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SỐ 244 NGÀY 01  THÁNG 08 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. 

 
SỬA DÂY THẦN KINH 

 

Kệ 

 

Sửa thân, sửa điển, ở nơi mình 
Dây gân thanh lọc, hít khí thanh 

Thần hồn sảng khoái, tinh khí tạo 
Kinh mạch khai thông, sống thọ dài 

 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

Siêu Pháp 
 

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

 

 
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. 
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2000. Hỏi. Phật và Ma ra sao, người ta nói mập mờ, mình khó nhìn ra ?  

2001. Hỏi. Người ta nghỉ rằng Phật Quan Thế Âm là người Nữ, không phải người Nam là sao ?  

2002. Hỏi. Pháp thiền Vô Vi, tu có thể sửa dây thần kinh được sao?     

2003. Hỏi. Dây thần kinh, đi theo hướng hạ có tốt?  

2004. Hỏi. Dây thần kinh sửa bằng cách nào ?  

2005. Hỏi. Dây thần kinh là gì ? 

2006. Hỏi. Tại sao, người ta bị bệnh, từ dây thần kinh ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/07/2018 
 

2000. Hỏi. Phật và Ma ra sao, người ta nói mập mờ, mình khó nhìn ra ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Minh Giải PHẬT và MA.  
 
PHẬT, là cái tâm của Bạn, nghĩ người đó là PHẬT, thì chính Bạn là PHẬT. 

 
MA, cái tâm Bạn là tà, dù Bạn là cao tăng, hay chánh pháp, gì đi nửa thì chính Bạn là MA. 

Khi còn sống là con ma sống, khi chết làm đám ma, là con ma.  
 
Giữa PHẬT và MA chỉ có cách nhau, một sát na. 

 
PHẬT là gì?  

PHẬT là thanh nhẹ, ở tầng giới hư không. 
 

PHẬT có cái gì? 
PHẬT có điển quang và hào quang tỏa sáng ngay trung tâm bộ đầu. 
Nên Phật giải thông những phiền lòng, uất hận. 

 
Phiền lòng, uất hận, tai biến và bệnh tật là do điển trược sinh ra. 

 
Các Bạn tu, các Bạn có hào quang như ông PHẬT, thì các Bạn không cần làm hào quang 
GIẢ chốp chốp trên đầu PHẬT. Thấy không đúng. Còn thêm tội.  

 
PHẬT có sao để vậy, không ngụy trang. 

 
PHẬT là gì? 
PHẬT là bình đẳng. 

 
Bạn tu thành thì Bạn và Phật là một.  

Bạn là học sinh, Bạn học thành tài kỹ sư, tiến sĩ, thì Bạn và Thầy dạy là một, đồng đẳng như 
nhau. Có thể Bạn còn giỏi hơn Thầy dạy. Bởi vì, sự tiến bộ khác nhau, theo thời kỳ mới. Cái đó 
gọi là VĂN MINH. PHẬT thì biết rõ điều VĂN MINH là vậy. Còn thế gian nói văn minh, nhưng mà 

không văn minh.  
 

 Văn minh có nghĩa là sống lâu, sống thọ, ít bệnh tật, không chiến tranh.  
 

 Khoa học đang đi tìm điều đó, nhưng mà lâu lắm. Tại vì khoa học không tin, tâm linh, 

linh hồn, hoạt động bằng điển quang.  
 

 Khi chết, khoa học, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, họ thông minh, mà vô nhà thờ, vô chùa cầu xin 
các thầy cha đưa linh hồn về cõi tây phương cực lạc, về thiên đàng, thật hổ thẹn. Con 
người có linh hồn không tu.  
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Bạn tu thiền Vô Vi Điển quang trường sanh học, Bạn mới có một cuộc sống Văn Minh, sống 
khoẻ, sống lâu, ít bệnh tật và không chiến tranh. Tâm thức Bạn thay đổi.  

 
Chiến tranh là do lòng con người, tham lam. Từ Đời lẫn Đạo. Tu, chưa diệt được lòng tham, 
xưng danh tu. Tham chần dần, hiện ra trước mặt, mà không thấy.  

 
PHẬT không giống người thế gian, so đo, tao lớn, mầy nhỏ. 

 
PHẬT rất cởi mở, mình kêu Phật bằng THẰNG, Phật cũng DẠ. 
 

