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SỐ 237 NGÀY 21  THÁNG 05 NĂM 2018 

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước mong sự hợp tác 

và đóng góp chung tình, cùng hành giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai 

sau. 

 
LUYỆN MÁU PHẬT  

 

Kệ 

 

Điển Trời giúp Bạn, trẻ trung hơn 
Máu huyết mát tươi, chớ giận hờn 

Tâm điển của mình, luôn cày cấy 
Trồng cây đức hạnh, ở trung tâm 

 

 
 

(Phương pháp hít thở điển quang, xem trong cách hành thiền.www.voviland.com) 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi  

 

 
Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. Mục giải đáp 

thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội tâm. Giúp hành giả tu 

thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong 

tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay thêm bớt.  

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn. 

1951. Hỏi. Máu là gì ?  

1952. Hỏi. Tại sao mình có máu xấu ?  

1953. Hỏi. Máu mình có điển âm dương bất hoà là sao  ?   
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1954. Hỏi. Tại sao mình bị điển trần, điển trược nó xâm nhập?  

1955. Hỏi. Người tu cao, thiền sư, mà máu cao, làm sao biết mình, máu quân bình ?  

1956. Hỏi. Làm sao biết máu mình tốt, không trược? 

1957. Hỏi. Máu Phật làm sao có ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/05/2018 
 
1951. Hỏi. Máu là gì?  

 
Đáp: Dạ thưa. Máu là điển, mình mất máu thì chết. Mặt xanh lè, mất hồn.  

 
Nên người bị thương hay người bệnh họ được tiếp máu, tiếp điển. Trong máu nó có điển âm và 

điển dương.  
 
Khi quân bình thì thân thể mình cử động ngay ngắn, đầu óc minh mẫn và sáng suốt.  

 
Khi mất quân bình thì thân thể cử động ngã nghiêng, xiêng xẹo, không vững, sanh ra bệnh 

hoạn, đứng tim, tai biến, đột qụy, ung thư. v.v. 
                                                                                                                                                                                                                                              

 
Kệ 
 

Máu mình là điển, chạy châu thân 
Máu huyết tốt tươi, hít thở nhiều 

Điển khí của mình, tăng công xuất 
Con người khoẻ mạnh, tránh bệnh đau 
 

 

 

 
Cây nguyên linh Vô Vi 

 

Odense, ngày 13/05/2018 

 
1952. Hỏi. Tại sao mình có máu xấu? 

 
Đáp: Dạ thưa; Máu ai cũng xấu, không có ai, máu tốt cả.  
 

Ông bà tổ tiên mình sống quá lâu, sống quá lâu thì nhiễm trược và sanh ra máu xấu và mình 
thừa hưởng máu, do ông bà tổ tiên truyền lại.  

 
Vì ông bà, không tu luyện máu. Vả lại không có phương pháp luyện máu.  
 

Nên mình sống một thời gian, máu tốt, nó biến dạng thành máu xấu và sanh ra bệnh tật.  
 

Máu mình, nó có máu tốt và máu xấu, máu ác, máu làm biếng, máu cờ bạc, máu tham dâm 
.v.v.  
Thì những cái đó nó là chất điển độc, trong máu. Điển độc nó phát sinh ung thư, tai biến.v.v. 

 
Mình sống gần những người có máu xấu, mình cũng bị lây. Tại vì nó là điển trược vô hình, nó 

lây, hồi nào mình không hay. Nên mình sống lâu thì ai máu tốt cũng biến dạng xấu. 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
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Kệ 
 

Gần mực thì phải bị đen 
Gần đèn thì sáng, gặp người cao minh 
Thần hồn phải biết xét suy 

Máu ta điển trược, âm dương bất hoà 
 

 
 

 

  
Phật thì diệt tham  

 

Odense, ngày 14/05/2018 
 

1953. Hỏi.  Máu mình có điển âm dương bất hoà là sao?   
 
Đáp: Dạ thưa; Một chập mình thấy nó nhẹ, nó thanh, nó vui, nó thông suốt, là điển trong 

người mình nó mạch lạc. Và điển trần, điển trược bên ngoài, nó không lấn ép mình. Đó là 
phần dương tính.  

 
Một chập mình thấy nó nặng, nó mệt, nó chóng mặt, nó tức tối, sân si, ghanh ghét, là do, dây 
gân, hệ thống thần kinh, mạch máu, nó bị ngăn trở.  

