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ET DIGT KAN HJÆLPE MOD BLODPROPPER ! 
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Bệnh Tai Biến Mạch Máu 

 

Denne sygdom kommer fra et tidligere liv 
Den opstår pludselig og man ved det ikke  

Hvis man vil undgå sygdommen 

Bør man træne meditation og derved få 
ny energi 

 

Energien er i vores blod 
Den går rundt i helle kroppen 

Derfor bør man ikke være doven når man 

mediterer 

Men træne flittigt så kommer energien af 
sig selv 

 

Hvis man dyrker denne energi 
Hjælper meditationen dig til at komme i 

harmoni med dig selv 

Og fordi vores blods energi er ustabil 
Bør vi dyrke energien så vi kan få det 

godt med os selv 

 

Energien i vores blod stiger 
Og en blodåre kan gå i stykke inde i 

kroppen selv 

For at holde denne energi i balance 
Bør man meditere roligt og flittigt 

 

Man skal tænke sig væk fra de urolige 

steder 
Og huske den der taler sandt 

Hvis man er uenig med nogen og tænker 

negativt 
Så kan man blive syg  

 

Husk jeg taler sandt 
Du bør lære både meditation og stilhed 

så lever du længere 

Man behøver ikke diskutere længe med 

nogen 
Bare være rolig og holde mund men 

mediterer flittigt 

 
Kommer man ud for nogle ubehagelige 

ting 

Påvirker det en og blodtrykket stiger  
Gå derfor hjem hurtigt og træne ekstra 

meget 

Og husker du at træne rigtigt så får du 

 

Bệnh nầy là bệnh tiền căn 
Xãy ra bất chợt vì mình không hay 

Muốn cho đừng có bệnh nầy 

Mình nên gắng tập pháp thiền điển quang 
 

 

Điển quang là máu huyết mình 
Châu lưu cơ thể toàn thân khắp người 

Thế nên mình đừng có lười 

Siêng năng tu tập điển mình hòa tan 

 
 

 

Nếu mình luyện tập điển quang 
Thiền tu thanh tịnh giúp mình sống an 

Bởi vì luồng máu bất an 

Thế nên mình luyện cho mình tốt thêm 
 

 

 

Người mình luồng máu nhồi cao 
Làm cho mạch máu dứt ra trong mình 

Để cho lượng máu trung bình 

Cần nên siêng tập cho mình tránh xa 
 

 

Những gì động loạn phát ra 

Phải nên nhớ kỹ lời con thật tình 
Sống trong nguyên lý bất bình 

Ai ai cũng bị bệnh nầy xãy ra 

 
 

 

Nhớ lời con nói thiết tha 
Phải tu phải tịnh cho mình sống lâu 

Chẳng cần bàng cãi dài lâu 

Làm thinh tu tịnh pháp thiền cho nhanh 

 
 

 

 
Để mình tránh chuyện ưu phiền 

Làm cho khó chịu bệnh tình gia tăng 

Mau về cố gắng gia tăng 
Công phu thật kỹ điển quang phát liền 
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god energi og bliver et bedre mennesker 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 

 

 
 


