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TRIẾT HỌC VÔ VI 

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

 
TRƯỜNG SANH HỌC 

 

 

VÔ TỰ CHÂN SƯ  

THIỀN GIA  

LÊ THÀNH LỢI 

MINH GIẢI VỀ ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 

SONG NGỮ VIỆT / DANMARK 

THỜI ĐẠI MỚI MÌNH TU, TÂM, THÂN VÀ ĐIỂN QUANG ĐẠT QUÂN BÌNH 
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Det er svært at bevise, at sind, krop og energi 

er i harmoni, men jeg har opdaget, at du og 

jeg selvfølgelige kan… 

 

Hvad er sind, krop og energi i harmoni? 

Harmonien af sind, krop og energi er 

balanceret i sindet, i kroppen og i ånden.  

Sindet og kroppen er styret af ånden. Og 

ånden fungerer af energi. 

 

Thanh Loi Le har opdaget menneskers indre 

energi, og at man kan dyrke den indefra ved at 

meditere.  

Thanh har arbejdet og har mange års erfaring. 

Vi spilder og taber vores energi uden at vide 

det. Sindet, kroppen og energi er ikke i 

harmoni.  

 

Vi er sure, vrede, hidsige, syge, osv.  

Thanh har undervist i Viet Nam Vo Vi energi 

meditation gratis for danskere og vietnamesere 

rundt omkring i verden i mange år.  

Thanh har stiftet et meditationshus i 

Vollsmose, der har Thanh arbejdet i 10 år, 

hver søndag kl: 11:00 – 13.00, som frivillig. 

 

Hvis man lærer Viet Nam Vo Vi energi 

meditation, kan man få sindet og kroppen i 

harmoni. Det er helt sikkert, siger Thanh, som 

er meditations energi mester.  

 

 

Tâm, thân và điển quang đạt quân bình thì rất 

khó chứng minh, nhưng Bạn và tôi, dĩ nhiên là 

có thể chứng minh... 

 

Tâm, thân và điển quang đạt quân bình là 

sao? 

Tâm, thân và điển quang đạt quân bình là sực 

cân bằng ở tâm, thân và thần hồn. Tâm và 

thân được sự điều khiển từ thần hồn. Và thần 

hồn hoạt động bằng điển quang. 

Thành Lợi Lê khám phá ra, bên trong cơ tạng 

con người có điển quang, và mình có thể luyện 

tập bằng thiền học. 

 

Thành Lợi đã có làm việc và nhiều năm kinh 

nghiệm. Mình phung phí và làm mất điển 

không hay biết. Tâm, thân và điển quang 

không quân bình.  

Mình ghét, giận, nóng nảy, bệnh tật, v.v. 

Tôi có hướng dẫn thiền Điển quang trường sinh 

học miễn phí cho người Đan Mạch và người 

Việt trên khắp thế giới. 

Tôi có thành lập một trung tâm thiền ở 

Vollsmose, Danmark nơi tôi cư ngụ và hoạt 

động 10 năm miễn phí, mỗi chủ nhật mở cửa 

từ 11 giờ đến 13 giờ.  

 

Nếu mình tu thiền Việt Nam Vô Vi điển quang, 

có thể mình đạt quân bình, tâm lẫn thân. Việc 

đó thì chắc chắn sẽ đạt, như lời tường thuật 

của tôi là người hướng dẫn thiền điển quang. 
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Når sindet og kroppen har mistet kontrol, 

så tager man alt, hvad man har lyst til. 

 

F.eks. for meget alkohol, sødemidler, heroin, 

doping, casino spil. Man laver ballade, hidsig, 

hærværk, bankerøveri, krig, seksuelt misbrug 

osv.  

 

 

Tâm thần  

 

Tiền bạc 

 

Đói  

 

Giàu sang 

 

 

 

 

Khi mà tâm và thân mất sự kiểm soát, thì 

mình làm đũ chuyện, những gì mình thích 

thú.  

Thí dụ: Uống nhiều rượu, thích ăn ngọt, hút 

thuốc phiện, doping, chơi cờ bạc. Mình làm 

chuyện xấu xa, nóng nảy, phá hoại, cướp nhà 

băng, gây chiến tranh, lạm tình dục trẻ thơ, 

v,v. 

 

Suy tư 

 

Nghèo 

 

Thanh tịnh 

 

Qúa kí lô 
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Her er en figur, som symboliserer universets 

energi og at mennesker indeholder energi i 

kroppen. 

• Den sorte er negativ energi, og den 

indeholder en hvid positiv energi. 

• Den hvide er positiv energi, og den 

indeholder en sort negativ energi. 