 
Cái nầy nó là điển trược, phần âm mạnh bạo hơn, phần dương. Nó sanh ra khó chịu và làm cho 

mình bị xáo trộn, uất khí.  
 
Gặp những chuyện vô lý, vô cớ, con người mau nóng giận, bực tức, bồn chồn. Dễ bị tim, gan, 

đau dạ dầy, máu cao, đột qụy và ung thư, stress, v.v. Tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh 
học thì sẽ hết, làm điển mình nhẹ hơn và quân bình.  

 

 

Kệ 
 
Điển âm mạnh bạo, lấn lướt mình 

Nó làm xáo trộn, cả thần kinh 
Không khéo thân mình, bị bại liệt 

Tu thiền sẽ tránh, được nạn tai 
 

 

 

   
     

Odense, ngày 15/05/2018 
 

1954. Hỏi.  Tại sao mình bị điển trần, điển trược nó xâm nhập? 
  
Đáp: Dạ thưa. Ở đâu cũng có trược. Trong nhà, trong quốc hội, trong chuà, nhà thờ, nhà giam, 

bệnh viện, hãng xưỡng. Anh ở trần, anh phải nhiễm trược. Anh ăn con gà, cũng trược, anh ăn 
rau quả cũng bị trược. Rượu bia, thuốc lá, son phấn,v,v.  

 
Thời đại bây giờ họ dùng hoá học. Không khí nó cũng độc hại.  
 

Con người phát triển kỹ nghệ, nhà máy, tàu bè, xe hơi, máy bay, v,v.  
Và anh sống gần người trược.  

 
Chính trị họ hại nhau, kinh tế họ cũng diệt nhau, quân sự họ cũng giết nhau. Tu hành họ cũng 

diệt nhau. Vợ chồng cũng muốn diệt nhau. Làm sao, anh tránh khỏi trược.   
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Không có pháp điển thì bị trược xâm nhập.  
 

 
Kệ 

 
Ngày ngày tu luyện, giải trược ô 
Mật niệm nam mô, tránh được tà 

Pháp điển của Trời, ban xuống thế 
Thời nầy tu luyện, điển, tâm, thân 

 
 

 

 

                
Họa Sĩ Thành Lợi Lê 

Vẻ cảnh ghe Taxi, tăng bo, chở người đi vượt biển ra tàu lớn 
Tranh sơn dầu 40-60 cm 

 

 
Odense, ngày 16/05/2018 
 

1955. Hỏi. Người tu cao, thiền sư, mà máu cao, làm sao biết mình, máu quân bình?  
 

Đáp: Dạ thưa. Người tu cao và nhiều vị thiền sư chẳng hạn, họ bị máu cao, tai biến, họ không 
tu về điển, họ chống báng Vô Vi. Khi Vô Vi nói về điển quang, điển Phật.  
 

Máu là điển, mà nói điển, họ không tin. 

 
Mình phải thực hành, hai luồng điển âm và dương, không nóng, không lạnh thì máu mình nó 

quân bình. Mà phải có cái pháp Điển quang Vô Vi thanh lọc từng đêm, không có nói suông.  
 
Khi luồng điển nóng bên ngoài phát hoả, thì mình phải biết, nó là máu nóng, máu xấu không 

quân bình có thể xảy ra tai biến, đứng tim, khủng hoảng thần kinh.  
 

Khi mà luồng điển lạnh bên ngoài phát lạnh, thì mình thấy cũng không sao.  
Trong người mình có điển nóng, mình có thể tự phát nóng, để trừ lạnh, trong thời gian cần thiết.  
 

Bác tu là để chế ngự, những cái khó khăn, nóng và lạnh.  
Thiên hạ, người ta phàn nàn, la làng, mà Bác không la. Mình đi đo máu, đo tim thì biết, máu 

quân bình.  
 

 
Kệ 
 

Xuân hạ thu đông, có bốn muà 
Mỗi mùa đều đẹp, rất thiên nhiên 

Cảnh giới con người, đều cũng thế 
Nhìn vào ngoạn mục, đẹp tự nhiên 
 

 
 

 
 
 

 

             

 
 

Vẻ cảnh xóm chài, nơi tôi vượt biển 
Tranh sơn dầu 40-60 cm 
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Odense, ngày 17/05/2018 
 

1956. Hỏi. Làm sao biết máu mình tốt, không trược? 
 
Đáp: Dạ thưa. Có người thì nó máu xấu, nó lộ ra nét mặt, có người máu xấu, quần áo che kín 

không thấy. 
 