Bác Sĩ không dễ gì, mà tự nhiên có. 
 

Phật cũng không dễ gì, mà tự nhiên nói được. Nói không đúng chân lý thì bị gỏ đầu. 
 
Tu Vô Vi điển quang trường sinh học, ngộ Phật rất dễ. 

Mình nghe, mình hành, mình ngộ được Phật thiệt.  
 

Phật thiệt là sao? 
Phật thiệt có nghĩa là nghe được, hiểu được, biết được, thấy được và giải thích rõ ràng.  

 
Còn Phật giả là hình tượng, không giúp gì cho Bạn, ngược lại Bạn mê tín nặng.  
 

Mê tín nặng, là mong, hình tượng giả, giúp Bạn. Thầy sao, trò vậy.  
Rốt cuộc, ý chí Bạn không có. Dũng không đạt.  

Trí, Bi cũng không có luôn.  
 
Tại sao có Phật giả? 

Người tu trông mong Phật thiệt giúp mình, nhưng không có duyên thấy và nghe, Phật thiệt, 
nên họ làm hình tượng Phật giả, tưởng nhớ và cầu xin, khi gặp những điều trắc trở, bệnh hoạn. 

Cầu xin, lâu ngày thành thói quen và trở thành mê tín.  
 
Mê tín, có nghĩa là mong, nhờ hình tượng giúp mình. Mình không chịu làm.  

 
Bạn mượn pháp Vô Vi điển quang trường sinh học, mình thực hành kinh nghiệm người đi trước 

thì mình sẽ khai mở tánh Phật của mình.  
 
Tu như vậy, mới văn minh, chính Bạn làm, chính Bạn đạt. Thì giá trị của Bạn không thua 

Phật, chính bạn cũng là Phật. Nhưng Phật ngủ, Phật làm biếng.  
 

Ma nhứt trượng, Phật nhứt sít. Tu Vô Vi thì trở thành quân tử.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 

Thần hồn dũng mãnh, học hy sinh 
Tâm linh sẽ tiến, tới thiên đàng 
Dũng chí của mình, trong thanh tịnh 

Trở về ngôi vị, đấng hùng anh 
 

 

 

   
 

Phật thì diệt tham  
Phật là vị anh hùng, từ bỏ nghiệp tâm 
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Odense, ngày 23/07/2018 
 

2001. Hỏi. Người ta nghỉ rằng Phật Quan Thế Âm là người Nữ, không phải người Nam là sao ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Đức PHẬT QUAN THẾ ÂM là đàn ông. 

Các bạn Nữ tu pháp Quán Thế Âm thì các bạn là Phật Quan Thế Âm. Các bạn Nam cũng là 
Phật Quan Thế Âm. 

 
Đức Phật Di Đà đàn ông. 
Các bạn Nữ tu pháp Di Đà các bạn cũng là Phật Di Đà.  

Thành ra cõi trên Phật không Nam, không Nữ. 
 

GHI NHỚ. Nghe tới đây, mình không nên làm hình Phật có hai mặt, nam và nữ.  
 
Tôi biết người Hữu Vi họ sẽ chế ra hình tượng dị hợm, giống như tượng Phật trăm tay, ngàn 

mắt. Còn gắng thêm đèn chốp chốp. Làm như vậy không khác nào đồ chơi trẻ con, ngụy trang 
và chế nhạo Phật.  

 
Phật và Chúa là người bình thường giống như ta. Không phải kì quái. 

 
Phật làm nhiều việc hanh thông. Mà người phàm làm không được. Chứ không phải Phật có cả 
trăm tay. Như Bạn nghĩ.  

 
Phật thấy nhiều việc, mà người khác không thấy. Nên người hữu vi thần thánh hóa ông Phật 

trăm tay, ngàn mắt, trở thành Dị Hợm. 
 
Hy vọng các Bạn cũng là Phật. Không lẽ các Bạn trăm tay, ngàn con mắt. 

 
Con thú có năm chân, con người có hai đầu, bảy ngón tay, bảy ngón chân là mình hết hồn rồi. 

 
Phật thì chỉ có ba mắt.  
Qúy vị tu Vô Vi, con mắt thứ ba sẽ hiện ra giữa trán. Kêu bằng đệ tam thần nhãn. Hiểu được 

tam cõi, Thiên, Địa, Nhân.  
 

