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SỐ 264 NGÀY 21  THÁNG 02 NĂM 2019 

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. 

 
 TÂN DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

 

Kệ 

 

Thời nay tu luyện, ĐIỂN, TÂM, THÂN 
Sống khoẻ hồn nhiên, giải trược tà 

Ai ai cũng luyện, thiền pháp lý 
Giúp đỡ cho nhau, tiến về Trời  

 

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. 

2140. Hỏi. Tại sao con người ta sống chỉ biết tiền ?  

2141. Hỏi. Bệnh không có tiền, làm sao đi Bác Sĩ, Bác Sĩ có tiền, họ mới trị bệnh ?  

2142. Hỏi. Cái gì cũng phải có tiền, người ta nói. Tiền là TIÊN LÀ PHẬT, muốn gì có nấy?   

2143. Hỏi. Sống, không có tiền thì vô vị ?  
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2144. Hỏi. Diệu pháp Liên Hoa là gì, chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có Diệu Pháp Liên Hoa, làm gì 

có TÂN DIỆU PHÁP LIÊN HOA ?  

2145. Hỏi. Tiền không đem hạnh phúc, vậy gia tài quý nhất của con người là gì ? 

2146. Hỏi. Liệt dương tu thiền Vô Vi có hết không ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/02/2019 
 
2140. Hỏi. Tại sao con người ta sống chỉ biết tiền ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Tiền là phương tiện nuôi sống mình, rồi mình tưởng tiền nó đem cho mình hạnh 

phúc. Nhưng tiền nó không có đem cho mình hạnh phúc. 
 

Nhiều người có tiền, sống không hạnh phúc, cũng tật nguyền, cũng bệnh đau, gia đình ly dị, 
anh chị em không hoà. Cũng vì tiền mà sanh ra nhiều thảm hoạ tan thương. Khi gia đình còn 
nghèo thì anh em chia sẽ củ khoai. Khi gia đình giàu có thì anh em thường hay xung đột.  

 
Tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà mình biết dùng tiền cho chánh nghĩa thì nó là tình thương 

mẫu Mẹ. 
 
Tiền mà dùng cho sự ác đạo, tính toán, phi nghĩa, mình tự rước hoạ vào thân.  

Nhiều người quyền cao chức trọng, triệu phú, tỉ phú gia đình ly dị, bệnh tật và chết non.  
  

Mới đây tin nóng, nhà giàu số một thế giới ở Mỹ, gia đình Amaz.o.n. vừa ly dị.  
Công chúa Anh quốc, công chúa Danmark cũng ly dị. Vua chúa cũng bặm trợn, thù hận. 
 

Nhiều tiền thì có nhiều kẻ thù.  
Chức vụ cao thì có nhiều ghanh ghét, thù hằn và sanh ra ác độc. 

 
Cũng vì tiền, mà đạo họ cũng bán luôn, buôn thần, bán Phật. Họ cầu danh.  
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 

www.voviland.com) 
 

 
Kệ 

 
Đồng tiền nó hại người thân 
Người tu cũng phải, bán luôn thánh 

thần 
Ngôi cao Đức Phật không cần 

Đi tu giải thoát, giúp người thế gian 
 
Đức Phật Thích Ca còn bỏ ngai vàng. 
 

 

 
 

Tiền nó làm cho người ta bệnh đau. 

Odense, ngày 13/02/2019 
 
2141. Hỏi. Bệnh không có tiền, làm sao đi Bác Sĩ, Bác Sĩ có tiền, họ mới trị bệnh?  

 
Đáp: Dạ thưa; Nếu mình không có tiền đi Bác Sĩ, thì nên tu thiền Vô Vi điển quang trường 

sanh học, miễn phí, thì chóng bệnh, sống thọ và khỏi đi Bác Sĩ, khỏi tốn tiền.  
 

