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2. Song Ngữ Việt / Danmark 

NHÂN ĐIỆN HÀO QUANG/ MENNESKER INDRE ENERGI 

Triết học Vô Vi 
 

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

ĐIỂN QUANG TRƯỜNG SINH HỌC 
 

 

Kære venner. 
 

I dag vil jeg tale om emnet 
"Menneskers indre energi.”  
 

Når vi lærer Viet Nam Vô Vi energi 
meditation for at leve længe, så skal vi 

vide, at vi lever af energi. 
 
Vi har brug for at vide det præcist, 

således kan vi nyde at lære og udforske 
vores energi. 

 
Når vi dyrker vores gode energi, kan vi 
finde energi i universet. 

 
Universet og mennesker har energi. Og 

mennesker får energi forsyningen fra 
universet. 
 

Universet udsender energi bølger, der 
indeholder energifelter. Disse energi-

felter bakker mennesker op, og alt er 
udviklet af dem. 

 
Hvad indeholder energifelterne? 
 

1. Aura, f.eks nordlys 
2. Varme, kulde, regn og vind 

 
Fra aura, varme, kulde, regn og vind har 
mennesker følelser. Og følelser er 

udvikling. 
 

For eks:  
Vi finder ud af aircondition og radiator. 
 

Herudover udvikler vi glæde, tristhed, 

 

Kính thưa quý bạn. 
 

Hôm nay mình nói về đề tài “NHÂN 
ĐIỆN.” 
 

Khi mình học pháp môn thiền Việt Nam 
điển quang trường sanh học thì mình phải 

biết trong con người mình sống bằng điển 
năng. 
Mình cần phải biết chính xác như vậy thì 

mình mới thích thú học hỏi và tìm tòi điển 
năng của mình.  

 
Khi mà mình luyện được điển năng tốt thì 
mình sẽ tìm được điển năng trong vũ trụ.  

Vũ trụ có điển năng và con người có điển 
năng. Con người sống nhờ sự cung cấp 

điển năng của vũ trụ.  
 
Vũ trụ tạo ra làn sóng điện, trong đó có 

từ trường. Cái từ trường nầy nó thúc đẩy 
cho con người và vạn vật phát triển.  

 
Cái từ trường đó là cái gì? 

 
1. Ánh sáng hào quang 
2. Nóng, lạnh, mưa và gió 

 
Từ những cái hào quang, nóng, lạnh, mưa 

và gió thì con người có cái cảm xúc. Cái 
cảm xúc là cái phát triển.  
 

Thí dụ: 
 Như là mình chế máy lạnh và lò sưởi.  

 
 
Thêm vào đó thì mình phát triển là cái 

vui, buồn, nóng giận, tham lam, ích kỷ. 
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vrede, grådighed, misundelse, m.m. 
 

Udviklingen af det menneskelige 
indeholder energikilden. 

 
Og den energikilde vil give os bidrag til 
livet. 

 
Eksempler: 

Nogle arbejder som læger, ingeniører, 
tømrere, landmænd, håndværkere, m.m. 
 

Når vi bringer evnen til at sælge disse i 
bytte for penge, så vil vi tabe energi fra 

sindet og kroppen. 
 
Når vi taber sindets og kroppens energi 

vil vi blive syge, få ulykker og dø tidligt. 
Mange mennesker er ramt af stress, 

blodprop, slagtilfælde,m.m 
 

 For at undgå den missing af 

sindets og kroppens energi bliver 
vi nødt til at lære energi meditation 

eller menneskers indre energi. 
 
Vi skal vide, at vi lever af energi. 

Vi kan dyrke, udvikle og opbevare den. 
 

Hvis vi ikke lærer Vo Vi energi 
meditation, vil vi sikkert spilde og 
ødelægge den. 

 
 Hvis du har dårlig eller svag 

energi, kan du hurtig blive syg og 
dø snart. 

 Hvis du dyrker god energi, vil du få 
mindre sygdom, mindre ulykke og 
leve længe i 100 år eller mere. 

 
 Hvad er energi for os, som 

træner Vo Vi energi 
meditation? 

 

Ja sir, det er en aura.  
Det har Hr. Buddha, planter, blomster, 

dyr, sten og tomater. Vi har det også. 
 
Jeg har opdaget, at tomaten er bedre end 

os. Når vi ikke lever bedre, er vi dårligere 

v.v. 
 

Trong cái phát triển cuả con người nó 
chưá đựng cái nguồn năng lực.  

 
Và nguồn năng lực nầy mình đem ra đóng 
góp cho đời. 

 
Thí dụ:  

Người thì làm bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, thợ 
mộc, nhà nông, thợ tay chân.v.v. 
 

Khi mà mình đem cái năng lực nầy bán đi 
để đổi lấy đồng tiền, thì mình phải hao 

tâm và hao lực.  
 
Khi mà mình hao tâm và hao lực thì mình 

sẽ mau bệnh hoạn, tai nạn và chết sớm. 
Nhiều người đã bị stress, tai biến, đứng 

tim.v.v.  
 

 Muốn không có hao tâm và hao 

lực, mình cần học thiền điển quang 
hay là nhân điện của mình.  

 
Mình phải biết, mình sống bằng nhân 
điện. Mình có thể luyện, phát triển và bảo 

tồn. 
 

Nếu mình không học thiền Vô Vi, chắc 
chắn mình sẻ phung phí và huỷ diệt điển 
năng.  

 
 Nếu anh có điển xấu hay điển yếu 

thì anh bệnh và chết sớm. 
 

