

Nếu dùng nhung hươu nai nuôi ở nhà cũng sẽ có tác dụng bồi bổ nhất định. Sừng nhung hươu
còn tươi hoặc đã khô đem cắt nhỏ, sấy khô rồi ngâm rượu uống sẽ rất tốt cho việc trị bệnh,
tăng cường sinh lực và còn có tác dụng chữa vô sinh ở đàn ông. 

Hiện nay có nhiều cặp vợ chồng mặc dù đã có với nhau những đứa con khỏe mạnh, thông minh
nhưng do lao động quá mức đã tạo ra sự căng thẳng, mệt mỏi tâm thần thể xác. Có nhiều
trường hợp người chồng bị chứng suy giảm khả năng tình dục, đã tích cực tìm tòi mọi phương
pháp để tự mình cứu vãn tình thế nhưng vẫn vô vọng. 

Những loại thực phẩm và rau quả truyền thống như củ hành sống, giá đỗ xanh, hoặc canh bông
lý, chè hạt sen trong bài ca dao: "Thương chồng nấu cháo le le; Nếu canh bông lý, nấu chè hạt
sen" vẫn chỉ là những bài thuốc dân gian ít tác dụng, hoặc chỉ có tác dụng nhất thời.

Hiện nay nhiều đàn ông là trụ cột của gia đình, phải lao động vất vả nên sinh ra mệt mỏi kéo
dài. Một số người khác lại bị tổn thương trong cuộc sống tinh thần nên cứ từ chỗ là một người
chồng khỏe mạnh, dồi dào sinh lực nay không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tối thiểu và chính
đáng của vợ mình. 

Nhiều cặp vợ chồng rơi vào hoàn cảnh này tỏ ra bối rối, hoảng hốt, lo sợ và phải cắn răng chịu
đựng, có trường hợp đành phải ra tòa ly hôn để giải phóng cho nhau... Những bài thuốc dân
gian rất mộc mạc, đơn giản và dễ thực hiện dưới đây có thể phần nào giúp các quý ông khắc
phục "sự cố" nói trên.

Bài thuốc thứ 1: Kỷ tử 10g; Đỗ trọng 15g; Ngũ gia bì 25g; Thổ phục linh 10g; Ngưu tất 5g; Khúc
khắc 25g; Đương quy 10g; Lá vông 10g; Nhân trần 5g; Cam thảo 5g. Cách dùng như sau, đổ 3
bát nước sạch vào 1 thang thuốc rồi đun nhỏ lửa đến khi còn 1 bát thì đem uống sau bữa ăn
trưa hoặc chiều. Mỗi ngày uống 2 lần. 

Khi uống thang thuốc này người ta thường kiêng kỵ một số thực phẩm có vị tanh như cá, cua,
ốc, trứng vịt. Ngoài ra không nên dùng các loại nước trà đậm đặc, rượu bia, cà phê, ớt, giấm,
hạt tiêu có tính kích thích cao.

Bài thuốc thứ 2: Thuốc bắc ngâm rượu chữa bệnh suy yếu tình dục của nam giới gồm các vị
sau: Kỷ tử 20g; Khúc khắc 50g; Ngũ gia bì 30g; Ngưu tất 15g; Thổ phục linh 15g; Đương uy
10g; Nhân trần 10g (chỉ lấy thân và rễ cây); Hạt sen khô 15 hạt (đã bỏ nhân trong hạt); Cam
thảo 10g; Táo tàu 10 quả. Rượu trắng cất từ gạo quê và phải là rượu ngon khoảng 3 lít.
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Sau khi mua đủ các vị thuốc nói trên, chúng ta cho tất cả vào hũ thủy tinh, xong đổ rượu vào
ngâm. Sau thời gian khoảng 1 tháng trở đi bình rượu có thể đem ra sử dụng. Cách uống thuốc
tốt nhất là vào trước mỗi bữa ăn tối từ 1 đến 2 ly nhỏ. 

Cố gắng uống đều đặn cho đến hết bình rượu, sau đó lại đổ 3 lít rượu trắng vào ngâm lần thứ 2.
Lần này phải sau thời gian 3 tháng mới sử dụng được. Khi ngâm thang thuốc nói trên với rượu ra
sẽ thấy màu rượu trong như hổ phách, sóng sánh, uống vào có vị ngọt và tỏa mùi thơm.

Nam giới từ độ tuổi 30 trở đi có thể dùng thang thuốc này và sẽ đạt hiệu quả khả quan. Nếu sử
dụng thường xuyên, liên tục thuốc sẽ phát huy tác dụng tốt nhất cho hạnh phúc của bạn. Trong
quá trình sử dụng bài thuốc ngâm rượu nói trên, nên chú ý là khi bình rượu vơi bớt thì không nên
chế thêm rượu trắng vào cho đầy bình. Làm như vậy thuốc sẽ kém phẩm chất và khó đạt hiệu
quả mong muốn. 

Cũng không nên uống bài rượu này cùng với các loại rượu tắc kè hoặc cá ngựa... vì sẽ phản tác
dụng, thậm chí dẫn đến suy giảm khả năng tình dục. Thời gian dùng thang thuốc có thể kéo dài
tùy vào mức độ liệt dương của từng người. Tuy vậy những bài thuốc nói trên cũng chỉ là một
trong nhiều phương pháp chữa bệnh suy yếu sinh lý của đàn ông hiện nay. Và theo như các bậc
danh y nổi tiếng ngày xưa của Trung Hoa đã từng khuyến cáo.
  theo SKDS
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