Nghèo cầu mong Trời Phật giúp thì nên GIA CÔNG tu thiền, làm cho chính mình. 
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Mình làm thì Trời Phật sẽ giúp. Nghèo mà còn ngồi đó cầu, không thực hành. Thì Trời Phật cũng 

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

  

Kệ 
 
Thế gian lắm lý, nhiều lời 

Không sao phục vụ, con người tham lam 
Biết mình yếu đuối khờ ngu 

Lo tu không lý, bệnh đau giải trừ 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 

 
 
 

 

 
 

Giúp chửa bệnh tim, miễn phí 
 

Odense, ngày 14/02/2019 

 
2142. Hỏi. Cái gì cũng phải có tiền, người ta nói. Tiền là TIÊN LÀ PHẬT, muốn gì có nấy ?   
 

Đáp: Dạ thưa, Người ta hiểu lầm, tiền là Tiên là Phật. Nhưng không phải vậy.  
 

Bạn thử hỏi, tỉ phú và đại gia và vua chúa, cha mẹ, con cái họ bị bệnh tai biến, ung thư, có tiền 
trị không được.  
 

Tiền là Tiên là Phật, là người dốt, mà nói chữ.  
Tiền là Tiên có nghĩa là Anh có tiền, mua dâm, mua gái đẹp. (Tiên).  

Anh không hiểu, bắt chước nhép theo. Tiền là Tiên là Phật.  
 

Tiên nầy gọi là Địa Tiên, Tiên Giả, thích DÂM DỤC, tham tiền. 
 
Tiền là Phật có nghiã là, Anh có tiền, đem tiền, sai khiến Ma Tăng, biểu gì làm đó.  

Ma tăng, tự xưng nó là Phật. Nó sẽ đưa Cha Mẹ Anh về Tây Phương Cực Lạc (địa ngục thì có).   
 

Không tu hành, mà muốn về chỗ ngon, CỰC LẠC.  
Anh nghĩ xem, làm sao Cha Mẹ họ về cõi Tây Phương Cực Lạc? 
 

Chính vị đó, họ còn không biết chỗ Tây Phương Cực Lạc ra sao. 
 

Tu Vô Vi đúng đắn, Bạn sẽ về chỗ CỰC LẠC rõ ràng.  
 
Tiên thiệt, lấy ngũ hành làm ra phép, đâu cần tiền. Búng tay một cái ra tiền, Tiên thiệt không 

cần tiền. Nhưng Tiên nầy cũng chết, sau một trăm năm hết phép. Bị Ngọc Hoàng thâu phép. 
Tiên cũng tầm pháp lý để tu, thành Phật.  

 
Phật thiệt, mình lấy tiền sai khiến, không được.  
Ổng cho mình từ quang không hết, có đâu ổng bị mình dùng tiền, sai khiến và hối lộ.   

 
Con người hay chính thể nào mà tham tiền, hối lộ, thì sẽ bị tan rả.  

Tham tiền là theo tà ma, theo âm binh.  
 
(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 
 

Chữ tiền đi kế, chữ TAN 
Ai ai cũng bị, tan hoang khốn cùng  
Gia đình lộn xộn đảo điên 

Đi tu để, tránh họa mang vào mình  
 

 
 
Tu Vô Vi điển quang trường sanh học, nạn lớn thành nạn 
nhỏ, bệnh nặng thành nhẹ. Trời Phật che.  

 

 

 
 

Tim mình khoẻ, lặn dưới nước một hơi 49 m. 
Tim luyện được. Tim hoạt động bằng điển. Tránh bệnh 

tim, cao máu.  
 

Odense, ngày 15/02/2019 

 
2143. Hỏi. Sống, không có tiền thì vô vị ?  
 

Đáp: Dạ thưa. Cái gì mà ăn được, nếm được thì có vị.  
 

Tiền làm bằng giấy, mình ăn không được. Thực tế, tiền nó đã vô vị rồi.  
Tiền mà anh bỏ vào miệng ăn là anh ói, đau bụng và chết. Nó là miếng giấy thì nó vô vị.  
 

Thử Anh có tiền, có vàng, mà ở trên đảo hoang một mình. Tiền vàng cũng không giá trị.  
 

Tại vì mình bị lầm, miếng giấy tiền, đổi được đồ ăn, mua xe, mua nhà sang trọng, ở sung 
sướng, mình tưởng tiền có vị.  
 