 Nếu anh luyện điển tốt thì anh bớt 

bệnh hoạn, tai nạn và sống thọ 
100 tuổi và hơn. 

 
 Điển của người tu thiền Vô Vi là 

sao? 

 
 

Dạ thưa, nó là cái hào quang. 
Ông Phật có, cây cỏ có, thú vật có, sỏi đá 
có, trái cà chua có. Mình cũng có. 

 
Tôi khám phá ra, trái cà chua, nó còn tốt 

hơn chúng ta. Một khi mà mình sống xấu 
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end tomaten.  
 

 Energi er den varme og den kulde, 
som kombineres i balance. 

 
Når vi er i balance, kan vi bevæge os og 
tale. 

 
Men på et tidpunkt er vores energi i 

ubalance, forstyrret og forgiftet. Vi bliver 
syge og får ulykke. 
 

 
Ønsker du at reducere sygdom og ulykke, 

må du lære at udvikle energi og visdom. 
Når du har den gode energi og 
intelligens, formindsker du sygdom og 

ulykke forsvinder. 
 

Når menneskers energi bliver i harmoni i 
hjernen, så forsvinder krig og 
naturkatastrofer også.  

 
Hvorfor vil krig og naturkatastrofer 

stoppe? 
Fordi du holder op med din grådighed. Du 
vil ikke ødelægge natur ressourcerne. 

 
Sygdomme og ulykker er forårsaget af 

dårlig energi og manglende forsigtighed. 
 

 Derfor kan du meditere på dette 

emne for at få oplysning, og du vil 
undgå de dårlige energier 

 
 Dårlige energier gør os syge  

 Dårlige energier har vi over alt  
 
Når du forstår den dårlige energi, kan 

den ikke trænge ind i dit sind. 
 

Vi medbringer en masse dårlig energi. Vi 
er nødt til at opløse den. Hvis vi ikke kan 
løse det nu, vil det udvikle sig mere 

voldsomt. Vi bliver syge og dør for tidligt. 
 

Vi har mulighed for at lære energi 
meditation og gennemsnitligt leve 
længere, i 100 år eller mere.  

 

xa thì mình còn tệ hơn trái cà chua.  
 

 Điển là cái nóng và cái lạnh hợp lại 
quân bình.  

 
Khi mình có quân bình thì mới cục cựa và 
nói được.  

 
Nhưng mà đến lúc nào đó, sự quân bình 

điển năng của mình không điều hoà, bị 
xáo trộn và bị nhiễm độc. 
Mình bị bệnh hoạn và tai nạn.  

 
Muốn bớt bệnh hoạn và tai nạn, mình 

phải học điển năng để phát triển trí tuệ. 
Khi mà mình có điển năng và trí tuệ thì 
cái sự bệnh hoạn nó giảm dần và tai nạn 

biến mất.  
 

Khi mà điển năng con người được quân 
bình trong óc thì chiến tranh và thiên tai 
cũng biến luôn. 

 
Tại sao chiến tranh và thiên tai phải 

ngừng? 
Bởi vì anh dứt được tánh tham vọng. Anh 
không muốn phá hoại thiên nhiên. 

 
Bệnh hoạn và tai nạn do trược khí sanh 

ra và mình không cẩn thận.  
 

 Thế nên anh học cái môn nầy để 

giác ngộ trí huệ và anh sẽ tránh 
được trược khí.  

 
 Trược khí nó làm cho mình bệnh.  

 Trược khí thì chỗ nào cũng có.  
 
Khi anh biết được trược khí và hiểu được 

trược khí thì trược khí nó không xâm 
nhập vào tâm hồn anh.  

Con người mang rất nhiều trược khí. Mình 
phải giải nó ra. Nếu mình không giải nó 
ra thì trược khí nó phát triển tệ thêm. 

Mình lâm bệnh và chết non. 
 

Anh có cơ hội học điển quang và sống lâu 
trung bình 100 tuổi và hơn.  
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Du kan bare tu*= Du kan bare meditere, reparere sind og krop. 

am og duong* energi = negativ og positiv energi  

 
Det er sjældent, at vi hører nogen 

fortælle om energi med henblik på at 
lære at leve længe.  

I dag er den gode mulighed der for os, så 
forsøger vi at lære energi. 
 

Denne metode er meget enkel og blid. 
Du kan bare tu*, at reparere sind og 

krop. 
 
Vores sind og krop indeholder to 

energier, som ikke er i harmoni.  
Det er en am og duong*, energi i 

kroppen. 
 
Hvis vi forener disse to, bliver vi 

afbalancerede og klarsynede. 
 

Aura kommer fra energi i organerne og 
din gode sjæl. 
 

Det er lige meget menneskers indre 
energi og aura.  

 
Hr. Buddha har aura og du har det også. 
  

Med venlig hilsen 
Thanh Loi Le 

 

 
Ít khi nào mình có dịp nghe ai nói môn 

học trường sanh.  
 

Hôm nay là cái dịp tốt, thì mình thử học 
thiền điển quang. 
 

Môn học này rất đơn giản và nhẹ nhàng. 
Anh chỉ cần tu tâm và dưỡng tánh.  

 
 
Tâm và tánh mình là hai luồng điển 

không thống nhất.  
Đó là luồng điển âm và dương trong cơ 

thể. 
 
Nếu anh dung hoà được hai luồng điển 

nầy thì con người anh quân bình và sáng 
suốt.  

Hào quang phát sinh ra từ điển quang 
trong ngũ tạng và tâm tốt.  
 

Nhân điện và hào quang cái nào cũng tốt.  
 

 
Ông Phật có hào quang và anh cũng có. 
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 

 