Còn hào quang là sự sáng suốt cuả Phật và của Bạn. Bạn chia sẻ mọi nơi không quái ngại. 
Không phải gắng đèn chốp nhoáng, trên đầu Phật. Làm như vậy là ngụy trang, chế nhạo, có tội. 
 

Thực chất của Phật, có sao để vậy, không phải tạo dựng, ngụy trang, chế nhạo. Gây 
mê tín. 

 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 
 

  

Kệ 
 
Tu thiền mới ngộ, được tiền duyên 

Xưa kia tiền kiếp, đã không hiền 
Hôm nay tu luyện, dùng thanh điển 

Sửa hồn, sửa vía, ngộ Phật Tiên 
 

 

 
 

Người nầy bệnh phong thấp đau nhức 15 năm, Bác Sĩ 
không trị, ổng tới tìm tôi thì hết đau 
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Odense, ngày 24/07/2018 

 
2002. Hỏi. Pháp thiền Vô Vi, tu có thể sửa dây thần kinh được sao?   

 
Đáp: Dạ thưa; Dây thần kinh rất nghiêm trọng, trịch một chút, là có thể xảy ra tai biến, bệnh 
hoạn chiến tranh. Mình có thể tu Vô Vi và sửa nó về trung ương.  

 
Dây thần kinh có nghĩa như sao.  

 
 Dây là sợi dây gân máu, chạy toàn thân trong bản thể mình, từ đầu đến chân.  
 Thần có nghĩa là thần hồn, sự hiểu biết, trí thông minh. 

 Kinh là kinh mạch, con kinh, dòng nước, chuyển chạy, mạch lạc trong bản thể và khối óc.  
 

Dây thần kinh mình, hiện thời nó không có ngay, lúc cong, lúc vẹo, hay rung động và phóng đi 
đũ hướng, xiêng xẹo.  
 

Mình tu thiền để chỉnh và sửa, nếu mình không chỉnh, không sửa, nó sẽ đi theo hướng hạ.  
 

Đi theo hướng hạ là nghĩ chuyện tranh chấp, hơn thua, ghanh ghét, thù hằn, tham lam, độc 
đoán, v.v. 

 

 

Kệ 
 
Thần hồn, kinh mạch, phải sửa sang 

Chỉnh đốn cho ta, khỏi bàng hoàng 
Thế cảnh thăng trầm, trong cuộc sống 

Tu thiền luyện đạo, trở về không 
 
(Đạo vốn nó là không) 

 

        
Tim khỏe nhờ chạy bộ 12.575 km, trong hai năm rưởi, 

vòng quanh trái đất 40.000 km.  

Odense, ngày 25/07/2018 
 
2003. Hỏi. Dây thần kinh, đi theo hướng hạ có tốt không ? 

  
Đáp: Dạ thưa. Dây thần kinh, nó đi theo hướng hạ, thì rất nguy hiểm, nó làm cho tim, mạch 

yếu, lo lắng, xao động, tâm không yên, mất ngủ, sanh ra bệnh hoạn, tai biến, chiến tranh. 
 
Mình không tu Vô Vi điển quang trường sanh học, thì dây thần kinh, nó đi xéo, đi xiêng xẹo, 

như những vị thiền sư cao danh, ở Mỹ, ở Pháp, bị tai biến.  
 

Tu thì khoẻ, vì điển năng mình phục hồi. Mình mới thấy cái pháp nầy quý. Nó giúp chính bản 
thân mình KHOẺ MẠNH, QUÂN BÌNH, tìm lại lý trí của thần hồn. Lý trí của thần hồn, là minh 
mẫn.  

 
Dây thần kinh quân bình, điều hoà, do mình Tu và Sửa, phương pháp mới, tu trong thực tế.  