Cái mùi vị, nó làm cho mình si mê, ngu si, đần độn. Tiền nó làm cho mình ngu. Còn sống thấy 
nó là thiệt. Chết rồi tiền thiệt, cũng thành giả. Nên người chết, họ rải giấy tiền vàng bạc. Là 

cảnh cáo, người sống và người chết. Tiền vô vị.  
 
Nhiều người có tiền và tài giỏi như Steven Job chế tạo iphone, ca sĩ Michael Jason, bệnh ung 

thư, tai biến chết non, họ tĩnh thức, bao nhiêu năm kiếm tiền, giờ thì mang bệnh, chết non. 
Chết thì chắc chắn xuống cõi âm.  

 
Tiền tạm thời có giá trị, lúc mình còn sống. 

 
Đến lúc mình bệnh, lúc mình yếu.  
Ăn không được, ngủ không yên, ỉa không xong. Tiền nhiều cũng vô giá trị, trị bệnh không hết. 

Nhiều người giàu có VN bệnh nan y, chạy ra nước ngoài trị bệnh không hết.  
 

Tam đại sự là. ĂN, NGỦ, ỈA. NGƯỜI TA XEM THƯỜNG.  
 
Về già hoặc bệnh hoạn, gặp khó khăn, ăn, ngủ, ỉa không xong, anh mới hiểu. Tam đại sự.  

 
Tôi đã giúp nhiều người. ĂN NGỦ IẢ thành công. Họ mới biết cao siêu, tam đại sự.  

 
Còn trẻ xem thường lời nói nầy. Cái gì, mà ổng nói. TAM ĐẠI SỰ.  
 

Phương pháp thiền điển quang nầy giúp cho mình tu luyện ngũ tạng mạnh khoẻ và quân bình.  
Thì việc ít bệnh tật, sống khoẻ, sống lâu là đương nhiên văn minh và khoa học. 
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Đây là phương pháp khoa học Di Đà, tu về điển quang, không phải tầm thường. Con người mình 

sống bằng điển quang, điển quang Trời cho, mình phải luyện. Không luyện thì mau bệnh tật. 
 

Khoa học họ cũng đang tìm giúp cho người ta, ít bệnh tật, sống khoẻ và sống lâu.  
 
 

Phương pháp tu thiền điển quang, mình có thể sống trung bình một trăm tuổi và hơn.  
 

Tam đại sự, ĂN NGỦ, ỈA quán thông. 
 

 
Kệ 
 

Bụng mình chỉ biết cạnh tranh 
Sau nầy khổ nạn, bệnh đau tới hoài 

Chỉ cần học hỏi hằng ngày 
Ruột thông, bụng tốt, con người tinh anh 
 
(Uống thuốc Phật, uống nước lạnh âm dương Vô Vi mỗi 
buổi sáng thì bụng tránh ung thư ruột, máu tốt, da đẹp) 

 

 

 
 

 

 
Odense, ngày 16/02/2019 

 
2144. Hỏi. Diệu pháp Liên Hoa là gì, chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có Diệu Pháp Liên Hoa, làm 

gì có TÂN DIỆU PHÁP LIÊN HOA ?  
 
Đáp: Dạ thưa. Đức Phật Thích Ca có diệu pháp là ngày xưa. Chứ cái diệu pháp đó thì ngày nay 

bị thất truyền. Anh vô chuà thì anh thấy rõ, hoặc là Anh xem trên mạng cũng biết, tụng kinh, gỏ 
mỏ, cúng váy, cầu xin. Cái đó không phải là diệu pháp.  

 
Tôi xin giải thích Tân Diệu Pháp Liên Hoa.  
 

Tân có nghĩa là mới. Phù hợp với đời nay. Đời nay, thế kỹ nầy là Đời Đạo song tu.  
 

Vừa đi làm, vừa tu, khỏi cần nhờ đỡ ai dâng cúng. Người ta cúng, mình hưởng, tu không xong, 
mang nghiệp nặng.  
 

Diệu là huyền diệu, di diệu, biến hoá. Anh tu sẽ thay đổi căn cơ. Căn nặng thành nhẹ.  
 

