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BỆNH CAO MÁU
Denne sygdom kommer fra et tidligere liv
Fra vores mor, far eller fra vore forældre
Sygdommen gør livet er meget hårdt
Mange kan ikke klare det og bliver mere
syge

Bệnh nầy tiền kiếp mà ra
Có từ cha mẹ ông bà của ta
Cuộc đời rất khổ khó qua
Thế nên mình bệnh cũng gì máu lây

Men du kan opleve et mirakel
Hvis du mediterer, kan sygdom reduceres
Sjælen og kroppen er træt af sygdommen
Derfor bør du lære meditation og derved
få ny energi

Cuộc đời chuyển biến rất hay
Nếu mình tu luyện bệnh tình giảm mau
Tâm thân nhuốm bệnh buồn đau
Mau mau tu luyện pháp thiền điển quang

Man behøver heller ikke at tænke på
noget kedeligt
Man kommer hjem og mediterer
Man skal ikke kigge på det de andre gør
Det gør dig bare ked af det

Không còn nghĩ chuyện buồn đau
Về nhà tu luyện pháp thiền cho mau
Cuộc đời đừng có ngống trông
Những gì thiên hạ làm ta buồn phiền

Skynd dig og dyrk mere meditation
Der hjælper dig og reducerer sygdommen
i din sjæl
Man skal have en kærlig og ærlig sjæl
Send tanker til Gud og rehabilitere sig
selv

Mau mau tu luyện cho nhiều
Để cho mình hạ máu liền trong ta
Con người cần có thiết tha
Hướng về Phật pháp lo hồn trùng tu

Sjælen spejder i alle retninger
Og når man træner rigtigt så få man det
meget bedre
Man kan reducere sygdommen hurtigt
Fordi man dyrker Vo Vi meditation og få
energi fra Gud

Tâm thân thức tĩnh muôn chiều
Cần hành cho đúng pháp nầy mới trao
Con người sẽ bớt bệnh mau
Là nhờ pháp lý chuyển trao điển Trời

Med venlig hilsen
Thanh Loi Le

Kính bái
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