 
Mình có chứng minh, tim bình thường, stress không có, những hình ảnh đó, tôi có trình bày cho 
quý Bạn thấy, những bài báo đã qua.  
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Kệ 
 

Tu thiền phải khoẻ, nhẹ hơn xưa 
Chớ nên để ý, chuyện quanh mình 
Cá tánh của mình, hay tranh chấp 

Thần hồn náo loạn, bệnh tứ tung 
 

 

 

      
 

Chửa khỏi bệnh bướu sau gáy 
Bác sĩ khuyên giải phẩu 

 

 

Odense, ngày 26/07/2018 
 

2004. Hỏi. Dây thần kinh sửa bằng cách nào ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Pháp Soi Hồn, mình nhìn thẳng ngay trung tâm, giữa hai chân mày. Lâu ngày 

dây thần kinh mình nó ngay lại, không xiêng xẹo. Điển nó trụ và phát ra ánh sáng, có Mâu Ni 
Châu bay trước trán ta. 

 
Mọi suy nghĩ không nên phóng ra ngoài, hay đem vô.  
Ngày, cũng như đêm lúc hành thiền. Có nghĩa là Bạn thả lỏng.  

 
Vì một khi Bạn phóng ra, hay thu vào thì Bạn sẽ có tư tưởng, đúng, sai.  

 
Những người không sửa, dây thần kinh. Họ sẽ mê, trong cái đúng, và chấp trong cái sai.  
 

Nên mình thấy, quốc hội nào, hội họp thượng đỉnh quốc tế nào, cũng tranh cãi.  
 

Kể cả những người tu cao, danh thiền, họ cũng bị luôn.  
 

Họ mê trong cái, đúng và chấp cái sai. Thấy đúng thì khoái, rồi mê, thành tham danh.  
 

 Tham là mê.  

 
Chuyện trên đời, không có gì, đáng để LƯU TÂM.  

Nó là giả, danh là giả. Bạn đội mão về Trời không được.  
 
Ở bên trên, thiên đàng và niết bàn, không có vụ nầy. Thấy hổ thẹn, dùm cho họ.  

 
Dây thần kinh Bạn trở về trạng thái, hồn nhiên, Bạn mới giải được, KHÔNG MÊ, KHÔNG CHẤP. 

Bạn mới về Trời được.  
 

 
Kệ 
 

Mâu Ni sáng toả, giữa trán mình 
Bởi vì, tu luyện, pháp điển quang 

Không nên lý luận, thêm phiền khổ 
Tham thiền hành sửa, khoẻ Tâm, Thân 
 
(Tu đúng, tâm và thân khoẻ mạnh, mặt sáng thông minh) 

              

 
Tim gan dịu mát, mình phải thiền, để cho luồng điển mình 

thanh nhẹ 
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Odense, ngày 27/07/2018 
 

2005. Hỏi.  Dây thần kinh là gì ? 
 
Đáp: Dạ thưa. Dây thần kinh, là sợi dây gân có máu, có làn sóng điển, vận chuyển, trong người 

và khối óc. Tay chân hoạt động, đi đứng, nói năng, đều là điển. Dây thần kinh chuyển chạy từ 
khối óc. Dây thần kinh, thẳng, ngay, cong, quẹo, xiêng, xéo, là do mình.  

 
Bạn tu, Bạn sửa, Bạn giải thông, thì dây thần kinh nó sẽ thông, ngay thẳng, không bị kẹt, 
ở khía cạnh nào, khỏi sanh ra bệnh hoạn, tai nạn, stress, tai biến, khủng hoảng, sợ sệt.  

 
Dây thần kinh Bạn thông, bạn sẽ hiểu biết chuyện Thế Gian, Thiên Đàng, Địa Ngục.  

 
 Bệnh là do tâm sanh ra. 

Nên người ta nói dùng TÂM DƯỢC để điều trị.  

 
Tâm Dược là mình dùng chân điển, thanh điển, để hoá giải tà điển của đối phương.  

 
Khi mà đối phương chịu nghe, chân điển, thanh điển, thì bệnh tình thuyên giảm nhanh chóng.  

 
Họ ngạc nhiên, sao tôi nghe ông nầy nói, tôi khoẻ. Đó là dùng thanh điển, tâm dược, cứu giúp. 
Giải trược đối phương.  

 
 Bệnh là do tâm sanh ra. Tâm không ngay, tâm xiêng xẹo. 

 
Mình dùng Tâm Điển để chửa trị.  
Có nghĩa là mình thiền ban đêm và ban ngày, mình thực hành, những gì pháp chỉ dẫn 

và giải thích. 
 

Bạn tu như vậy, thì nghiệp lực nào cũng tan, bệnh hoạn nào cũng hết.  
 