Pháp là phương pháp của Phật.  
Pháp của Phật, nó mới có uy lực làm thay đổi và biến hoá. Từ con người yếu đuối, bệnh hoạn trở 
nên, khoẻ mạnh. 
 

Mình là một người ngu si, tu phương pháp của Phật truyền, trở thành sáng suốt. Thì phương 
pháp đó huyền diệu.  

 
LIÊN HOA.  
Anh tu pháp môn điển quang trường sanh học đạt được quân bình, hết bệnh đau, trí sáng, tâm 

minh, con người khoẻ mạnh và giải thoát.  
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Anh đem phổ biến, giúp bạn bè đạt được cũng giống như Anh.  

Bạn bè đem pháp nầy giúp cho người kế tiếp cũng đạt được. Thì trăm, ngàn hoa đua nở.  
 

Gọi là LIÊN HOA.  
 
Tôi thì giúp cho Bạn, đạt được DIỆU PHÁP LIÊN HOA bị thất truyền của Đức Phật Thích 

Ca.  
Từ xưa giờ nghe nói DIỆU PHÁP LIÊN HOA, tìm không ra.  

 
Hôm nay tôi giải thích tường tận và dễ hiểu sự huyền bí được khai mở, trong pháp điển Vô Vi 
trường sanh học. TÂN DIỆU PHÁP LIÊN HOA. Đời mới học kinh mới. ĐIỂN, TÂM, THÂN.  

 
Học ở đây cho nhanh, tìm chi cho mệt. Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời.  

 
Nội họ bắt Anh bái sư, cúng lạy, đốt nhang, cũng tới tuổi bệnh đau, quy tiên, mà không thấy 
Phật.  

 

 

Kệ 
 

Đây là Diệu Pháp Liên Hoa 
Mọi người cùng học, nhà nhà cùng tu 

Con người thoát cảnh khờ ngu 
Trí tâm sáng suốt, bệnh đau chẳng còn 
 

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

 

  
 

Tim tôi đo bình thường.  
Đo tim biết được trình độ điển quang. 

  

 
Odense, ngày 17/02/2019 

 
2145. Hỏi. Tiền không đem hạnh phúc, vậy gia tài quý nhất của con người là gì ?  

  
Đáp: Dạ thưa. Khi mình có nhiều tiền, bệnh hoạn, trị không được, gần chết, mình mới nhận 
thức cái gia tài quý nhất của con người là sức khoẻ và điển quang. Nhiều người đã nói. 

 
Tiền không mua được sức khoẻ, đúng không. 

Tiền không mua được điển quang, đúng không.  
Anh có bạc tỉ, cũng không mua được sức khoẻ, Anh có bạc tỉ cũng không mua được điển quang. 
 

Anh tu thiền Vô Vi điển quang trường sinh học, Anh có cái sức khoẻ, Anh có cái điển quang.  
Đó là gia tài quý nhất của con người ở thời đại văn minh nầy.  

 
Thời đại văn minh nầy, không tu điển quang thì uổng.  

 
Biết tại sao, tôi nói uổng.  
Điển thì rất khó tìm, nói thực tế, là tìm không ra.  

Còn ở đây, tôi chia sẽ tận tình. Chứng minh luôn hình ảnh và văn điển. Bạn thực hành sẽ giác 
ngộ. Giác ngộ, không phải dễ tìm.  
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Tu thì khoẻ, sống lâu, ít bệnh tật và giải thoát.  

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

 

 
Kệ 

 
Gia tài quý nhất, của con người  
Sức khoẻ tâm linh, sống học thiền 

Điển tốt trong mình, không sợ đói 
Bần hàn, giông bão, vẫn còn nguyên 

 
 
(Tam pháp: Soi hồn, uống thuốc Phật và thiền định) 
Anh làm đúng, pháp nầy sẽ mở ra. 