Bác cởi đồ ra, coi thân thể có ghẻ hay sà mâu không, làn da bên ngoài, có hồng hào không, con 
mắt có sáng không. Bác đi đo máu, Bác cũng biết. Đi đo chi mất công, máu ai cũng tệ.  
 

Muốn máu mình tốt, không trược thì phải bỏ ra, một kỳ công, thiền và thanh lọc bằng điển.  
 

Duy nhất chỉ có điển Vô Vi mới thanh lọc máu xấu thành máu Phật.  
 

 
Kệ 
 

Máu xấu con người, tánh ngạnh ương 
Khó chịu trong tâm, hay nhức mình 

Điển trược trong người, làm ngứa ngái 
Tu thiền thanh lọc, sẽ đổi thay 

 
 

 

     
 

Nhịp Tim đo bình thường như máy in bìa 

quảng cáo  
 

Thành Lợi, chống lạnh, trừ 1* C  
    

 
Odense, ngày 18/05/2018 
 

1957. Hỏi. Máu Phật làm sao có ?   
 

Đáp. Dạ thưa. Máu Phật là học từ bi và thực hiện từ bi.  
 

Ai cũng biết nói, nhưng mà không biết làm, nếu làm được thì có máu Phật rồi.  
 
Đem đi đo máu thì thấy máu dơ, trược, máu chó, máu gà, máu heo, máu bò, lẫn lộn trong 

người. Vì ăn thịt quá nhiều, có máu thú, có điển thú không hay.  
 

Học từ bi theo các sư trong chùa dạy đi cúng dường cho Phật là làm từ bi. Mà cúng dường cho 
Phật mà tại sao, máu Phật lại không có, mà máu cao, máu xấu lại nhiều. Thành ra dạy kiểu 
cúng dường cho Phật thì không có máu Phật.  

 
Hôm nay, học từ bi và thực hiện từ bi ở cõi Vô Vi, là không cúng dường cho Phật.  

 
Vì Đức Phật đã viên tịch, thì Phật ăn không được, cúng tiền, Phật viên tịch, cũng không xài được.  
 

 Học chữ Từ ở cõi Vô Vi là Từ bỏ, những tánh hư tật xấu, như là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, 
ố, dục, bằng điển. Không phải là cúng dường cho Phật.  

 
 Học chữ Bi ở cõi Vô Vi là Từ bỏ, những Bi Ai, Oan Trái, bằng điển. Từ Bi, không phải là 

cúng dường cho Phật, vì Phật đã viên tịch rồi, không ăn và không xài tiền. 
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 Ai mà nói cúng dường Phật, là mượn Phật, lợi dụng Phật, cúng cho mình, là có tội.  
  

 Bạn học từ bi và thực hiện từ bi ở cõi Vô Vi như trên thì máu Phật, Bạn có.  
 

 Máu Phật có thì Bạn mới rộng lòng, bố thí, tánh TỪ BI, bố thí chơn ngôn.  

 
 Học TỪ BI và thực hiện TỪ BI là vậy. Nó phát sinh TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT.  

 
 TỪ BI là TRÍ TUỆ, chứ không phải cúng dường. 

  

 CÚNG DƯỜNG là lòng bác ái thương người, chứ không phải trí tuệ Phật.  
 

 Thành ra họ dạy cúng dường cho Phật, mà máu Phật không có.  
 

 Ông Đạt Ma Lão Tổ có nói với vua, ngài có xây trăm ngôi chuà, cúng dường cho Phật, ngài 

cũng không có máu Phật và cũng không có trí tuệ Phật.  
 

 Ngài có thấp nhang lạy Phật, Phật cũng không có ban ơn.  
 

 Nhưng mà ngài, thực hành theo Phật, thì Phật sẽ cho TAM LIỀU. Phật sẽ cho máu Phật.  
 

 
Kệ 
 

DIỆT THAM con sẽ thanh nhàn 
DIỆT SÂN con sẽ, điều hoà thần kinh 

DIỆT SI con sẽ biệt ly 
Cõi trần giả tạm, TAM LIỀU Phật ban 
 

 

         
 

Tham Sân Si, Trược, Stress, tôi đo 1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 7 
 

 
TRIẾT HỌC VÔ VI 

PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

PHÁP TRƯỜNG SANH, LUYỆN TINH, KHÍ, THẦN 

LUYỆN MÁU PHẬT 

 

Kính thưa quý vị 
 

Hôm trước mình luyện, tim, gan, tỳ, phế, thận và bộ đầu, để khai mở ngũ uẩn và lục 
tâm thông, hôm nay mình luyện máu Phật.  
 