Do mình sửa dây thần kinh. Mình phải biết dây thần kinh của mình.  

 
Mình không cần thiết, phải biết, dây thần kinh của người khác. Tu như vậy, là động.  

 
Hồn ai nấy lo, thân ai nấy sửa. Người nào không sửa thì người đó bệnh, bệnh là do làm biếng.  
 

Bạn biết được Bạn, thì bạn biết được càn khôn. 
 

 
Kệ 

 
Càn khôn thì hiện, ở khắp nơi 
Nó ở trong ta, tánh thật thà 

Tâm tánh Phật Trời, ai cũng có 
Tu thiền đào luyện, pháp nơi ta 

 
Pháp nơi ta, là pháp nầy của Bạn, pháp của ông Trời, tôi 
không có dấu diếm.  
 
Tâm tánh Phật Trời, ai cũng có. Có nghĩa là,  
Phật là Dị Tha, còn Trời bao dung.  

 

 

 
 

Làm phước chửa bệnh miễn phí, người nầy bệnh phong 
thấp 15 năm,, đau nhức, chịu không nổi tìm tôi giúp, thì 

hết đau.  
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Odense, ngày 28/07/2018 
 

2006. Hỏi. Tại sao, người ta bị bệnh, từ dây thần kinh?   
 
Đáp. Dạ thưa. Bởi vì trược, từ dây thần kinh bị cô động và trược ở tiền kiếp, mình không giải 

ra, và còn thâu vào ở hiện tại. Lâu ngày thành chất độc và gây ra bệnh tật.  
 

Bệnh tật là do mình không tu, không biết, thâu trược vào nội tạng và khối óc. Khi mà bị trược 
xâm chiếm, không có thuốc thang nào chửa được.  
 

Tu thiền, mỗi ngày mình uống thuốc Phật, (hít thở điển quang đúng,) là mình giải nó ra, 
bằng phương pháp Phật truyền. Điển quang mới giải nó ra. Mình tu cho siêng năng thì sẽ thấy 

kết quả.  
 
Phương pháp thiền rất đơn giản, đơn giản là siêu pháp, hiếm có pháp nào so sánh.  

 
Bệnh do mình đem vô, bệnh do mình giải ra.  

 
Khi mà bạn giải được, thì trược nó không xâm nhập. Tránh được nhiều bệnh nan y.  

 

 

Kệ 
 
Pháp thiền giúp Bạn, sống thọ lâu 

Bạn nên cố gắng, luyện cho mình 
Thanh điển của Trời, đang chiếu cố 

Cho người hành thiện, sống TU TÂM 
 
 

 
 

 

           
 

Bệnh nhân tặng tiền mua găng tay, dầu nóng 
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TẠI 

SỐNG 

TÂM 

 

 

SAO 

TU 

??? 
 

 

 

 

TÂM 

TU 

 

 

KHÔNG 

!!! 
 

 

 

 

DỄ 

TAI 

 

 

BỊ 

BIẾN 

 
 

 

 

 

TU THIỀN, LUYỆN ĐIỂN, SỬA DÂY THẦN KINH, 

BẠN CÓ THỂ CHỬA BỆNH 

BỆNH LÀ DO ĐIỂN TRƯỢC SINH RA 

 
Kính thưa quý Bạn hữu thân mến 
 

Hôm nay tôi xin phép chia sẽ đề tài. LUYỆN 
ĐIỂN, SỬA DÂY THẦN KINH. BẠN CÓ THỂ 

CHỬA BỆNH.  
 
quý Bạn nhớ cho, là quý Bạn có thể LUYỆN 

ĐIỂN.  
 

Luyện Điển bằng cách nào? 
Luyện Điển là bằng cách, là mình phải mật 
niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, trên đỉnh đầu. Để 

đem luồng điển HẠ THỪA về trung ương đỉnh 

 
Mỗi bộ phận, mình phải thanh lọc.  
 

Phương pháp thiền điển quang trường 
sanh học, nó sẽ giải cho quý Bạn. 

 
Trước hết là giải TRƯỢC, sau đó mới đạt 
THANH.  

 
Điển thì mới giải được. Tu Vô Vi không có lý 

thuyết. Lý thuyết thì không giúp gì hết.   
 
Những người tu lý thuyết, là đi gạt người ta 

thôi, bệnh tình, sức khoẻ và điển quang không 
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đầu. 