 

Når mennesker er i harmoni, kan vi gå, tale, 

regne, hygge osv. Men det er ikke altid, som 

man tror. Der vil komme mange problemer 

pga. at sindet og kroppen har mistet kontrol og 

energi.  

Hvis vi ikke vil træne vores sind og krop, har vi 

nemt ved at få sygdom og blive ulykkelige. 

Fordi sindet og kroppen ikke er i balance. Det 

vil sige, at man får stress og sygdom m.m.  

 

Sindet kan gøre alt muligt, og der sker noget 

forkert i kroppen. 

• Sindet er i harmoni, og man accepterer 

og forstår og lever i fred sammen med 

andre mennesker. 

 

 

 

 

Đây là một hình vẻ, mà dấu hiệu tượng trưng 

cho điển quang của càn khôn và điển quang 

con người từ bên trong cơ tạng.  

 Phần vẻ màu đen là điển âm và trong 

điển âm, có chứa điển dương một chấm 

trắng. 

 Phần vẻ màu trắng là điển dương và 

trong điển dương có chứa điển âm chấm 

đen. 

Khi con người quân bình có thể đi, nói, tính 

toán, vui chơi, v,v. Nhưng việc đó thì luôn luôn 

không được như mình nghĩ. Nó sẽ đem đến 

nhiều phiền muộn bởi những lý do, tâm và 

thân mất đi sự kiểm soát và điển năng.  

Nếu mình không tu luyện, tâm và thân, thỉ dễ 

bị bệnh tật và tai nạn bất thường. Bởi vì tâm 

và thân mất quân bình. Người ta có thể bị 

stress, khủng hoảng thần kinh, bệnh hoạn, 

v,v. 

Tâm có thể làm nhiều thứ, và thân bị hư hại 

bản thể. 

 Tâm đạt quân bình và người ta ưng ý, 

hiểu và chung sống hoà bình với người 

khác. 
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Sindet er i harmoni, og man ser, at alle 

religioner er ens. Man skal lære at afprøve alle 

opgaver. Og man skal gennemgå dem fra et 

lag til et andet lag indtil at man får oplysning 

 

Kagen smager ikke anderledes, hvis man 

spiser et stykke af den. Fordi det er den 

samme kage, man spiser af. Religionen er det 

samme. Og religionen handler om kærlighed 

og etik. 

 

Vi ser forskellige religioner, fordi vi kun ser én 

del fra en bestemt vinkel.  

Og vi har mange religioner i verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm quân bình, và người ta thấy, tất cả tôn 

giáo là một. Mình phải tu và thí nghiệm thực 

hành tất cả bài học. Và mình phải xuyên qua 

từ lớp một tới khi hoàn toàn giác ngộ. 

 

Một chiếc bánh ăn vào không khác vị, nếu 

mình ăn một miếng. Bởi vì bánh là bánh, mình 

ăn. Đạo cũng vậy giống nhau. Đạo nào cũng 

nói về tình thương và đạo đức. 

 

 

Người ta nhìn đạo khác biệt, bởi vì mình chỉ 

thấy một khía cạnh của đạo.  

Và mình có rất nhiều đạo trong thế gian.  
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Sindet er i harmoni, så kommer sindet til 

positionen ”ikke” ”nul” eller ”zero”. Det vil sige, 

at sindet ikke kan svinge til højre eller venstre.     

                                

 

 

Her opfatter vi, at religioner ikke er forskellige, 

og at mennesker heller ikke er det. 

 

 

Mọi sắc dân sống chung hoà bình trên trái 

đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm đạt quân bình, thì tâm ở trong vị trí ” số 

không, hoặc, Zero”. Điều đó có nghĩa là, tâm 

không thể nghiêng bên trái hay bên hữu.  

 

 

 

Ở đây mình nhận thức, đạo là không khác, và 

con người cũng không khác.  

            

     Người da vàng            Người da đỏ 

            

      Người da trắng            Người da đen 
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Sindet er forvirret, anstrengt og stresset, kan 

vi få store risiko for slagtilfælde, hjerte stop og 

blodprop. Vi bliver lammede og dør. 

 
 

 

 

Sindet fungerer ligesom speedometer 

 

 

 

Skældud 

 

 

 

Tâm loạn, căng thẳng và stress rất có thể xảy 

ra tai biến, đứng tim và đứt mạch máu. Mình 

sẽ liệt và chết. 