 

  
 

Tu rất đơn giản, không cầu kỳ, ngồi thiền vậy thôi 

 

 
Odense, ngày 18/02/2019 
 

2146. Hỏi. Liệt dương tu thiền Vô Vi có hết không?   
 

Đáp. Dạ thưa. Tôi có ông Bạn người ngoại quốc Liệt Dương mười lăm năm, tu ba tháng hết. Khi 
xưa xách nặng không nổi mười kí lô, hôm nay xách nặng tám chục kí lô.  

 
Chính tôi khi xưa cũng bệnh bốn muà, mỗi khi thời tiết thay đổi. Ngày nay tôi tắm tuyết mỗi 
muà đông trừ một độ C. Tôi chạy bộ ngoài mưa hơn hai tiếng cũng không bệnh.  

 
Anh tu thử một thời gian ba tháng thì có kết quả, đừng bao giờ làm biếng. Mình phải tu THÂN.  

Đây là phương pháp TU THÂN. Anh phải tự rèn luyện lấy Anh, chỉ có làm theo kinh nghiệm của 
người hướng dẫn là thành đạt.  
 

Không cần đòi hỏi CĂN CƠ CAO, mới học được TÂN DIỆU PHÁP LIÊN HOA.  
Thợ may, thợ hồ tu cũng thành đạt. 

Ăn cướp cũng có thể tu thành Phật.  
 

 
Kệ 
 

Mấy lời nhắn nhủ, với thế nhân 
Có thân phải luyện, cho chính mình 

Không tu thì uổng, cho một kiếp 
Tốn tiền tốn của, chết vẫn mang 
 

 
Tu thanh lọc điển tốt, diệt được bệnh nan y. 

 

 

 
 

Trái đất 40.000 km.  

Tôi chạy 12.275 km. Hai năm rưỡi. 
Tim khoẻ mình mới chạy được xa. 

Mình tu điển, tim mình mới khoẻ và tốt.  
Tim luyện được. 

Tim bệnh di truyền.  
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ĐÀN ÔNG VIỆT NAM 

THƯỜNG CÓ  
 

BỆNH UNG THƯ  
TUYẾN TIỀN LIỆT 

 
TU THIỀN ĐIỂN QUANG 

SẼ PHỤC HỒI  

 
ĐIỂN LỰC 

 

 
 

Tu thiền ngồi tịnh tu, rất đơn giản, không có gì là khó 
khăn, ngồi thư giản  

 

 

HẾT BỆNH LIỆT DƯƠNG  
 

 
 

 

Anh bạn đạo Vô Vi người tây 52 tuổi, bệnh 
liệt dương 15 năm.  

 
Tu thiền Vô Vi Điển Quang Trường Sanh 
Học, sau 3 tháng thì khoẻ lại hơn bình 

thường. 
 

Anh nói, bệnh liệt dương 10 kg. Khiên 
không nổi, rất khó khăn.  
 

Tu thiền khoảng sáu tháng, Anh nhất 80 
kg. Anh nói khi gặp được tôi, đời sống 

hoàn toàn thay đổi 360 độ. 
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Song ngữ Việt/Denmark 

Hôm trước các Bạn hỏi, tu sao thành Chúa. Hôm nay tôi giải thích thêm.  

Tu thành Phật, tu thành Chúa   

Phật, Chúa ở trong ta 

Phật, Chúa ở tại gia 

Phật là bình đẳng 

 

Buddha og Jesus er i dig og mig. Buddha og Jesus er i hjemme hos os. Buddha er ligehed. 

 
Kære venner. 

I dag vil jeg fortælle om emnet  
"Buddha og Jesus er i dig og mig”.  
 

Vi kommer til templer for at få 
velsignelse fra Buddha, men det er svært 

at få hjælp fra Buddha. 
Mange mennesker tror, at Buddha alene 
er i templer. I templer er statuer af 

Buddha og dog ikke reelt Buddha.  
 

Reelt Buddha eller Jesus er i dig og mig. 
Jeg er sikker på, at De er i os.  
 

Du kan låne Vietnam Vo Vi Energi teknik 
og lære den. Så vil du anerkende Dem.  

 
Du hører, men du vil ikke praktisere. Så 
du kan ikke arnekende Dem i dig selv.  