Con người ta có máu, mà máu mình phải luyện, luyện thì nó chắc chắn tốt hơn.  
 

Không luyện nó dễ sanh ra bệnh tật. Máu nó cũng có di truyền, ông bà, cha mẹ, bệnh ung thư, 
tim, tai biến thì mình cũng sẽ bị bệnh.  
 

Hôm nay pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, cống hiến cho quý vị luyện máu.  
 

Máu mình có điển trược, máu mình dơ, mình không hay. Mình ăn cá, ăn thịt thú, thì máu huyết 
con cá, con thú, nó xâm nhập vào cơ thể mình, máu huyết mình, đúng không .  
 

Thịt, cá nó có chất điển rất mạnh và rất trược. Mình ăn điển thú vào thì mình hay cường dâm, 
nóng giận, tham lam, sân si, hờn ghen, ghanh tị.  

 
Điển thú và điển người, nó lẫn lộn. Nên mình có cái tánh bất bình, bất bình thì điển thú, nó 
bành trướng, nó mạnh hơn điển người, nó theo chiều mạnh bạo, lâu ngày nó thành độc tài và 

ác trược.  
 

Trong con người, nó có máu thú, máu người.  
Mà bệnh cũng từ máu sanh ra, nên mình bệnh, thì nhà thương họ, lấy máu, họ thử trước.  
Họ xét nghiệm coi máu mình bị vi trùng gì, xâm nhập và máu mình tốt hay xấu.  

 
Thông thường thì máu mình tốt, nhưng trong lúc biến dạng, thành xấu, thì mình và nhà thương 

không hay. Thành ra, ai cũng bị bệnh bất thình lình.  
 

Kễ cả Bác Sĩ, khoa học gia, họ không ngờ, máu của họ tốt, đột nhiên biến dạng xấu, có chất 
độc, thành ung thư, tai biến, v.v. 
 

Thành ra tôi nói, máu mình có thể biến dạng, từ tốt trở nên thành xấu và từ xấu trở nên thành 
tốt. Nếu mình luyện.  

 
Mình luyện từ máu thú, máu người, và biến thành máu Phật.  
 

Anh phải khẳng định rằng, trong người anh có hai loại máu thú và máu người, còn máu Phật 
thì chưa có.  

 
 Máu thú là nóng giận, sát hại, giết chốc 
 Máu người, tham lam, dâm loạn, ghanh ghét, hờn ghen, buồn tủi, độc tài, ích kỉ.v.v. 
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Máu con người, nó độc và ác hơn máu con thú.  
 

 Máu con thú, nó chỉ sát hại, một vài con thú khác, để nó sống một vài ngày.  
 Máu con người, nó sát hại, cả một dân tộc, để nó thiên thu bất diệt trên thế gian.  
 Máu con thú, nó nóng giận, đánh nhau chỉ một lát, thì nó hết. 

 Máu con người, nó nóng giận, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, ngàn năm, nên có 
cuộc cách mạng và trả thù.   

 Thì mình xét ra, máu con người, ác và nguy hiểm hơn máu con thú.  
 

 Sỡ dĩ con người nó ác, là nó có Zen, cái giống di truyền, truyền trong máu, từ đời nầy 

qua đến đời kia. Không sao tẩy hết.  
 

 Thành ra, những người ác, nó có tai nạn, bệnh hoạn bất thường sanh ra, trong máu 
huyết. 
 

 Những người hiền cũng bị bệnh hoạn và tai nạn luôn, vì máu huyết di truyền trong người 
mình. Tại vì, trước đây, ông bà mình không có phương pháp tu luyện máu.  

 
Hôm nay mình có phương pháp tu thiền, luyện máu, thì mình nên tập luyện cho máu huyết 

mình quân bình, tránh bệnh tật.  
 

 Máu mình nó sẽ thay đổi chiều điển quang, từ máu thú, máu người, trở thành máu Phật.  

 
Máu Phật là máu gì? 

 
Máu Phật nó có chất điển, nó có tánh từ bi, mình phải tu tập, mới có.  
 