 

Khối óc quan sát chằng chịt 

 

Dây thần kinh bị đứt 

 

 

Tốc độ chạy hết ga 

 

Vợ chồng cải vả 
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Hundegalskab 

 

Uenighed 

 

 

Sindet er ikke i harmoni og disse mennesker er 

ramt af stresset, slagtilfælde og bliver 

lammede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm như chó điên, tâm nóng đốt nhà 

 

Sức mạnh hung hăng  

 

 

Tâm không quân bình, mình sẽ bị stress khủng 

hoảng, tai biến và bị liệt. 
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Sindet og kroppen er i ulykke 

 

Krig  

 

Phụ nữ không quân bình 

 

Ăn uống qúa độ 

 

 

 

Tâm và thân bị tai nạn chiến tranh 

 
Tâm o quân bình sanh ra chiến tranh VN

 

 

Tử thương 

 

Đàn ông không quân bình 
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Sindet kan gå op/ned og vi kan bevare ro i 

sindet. 

For at opnå at få sindet i harmoni skal man 

meditere og opløse dårlige energier i 

organerne, og organerne kommer i balance. 

Derefter kommer sindet i balance og harmoni. 

Det vil sige, at man får oplysning 

 

 

Meditation 

 

 

Kroppen er ikke i harmoni 

 

 

 

 

 

 

Tâm có thể đi xuống thấp/cao và mình có thể 

giữ tâm cho thanh bình.  

Muốn tâm có đạt quân bình mình nên tu thiền 

và giải điển trược trong ngũ tạng, và ngũ tạng 

quân bình. 

Sau đó thì tâm quân bình và hài hòa. Điều đó 

mình sẽ đạt được sự giác ngộ. 

 

 

Cơ tạng nên luyện tập hài hòa 

 

 

Ăn tối, tâm và thân không quân bình 
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1. Kroppen er ikke i balance 
 

 

2. For høje og lave person  
 

 

3. Huden er strålet, mild, frisk og ikke 

ru, fnat, sorte prikker osv. 

 

 

 

1. Thân cân bằng, không mập, không 

ốm 
 

 

2. Thân hình không thấp và không cao 

 

 

3. Da hồng hào, mịn màn, tươi mát, 
không sù sì, ghẻ, mục đen.v. 
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Levepletter 

_________________________ 

4. Hvordan beviser vi, at sindet, 

kroppen og energien er i harmoni og 

balance? 

Jeg har fundet en måde at bevise det: 

Eks.  

Sindet: Man måler stress ved hjælp af ”Check 

stress programmet”. Man kan hente det gratis 

på iphone.  

         

Thanh Loi Le måler stress 1% 

Brug anvisning: Sindet er i balance. 

Vi skriver, dato, måne, år, mand og kvinde på 

telefonen. Derefter bruger tommefingeren for 

at lukke lampens signal, så kører det 

automatik ca. 45 sek.  

Teknikken kan vi anvende til at undersøge os 

selv. Vi kan også anvende den til at undersøge, 

hvem der er meditations mester og lærer i 

 

    

Da bệnh        Da ghẻ 

 

__________________________ 

4. Làm thế nào mình chứng minh, tâm, 

thân và điển quang hài hòa và quân 

bình? 

Tôi tìm ra cách thức chứng minh tâm: 

Thí dụ: Cách đo tâm quân bình. 

Mình đo tâm, loạn khủng hoảng bằng độ 

stress, với sự chỉ dẫn program ”Check 

stress”. Mình tải nó vào iphone, miễn phí.  

 

Thành Lợi Lê đo độ stress 1% 

Cách đo: Tâm quân bình. 

Mình ghi ngày, tháng, năm sanh, nam, nữ vào 

máy. Sau đó lấy ngón tay trỏ, bịt bóng đèn, 

con mắt, thì máy tự động kiểm chứng, khoảng 

45 giây.  

Kỹ thuật nầy, mình có thể kiểm chứng mình và 

kiểm chứng trình độ tu của những người thầy 
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undervisning af spirituelle religiøse erfaringer.  

NB.  

Jeg har opdaget, at mange bliver snydt af 

meditations mestre og lærere i undervisning af 

spirituelle erfaringer. 

5. Sind, krop og energi er i balance, 

kan styre sin krop. 

 

Thành Lợi Lê 

 

6. Jeg har løbet 12.575 km. I 3 år. 

Hverdag har jeg løbet 20 km.  

 

 

 

 

 

 

dạy thiền và dạy đạo, tâm linh. 

Chú ý:  

Tôi khám phá, rất nhiều người tu, bị gạt từ 

những Thầy dạy thiền và dạy đạo, tâm linh.  

 

5. Tâm, thân và điển quang quân bình, 

mình có thể điều khiển thân mình. 