 
Når du praktiserer Vo Vi energi 

meditation dagligt, kan du opleve, at 
Buddha og Jesus er alle steder.  

 
Vi kan ikke spærre Dem inde i templer 
eller i kirker.  

 
Hvis vi tror, at De kun er i templer eller 

kirker, vil vi forhindre deres magt.  
 
Det er sandt, hvad jeg har fortalt.  

Deres magt er kæmpe stor. Hvis du lærer 
Vo Vi, kan du se det i virkeligheden.  

 
Jeg har set Dem i alle steder. De hjæper 

 
Kính thưa quý bạn 

Hôm nay tôi xin phép nói đề tài ”Phật và 
Chúa trong ta”. 
 

Mình đến chùa để cầu mong Phật giúp đỡ, 
nhưng rất tiếc là Phật không hộ trì.  

 
Nhiều người cho rằng, Phật thì ở trong 
chùa. Trong chuà thì chỉ có tượng thôi. 

Chứ Phật thiệt, thì không có. 
 

Phật thiệt hay là Chúa thì ở trong anh và 
tôi. Điều nầy tôi khẳng định là có.  
 

Anh mượn phương pháp thiền Vô Vi, anh 
tu, thì sẽ chứng ngộ.  

 
Anh nghe, mà không làm thì anh không 
ngộ được Phật và Chúa trong anh.  

 
Khi mà anh thực hành thiền Vô Vi điển 

quang mỗi ngày thì anh có thể chứng 
nghiệm Phật và Chúa ở khắp nơi. 

 
Mình không thể nhốt ngài, trong chùa hay 
nhà thờ.  

 
Nếu mình cho rằng, Phật và Chúa hiện 

diện trong chùa hay nhà thờ, thì mình 
ngăn cản quyền hạn của Ngài.  
 

Những gì tôi nói là đúng sự thật.  
Quyền hạn của Ngài rất to. Nếu anh tu 

thiền Vô Vi thì sẽ thấy thực tế.  
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dig, hvis du træner Vo Vi energi.  

 
Hvordan kan Buddha og Jesus hjælpe 

mig? 
 
Du skal lære mine anbefaldinger, så kan 

du få hjælp.  
 

Hvorfor skal jeg lære efter Thanh Loi 
Les anbefaldinger? 
 

Fordi Thanh har oplevet og fået oplysning 
af Gud.  

 
Han er i dig og mig. Det er virkeligheden.  
 

Hvorfor Buddha og Jesus er i dig og 
mig, det ved du ikke? 

 
Fordi du har lyttet til nogle, som ikke kan 

finde Buddha og Jesus i sig selv. Så de 
har ikke evnet at guide dig.  
 

De kan kun vise dig Buddha og Jesus i 
templer og i kirker. Og mere kan de ikke.  

 
Men jeg fortæller dig, at Buddha og Jesus 
er i dig og mig. Det er svært at forstå. 

 
Jeg mediterer og afprøver Buddhas 

anbefaldinger, så får jeg oplysning, at 
Buddha og Jesus er i dig og mig. ”Lær dig 
selv at kende”.    

 
Det er forkert af dig, hvis du ikke vil lære 

dig selv at kende. Så finder du Dem 
udenfor dig selv, såsom i statuer af Jesus 
og Buddha.  

 
Statuer kan ikke hjælpe dig til at få 

visdom og løse problemer.  
Hvis du tror på statuer, så vil du hele dit 
liv ikke se Buddha og Jesus er i dig selv.  

 
Hvis du mediterer energi og lærer dig 

selv at kende ligesom mig, kan du se 
Dem i dig selv.  
 

Du er Buddha og du er Jesus.   
 

Jeg har fuldstændig forstået religion og 
jeg ved at Buddha og Jesus er i dig og 

mig. Hvis du ikke har den rigtige metode, 
kan du ikke få oplysning af Buddha og 

Tôi thì thấy Ngài ở khắp nơi. Ngài giúp 

anh, nếu anh tu thiền Vô Vi.  
Làm thế nào, mình nhận sự trợ giúp 

của Phật và Chúa? 
 