 
Trung ương đỉnh đầu là trung tâm sinh lực của 

càn khôn vũ trụ.  
 
Tại sao phải quy về đỉnh đầu, trung tâm 

sinh lực của càn khôn vũ trụ? 
 

Nơi đây là hội đồng chư Phật. Tất cả các vì 
Phật, mà qúy vị kính bái, đều nằm tại trung 
ương.  

 
Sau nầy điển nó hội tụ trên hà đào thành, đỉnh 

đầu, quý vị muốn biết cái gì, qúy vị, nghĩ là nó 
hiện ra.  
 

Nhiều người tu huệ không khai, là không tập 
trung, luyện ĐIỂN.  

 
Nói chung là SỬA ĐIỂN của mình.  

 
SỬA ĐIỂN CỦA MÌNH. Chứ không phải, mình 
SỬA điển của người khác.  

 
Phần đông Vô Vi, đại đa số, tu được một chút 

ĐIỂN, đi sửa ĐIỂN của người khác.  
 
Thành ra điển của mình MẤT luôn. Tu hoài 

không đạt, không biết hỏi ai.  
 

Đâu có ai, có khả năng, giúp mình? 
Điển cuả nó không thông, thì không thể nào 
giúp Bạn. 

 
Muốn giúp người khác, Điển của mình phải 

khai thông, tam giới, Thượng, Trung, Hạ.  
 
Thành ra mình phải luyện, từ hà thừa, trung 

thừa, và thượng thừa.  
 

Hạ, Trung, Thượng, trong bản thể mình, 
những bài trước, tôi đều có giải thích, cặn kẻ. 
Bao tử, tim, gan, tỳ, phế, thận, khối óc, máu 

huyết.  
 

Hôm nay mình nghiên cứu, luyện dây thần 
kinh cho ngay thẳng.  
 

có.  

 
Trái lại, bệnh còn gia tăng.  

 
Tu cái pháp nầy, là qúy Bạn, có sức khoẻ, 
bệnh tình thuyên giảm và có điển quang đàng 

hoàn.  
 

Bạn hành, thì mặt Bạn sáng. Da mịn màng, 
khoẻ khoắn, thông minh, tráng kiện.  
 

Muốn đạt được cái nầy, thì mình phải siêng 
năng. Điển quang trong người mình có.  

 
Tại vì, mình không gặp minh sư. Minh sư khoẻ 
mạnh, thì mình khoẻ mạnh. Minh sư yếu kém 

thì mình yếu kém. 
 

Bạn tu một thời gian, Bạn có sức khoẻ, thì Bạn 
có thể coi tướng được.  

 
TƯỚNG DO TÂM PHÁT.  
THẦY SAO TRÒ VẬY. 

BẠN TỐT THÌ MÌNH TỐT. 
BẠN XẤU THÌ MÌNH XẤU.  

 
Chọn Thầy, chọn Bạn, chọn pháp, phải cẩn 
thận, nên coi tướng. SAI MỘT LI. SAI MỘT 

DẶM là mang danh tu, thiếu tu. 
 

Cũng như anh cất nhà, sai một li, sau nầy nhà 
anh nghiên và đổ.  
 

Muốn không sai, một li.  
Bạn phải trở về nguyên lý VÔ VI.  

 
NGUYÊN LÝ VÔ VI có nghĩa là không, không, 
không. Ba con số OOO.  

 
KHÔNG, Bạn sẽ cân bằng mọi trạng thái.  

 
Cái đó là Điển của Vô Vi. 
Điển của Vô Vi là điển của càn khôn.  

 
 

Kính bái.  
Thành Lợi Lê 
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NHỎ 
VỚI 

NHỎ 
VỚI 

 

MỌN 
NGƯỜI 

MỌN 
MÌNH 
 

 
 
 

 
 

Thiền Tu Thanh Tịnh 
 

 

 

LÀM 

NGƯỜI 

LÀM 
MÌNH 

 

 

KHỔ 

 
KHỔ 
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Trị bệnh miễn phí, đau phong thấp 15 năm, chịu 
không nổi, đến tìm tôi giúp hết đau.  

 

 
 

Bệnh nhân tặng tiền mua găng tay, dầu nóng 
 
 

 

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 
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