 Mình phải luyện từ trược, biến thành thanh. 
 Mình phải thanh lọc mỗi ngày, mỗi đêm.  

 
Tại sao mình phải thanh lọc, mỗi ngày, mỗi đêm? 
 

 Dù anh có thanh cỡ nào, anh cũng phải thanh lọc mỗi ngày và mỗi đêm.  
 Anh còn ăn, anh còn hít thở, anh còn phục vụ, là anh còn mang trược.  

 Anh phục vụ cho chúng sanh là anh hút trược. Anh hút trược là anh phải giải trược.  
 

Giải bằng cách công phu, thiền định và uống thuốc Phật để đạt lại hào quang tiêu hao, lúc hành 

đạo.  
 

Thế nên cái pháp Vô Vi điển quang trường sanh học nầy, nó giúp cho anh thanh lọc mỗi ngày. 
Anh càng hành, anh càng khoẻ mạnh và giải trược.  
 

Nên anh thấy, có những vị thiền sư, họ giải trược không được. Trược trong máu, máu là điển. 
Nói tới điển quang thì họ từ chối không nghe. Lúc bị tai biến, đột qụy, đó là điển xáo trộn, mất 

quân bình, nhiều vị sư tăng, thiền sư bị tai nạn.  
 
Thì ở đây, tôi chỉ cho Bạn giải trược và thanh lọc trược.  

 
Bạn đi ra ngoài là Bạn gặp trược và gặp ma. Bạn giải trược và Bạn độ ma.  

 
 Trược và ma, Bạn không thể nào tránh nó.  

 Trược và ma, tối ngày, nó thử Bạn, trong lúc tu thiền hay hành đạo.  
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 Giải trược là bạn thấy nó trược, mà không trược, trái lại, nó giúp cho bạn, chứng được, 
cái thanh, cái không trược, ở bạn.  

 
 Độ ma, là Bạn dùng cái lòng, nhẫn nhục, từ bi, tha thứ và thương yêu, những con người 

đó, họ độ Bạn. (Chính họ, độ Bạn). Không có họ, không có ma, thì Bạn không thành đạo, 

không thành Phật.  
 

 Thì ngược lại, Ma độ Bạn và Bạn độ ma, ảnh hưởng con ma. Nên gặp ma, không 
nên giết.  
 

 Thế nên, Tam Tạng và Tôn Ngộ Không, khác nhau và không khác nhau. Chỉ là một người.  
 

 Có người hay lầm. Tôn Ngộ Không, giết chết ma. Giết cái tâm ma của mình, gặp gái hay 
mê và làm từ bi cho gái, vì trên con đường hành đạo. Tam Tạng chưa thành đạo. (Tam Tạng 

là Tôn Ngộ Không) 
 

 Thì xuất hiện, Tôn Ngộ Không ( là trí mình), diệt tâm ma của mình, chứ không phải, giết 
chết con ma. Ma nó độ, Bạn thành chánh quả. Thì Bạn phải dùng cái trí.  

 
 Con chó, nó giúp Bạn tu thành đạo, Bạn thành đạo, Bạn phải cứu nó.  

 
 Con chó, nó có cái trung thành, trong đó. Nó độ, Bạn cho tới Tây phương.  
 Bạn nên lãnh hội, cái siêu lý nầy.  

 
 Phật có cái gì?  

 
 Phật có cái không, Phật có cái Điển, Phậ có cái Từ Bi. Thì bạn phải áp dụng phần giải 

thích bên trên, tu và thanh lọc điển, thanh lọc máu, để tạo luồng điển thanh cho chính 

mình. Mình phải tự cứu mình, và máu có thể luyện được trở thành máu Phật.   
 

Máu nó là điển, châu lưu khắp cơ thể, máu mình phải luyện cho nó quân bình, máu nó quân 
bình thì mình có thể tránh bệnh tim, khủng hoảng, stress, đột qụy, tai biến và ung thư.  
 

Mình luyện máu thì da mịn màng, tươi mát, người trẻ trung và có hào quang.  
 

Mình khỏi phải tốn tiền đi Bác Sĩ, khỏi phải uống thuốc.  
 
Điển Trời, thuốc Phật cung cấp cho mình miễn phí. Bạn cố gắng làm thì sẽ đạt. 

 
Phương pháp uống nước lạnh âm dương, nước lạnh Vô Vi. Nó làm cho máu huyết mình tươi 

mát, da hồng hào, khoẻ mạnh, tránh ung thư.  
 