Anh phải học lời khuyên của tôi, thì anh 

có thể nhận sự giúp đỡ của Phật và Chúa.  
 

Tại sao, tôi phải học lời khuyên của 
Thành Lợi Lê ?  
 

Bởi vì tôi có trải nghiệm và giác ngộ 
Thượng Đế.  

 
Ngài trong Anh và tôi. Điều đó là sự thật.  
 

Tại sao Chuá và Phật ở trong tôi mà 
tôi không biết? 

 
Là bởi vì, anh đã gặp những người họ 

không thấy Phật và Chuá ở trong họ, thì 
họ không có khả năng hướng dẫn anh.  
 

Họ chỉ cho anh biết, Phật và Chuá ở trong 
Chuà và nhà Thờ. Hơn nửa thì họ không 

biết.  
Nhưng tôi nói Phật và Chuá ở trong anh. 
Nghe thì khó hiểu quá.   

 
Tôi tu, tôi giác ngộ lời khuyên của Phật và 

Chuá ở trong tôi và trong mọi người. Nếu 
anh tu và tìm học ở nơi anh.  
 

 
Cái sai của anh là anh không chịu học tìm 

chính mình. Ngược lại anh đi tìm bên 
ngoài, ví dụ như hình tượng.  
 

 
Hình tượng thì không giúp được anh 

thông minh và tháo gỡ phiền não. 
Nếu anh tin hình tượng thì suốt đời, anh 
không thấy Chúa Phật ở trong anh.  

 
Nếu anh tu thiền điển quang và tu thân 

như tôi thì có thể anh sẽ chứng ngộ Phật 
và Chúa trong anh.  
 

Anh là Phật và anh cũng là Chúa.  
 

Đạo pháp thì tôi hiểu rất rõ.  
Nên tôi mới biết Phật và Chuá ở trong 

anh. Nếu anh không có chánh pháp thì 
không bao giờ ngộ Chuá và Phật ở trong 
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Jesus.  

 
Jeg taler direkte og du følger måske ikke 

med i øjeblikket. Men du forstår Dem 
efterhånden.  
 

Her vil jeg forklare dig, at Jesus er i dig.  
 

 Feks.  
 Du kan gennemføre en rettighed i 

familen eller i det offentlige 

område. Så har du en af det Jesus’ 
egenskaber.  

 
 Jesus kæmper for rettigheder. Hvis 

du studerer Ham, vil du vide det. 

 
 De ting som Jesus har gennemført, 

det er større og bedre end dig. 
Fordi Jesus har mediteret og fået 

oplysing. Derfor hylder folk Jesus. 
 

 Du har forsøgt at gøre ligesom 

Jesus, men du har ikke fået 
oplysning som Ham, fordi du ikke 

har mediteret. 
Hvis du mediterer og opbygger en 
forsoning, så er Jesus i dig.   

 
Hvor er forsoningen? 

Alle kan sige det, men folk kan ikke finde 
ud af det og de kan ikke se Jesus.  
 

Forsoning er at fjerne selviskhed.  
Vi må ikke være overlegne.  

 
Selviskheden gør os hidsige.  
Hidsigheder ødelægger forsoninger.  

 
Det foregår mange gange i poliktiske 

konferrencer.  
 
Hidsigheder kan du se i famlier, i 

templer, i kirker, i skoler, i folketing osv.  
 

Hidsigheder er dårlige energier. Det giver 
os hjertestop, blodprop og død.  
 

Jeg taler om energi meditation og den 
kan hjælpe os fri af sygdomme og til at få 

oplysning.  
 

Hvis du vil finde forsonning, skal du lære 
Viet Nam Vo Vi Energi Meditation. 

anh.  

 
Tôi thì nói trực tiếp, hiện tại thì anh 

không theo kịp. Sau nầy anh sẽ rõ Ngài.  
 
 

Sau đây tôi sẽ giải thích: Anh có Chúa 
trong anh.  

 Thí dụ:  
 Anh thực hiện một việc công bằng 

ở trong gia đình hay ngoài xã hội. 

Là anh đã có tánh chất của Chuá.  
 