 

Muà đông 2017 nhiệt độ trừ - 1 C* 

 

6. Thành Lợi chạy bộ 12.575 km trong 

thời gian 3 năm. Mỗi ngày chạy 20 
km. 
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Thanh Loi og træet (Thành Lợi và cây) 

Man kan leve længe med god energi i sind og 

krop. Sindet, kroppen og energien kan man 

selvfølgelig dyrke godt, siger Thanh Loi Le. 

 

 
 

7. God energi kan vi holde længe vejr 

og svømme i vandet. 
 

Thành Lợi har svømmet i vandet 49 m. med et 

enkelt vejr trækning. 

8. Energi kan vi forvandle til litteratur, 

bog, salme, digt m.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành Lợi và cây 

Điển quang tốt ở trong tâm và thân mình có 

thể sống thọ lâu. Điển quang dĩ nhiên là mình 

có thể luyện, lời nói nầy xuất phát từ Thành Lợi 

Lê.  

 
 

7. Điển năng tốt thì có thể nín hơi lâu 
và lặn dưới nước. 

 
Thành Lợi lặn dưới nước một hơi 49 mét. 

 

8. Điển thì mình có thể hoá văn, viết 

sách, kinh kệ, thi thơ v.v. 
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ENERGI VISDOM 

 

2OO5 

 

2007 

 

2009 

 

 

 

 

ĐIỂN QUANG TRÍ TUỆ 

 

2005 

 

2007 

 

2009 
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2010 

 

2011- 2012 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

2011- 2012 

 

 

2013 
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2014 

 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2015 
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2016 

 

 

2016 

 

Salme 

Naturen er i harmoni 

Sindet er også i harmoni 

Kroppen er i harmoni 

Hvis mennesker er i harmoni 

Så er vi lykkelige og glade for evigt 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

Kệ 

Thiên nhiên thì rất hài hòa 

Tâm người cũng thế thật là hồn nhiên 

Thân người cũng đạt bình yên 

Nếu mình bình thản yên vui đời đời 

 

Kính tường 

Thành Lợi Lê 
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- Jeg håber, at der er 8 eksempler, som 

viser, at de vil bringe en glad til os og 

Vô Vi. 

- Teknikken kan vi anvende til at 

undersøge os selv og de andre. 

_____________________________ 

Vi har sol, måne, vind, vand, jord, planter, 

og dyr energi.  

1. Har mennesker ikke energi? 

- Ja, vi har… 

2.  Kan vi dyrke energi? 

- Ja, vi kan… 

 

3. Dyrk Viet Nam Vô Vi Energi 

Meditation kan vi leve i gennemsnit 

100 år eller mere. 

      

           Sol energi                Jordens energi 

         Điển mặt Trời            Điển trái đất 

            

        Vand energi                Måne energi 

        Thuỷ điển                  Điển mặt trăng 

 

 

 

- Tôi hy vọng 8 thí dụ tiêu biểu trên, được 

trình bày, nó sẽ đem đến một niềm vui 

tốt đẹp cho mình và Vô Vi. 

- Kỹ thuật kiểm chứng trên mình có thể 

dùng kiểm chứng mình và người khác. 

______________________________ 

- Mình có điển năng mặt Trời, mặt 

Trăng, Gió, Nước, Đất, Cây Cỏ và 

điển năng động vật. 

1. Vậy con người có điển không? 

- Dạ thưa, mình có điển quang 

2. Mình có thể luyện điển không? 

- Dạ thưa, Dĩ nhiên là mình có thể 

3. Luyện thiền Việt Nam Vô Vi điển 

quang trường sinh học có thể sống 

trung bình 100 tuổi và hơn.  

          

  Điển quạt gió          Điển thảo mộc 

 

              

          Điển động vật          Điển con người 
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20 

 

Salme 

Roligt liv ved at lære Vo Vi meditation 

Smukt sind og færre problemer 

Kroppen er i harmoni med et godt liv 

Sygdom er forsvundet, vi er raske og lever 

længe 

Vi lever længe og får Guds gave 

Lev i fred og med mindre sygdom 

Sygdom gør hjernen forkrøblet 

Bare mediter, så får du mindre smerte 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 

www.voviland.com 

 

Kệ 

Tu thiền cuộc sống, rất an yên 

Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hòa, trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khỏe sống lâu 

 

Sống lâu ân hưởng, tình Trời độ 

Cuộc sống thanh bình, bớt bệnh đau 

Bệnh đau trí óc, thêm cằn cỗi 

Học pháp tu thiền, sẽ giảm đau 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 

www.voviland.com 

 

 

 

 

 

http://www.voviland/
http://www.voviland.com/