Dùng lòng từ bi, tha thứ và thương yêu, để giáo dục các chủng tử trong bản thể mình cho 

nghiêm túc.  
 

Niệm Phật cho chủng tử trong bản thể mình thức tĩnh, thì máu của mình xấu, trở thành máu 
của Phật và điển của Phật.  
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Kệ 
Thực tế tôi đây, đã trình bày 

Giúp người thay đổi, tránh bệnh đau 

Máu huyết quân bình, không dơ bẫn 
Thiền tu, thanh lọc, pháp điển quang 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 

                              

 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 

 

Song ngữ Việt / Danmark 

MÁU XẤU TRỞ THÀNH MÁU PHẬT, MÌNH PHẢI THIỀN VÀ  

UỐNG NƯỚC LẠNH VÔ VI, NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG 

LÀN DA MỊN MÀNG, TƯƠI MÁT, MÁU HUYẾT ĐIỀU HOÀ, TRÁNH SÂN SI, THỌ LÂU 

 

Kính thưa quý vị 
 

Hôm nay tôi xin nói qua nước lạnh Vô Vi, nước 
lạnh âm dương, nó có thể giúp quý vị trị nhiều 
chứng bệnh nan y.  

 
Thể xác của chúng ta không khác nào, như 

một cây cổ thụ.  
 
Cây cổ thụ cần uống nước rất nhiều để sống 

lâu ngàn năm. Vậy thân xác ta, cũng không 
khác gì cây cổ thụ.  

 
Quý vị hiểu nguyên lý nầy, thì quý vị, mới thiết 
tha uống nước lạnh âm dương, nước lạnh Vô 

Vi.  
 

Phương pháp nầy tôi đã giúp rất nhiều 
người hết bệnh, về đường ruột, táo bón 

 

 
 

Tu thiền, hít thở điển quang (uống thuốc 

Phật) xem trong phương pháp công phu, Quý 
vị có thể ngồi thở và nằm, bất cứ nơi nào. 
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lâu năm, mà bác sỹ vô phương cứu trị. 

 
Quý vị chỉ cần thiền, uống thuốc Phật (hít Thở 

Điển Quang) và uống nước lạnh mỗi buổi sáng. 
Thì quý vị sẽ có một cuộc sống thần tiên.  
 

Làn da mịn màng, máu huyết lưu thông, con 
người tươi trẻ. Tránh được  sân si và những 

căn bệnh hiểm nghèo.  
 
 

Mình nghèo, không tiền đi Bác Sỹ, quý vị nên 
tu thiền điển quang, để tránh bệnh đau.  

Bệnh đau khổ lắm, có tiền mà vẫn bị nạn tai.  
Bệnh đau là do điển trược sanh ra.  
 

Quý vị tu thiền điển quang để giải trược thì hết 
bệnh. 

Hết bệnh thì quý vị yêu đời, quý người và kính 
trọng Trời Phật.  

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 
 

Máu tốt da mịn màng, bao tử và ruột 

thanh lọc 
 
 

 
 

Bên trong không trược, bên ngoài làn da 
tươi mát  

 

 

 
 

 
Mỗi buổi sáng uống khoảng 4 ly nước lạnh 
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âm dương khoảng gần một lít. Uống từ từ. 

 
Một ngày cơ thể cần 2 lít tối thiểu, nếu ví 

thân như cây cổ thụ, thì 2 lít nước, quá ít. 
  

Mình có thể uống nhiều hơn.  

 
 

Thân người, cần nước cũng giống như cây 

cổ thụ. 
 

 

 

NHÀ 

PHẢI 

THIỀN 

GIÁC 

GIÀU 

TU 

KHÔNG 

NGỘ 
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PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP VIỆT NAM 
 

 

Máu xấu trở thành máu Phật 

Uống Nước Lạnh Vô Vi, nước lạnh Âm Dương Trị Ung Thư Ruột và Bá Bệnh 

 