 Chuá là làm chuyện công bằng. 
Nếu anh học về Chuá, anh sẽ biết 
điều Chuá làm. 

 
 Việc của Chuá làm, nó cao hơn anh 

và rộng rải hơn anh, bởi vì Chuá đã 
tu và giác ngộ. Nên người ta ca 

tụng Chuá.  
 

 Anh cũng có làm như Chuá, nhưng 

mà anh không giác ngộ như Chuá. 
Bởi vì anh không tu thiền.    

 
Nếu mà anh tu thiền và vun bồi thức HOÀ 
ĐỒNG thì Chuá ở trong anh.  

 
Thức hoà đồng đó ở đâu? 

Ai cũng nói được, nhưng mà họ tìm không 
ra, thành ra họ không thấy Chúa.  
 

Thức hoà đồng là dẹp bỏ lòng tự ái.  
Mình đừng có cho rằng mình giỏi.  

 
Tự ái, nó làm cho mình nóng giận.  
Tức giận làm hư thức hoà đồng.  

 
Việc bất hoà xảy ra rất nhiều trong hội 

nghị chính trị.  
Sự tức giận, đánh nhau anh có thể thấy 
trong gia đình, trong chuà, trong nhà thờ, 

trong trường học, trong quốc hội.v.v.  
 

Tức giận là điển trược. Nó làm cho người 
ta bị đứng tim, đứt mạch máu não và 
chết.  

Tôi nói thiền điển quang có thể giúp 
người ta hết bệnh và giác ngộ.  

 
 

Nếu anh muốn thấy thức hoà đồng, thì 
anh nên học thiền Việt Nam Vô Vi điển 
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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019  
 
Kệ 

 
 

CHÚC cho Cô Bác, khoẻ mạnh hoài 
MỪNG cho Anh Chị, đạo thăng hoa 
NĂM nay phát triển, nhiều kỳ tích  

MỚI đổi càn khôn, giúp đạo đời 
 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 

 

 
Den hjælper dig til at finde forsoning i din 

familie.  
 
Derudover viser du folk, at forsoning er i 

dig og i familen. Og du opdager, at Jesus 
er i dig og i hjemmet. Og du behøver 

heller ikke at komme til templer eller i 
kirker.  
 

Kirker og templer hjælper folk til at starte 
med at lære religion. Du har lært religion 

i mange år i templer og kirker. Og nu kan 
du overlade templer og kirker til de nye.  
 

Religion handler om indenfor i din sjæl og 
din krop.  

 
Du skal lære dig selv at kende ved at 

meditere energi.  
 
Kroppen og sjælen mærkes, opleves og 

får oplysning.   
 

Det er energi fra Gud Skaberen.  
 
Buddha og Jesus er i dig og mig.  

 
Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
Còn tiếp....kỳ sau 
 

BUDDHA ER LIGEHED 
 

quang trường sanh học.  

 
Thiền nó giúp anh tìm lại được thức hoà 

đồng trong gia đạo mình.  
 
Ngoài ra anh có thể nói cho người ta biết, 

thức hoà đồng ở nơi mình và trong gia 
đình. Và anh khám phá ra, Chúa cũng ở 

trong anh và Chúa cũng ở tại gia đình 
mình. Và anh cũng không cần thiết phải 
đến chuà hay nhà thờ.  

Chuà và nhà thờ giúp cho người mới học 
đạo. Anh học đạo đã nhiều năm ở chuà 

và nhà thờ. Và bây giờ thì mình có thể 
nhường chỗ cho những người mới.  
 

Đạo thì hướng về bên trong, trong tâm 
hồn và thân xác của anh. 

 
Mình phải tự học hỏi tu thân bằng phương 

pháp thiền điển quang.  
 
Thể xác và tâm hồn của Anh được cảm 

giác, trải nghiệm và giác ngộ. 
 

Sự giác ngộ là điển quang của Thượng Đế 
ban cho. 
Phật và Chúa trong Anh và Tôi.  

 
Quý mến 

Thành Lợi Lê 
 
Còn tiếp....kỳ sau 

PHẬT LÀ BÌNH ĐẲNG 
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