DRIK AM-DUONG VOVI’S VAND 
Nr. 121 

 
Dette vand behandler flere sygdomme 
Så husk altid at bruge 

Koldt vand om sommeren 
Og varm drik om vinteren 

 
Dette er princippet om tolerance 
Afhængig af sæsonudsving, naturens harmoni 

Sind og krop vil være naturlige 
Hver morgen husker du at bruge vand 

 
Før vi drikker Am-duongs Vo Vi vand 
Bør vi først øve Buddhas medicin 

Og derefter lave Buddhas motion ved at bøje 
os 

For at reducere blod, had og 
vrangforestillinger  
 

Derefter drikker vi vand  
To eller tre små glas vand, som koster ingen 

ting 
Det er ca. 400 - 600 ml 
Sådan ændrer vi en masse magt og energi 

 
Mennesker vil øge 

Mental fitness og krop blidt 
Derfor vil vi træne ordentligt 
Den kærlighed vil jeg dele  

 
 

Den første: forandring af vores blod 
Fra ondt blod til godt blod 

Den anden: behandling af tør hud 
Huden ser godt ud og gør dig selv mere frisk 
 

Den tredje: opløsning af hård mave 
Når vi drikker vand og får god afføring 

Så ændrer vi vores oprigtighed  
Bunden af tarmen er ikke beskidt mere 
 

 
Den fjerde: hjernen er ikke ensom mere 

Sygdomme reduceres ved at træne meditation 

 

UỐNG NƯỚC LẠNH ÂM DƯƠNG VÔ VI 
 

 
Nước nầy trị những tai ương 
Thế nên phải nhớ, mà dùng luôn luôn 

Mùa hè nước lạnh nên dùng 
Mùa đông uống nước ấm, nhớ mà đổi thay 

 
Đây là định luật dung hòa 
Tùy mùa thay đổi, cho hòa thiên nhiên 

Thân người sẽ được tự nhiên 
Cứ vào buổi sáng mà ta nhớ dùng 

 
 
Trước khi uống nước Âm Dương 

Ta nên uống thuốc Phật Đà trước tiên 
Và thường lạy Phật thật siêng 

Để cho máu huyết, sân si giảm nhiều 
 
 

Xong rồi thì uống nước vào 
Hai, ba ly nhỏ, có chi là nhiều 

Khoảng chừng 400 - 600 ml 
Làm ta thay đổi, rất nhiều điện năng 
 

 
Con người sẽ được gia tăng 

Tinh thần thể lực, toàn thân nhẹ nhàng 
Thế nên trật tự đàng hoàng 
Hành đi sẽ được, tình nầy chia sang 

 
 

Thứ nhứt: là đổi máu mình 
Từ nơi máu xấu, trở thành tốt tươi 

Thứ hai: là trị da khô 
Làn da sẽ tốt, cho mình tươi thêm 
 

Thứ ba: là ruột khó thông 
Uống vào sẽ được, giải ngay ruột già 

Thế nên đổi tánh thật thà 
Từ trong đáy ruột, không còn bợn nhơ 
 

 
Thứ tư: Óc chẳng bơ vơ 

Bệnh tình thuyên giảm là ta tu thiền 
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Den femte: blidt skifter sindet 
Ikke mere så aggressivt som tidligere 

 
Dette vand er Am* og Duong*vand 
Det er svært at finde, og jeg forklarer det 

tydeligt 
Derfor behøver vi ikke diskutere 

Vi bruger det som Buddhas velsignelse 
 
Menneskers dydige gavmildhed 

Skyldes meditations energi 
Sindet vil være i fred 

Ved *at tu sind og krop, vil vi komme i Himlen 
 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le  
 

 
*Am og Duong vand= koldt og lidt varmt vand 

 
*Am og Duong energi = negative og positive 
energier 

 
*at tu = at reparere sind og krop, at lære sind 

og krop at kende 
 

 

Thứ năm: đổi tánh hiền lành  
Không còn hung dữ, như ngày xa xưa 

 
Nước nầy là nước Âm- Dương 
Khó mà tầm được và ghi rõ ràng 

Thế nên Cô Bác khỏi bàn 
Cứ hành là được, phước nầy Phật ban 

 
 
Con người phúc đức giàu sang 

Là nhờ tu tịnh, pháp thiền Điển Quang 
Tâm tư người sẽ bình an  

Tu tâm sửa tánh, sẽ sang Thiên Đàng 
 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê  

 
*Nước lạnh âm dương. 

 
*Điển Âm và Dương  
 

 
*Tu có nghĩa là tu bổ tâm và sửa tánh 

Tu có nghĩa là kiến tánh minh tâm 
 

 

NHÀ 

NÊN 
MIỄN 

NÊN 

THIỀN 
THANH 

NGHÈO 

TU 
PHÍ 

LÀM 

TRONG 
TỊNH 
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