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SỐ 325 NGÀY 01  THÁNG 11 NĂM 2020 

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. 

 
Thân Pháp  

Thể Dục Di Đà 
 

Thể dục Di Đà, đã phát minh 

Giúp cho bá tánh, hết bệnh tình 
Siêng năng lạy Phật, nằm và đứng 

Sức khoẻ gia tăng, rất diệu kỳ 
 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

Kính bái 
Con; Lê Thành Lợi 

 

 
Siêu Pháp 

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

 
Tâm Pháp 

 
Soi hồn, niệm Phật, rất diệu thâm 

Cắng răng, cong lưỡi, miệng ngậm thầm 

Bịt tai, nhắm mắt, không, mà thấy 
Pháp thần, chỉ rõ gắng công phu 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 
 

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. 

2587. Hỏi. Sống trong sự ghanh ghét, tị hiềm tương lai, sẽ ra sao ?  

2588. Hỏi. Sự ghanh ghét, tị hiềm ở đâu mà có? Xin minh giải. ? 

https://www.voviland.com/


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 2 
 

2589. Hỏi. Sự ghanh ghét, tị hiềm vẫn còn trong ký ức, khi chết sẽ đem theo. Vậy làm sao giải ?  

2590. Hỏi. Tại sao, con người phải hại nhau ? 

2591. Hỏi. Sự đồng tâm, ở cõi nào có ? 

2592. Hỏi. Tại sao con người phân chia giai cấp ? 

2593. Hỏi. Đồng tâm có hữu ích không ? 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/10/2020 
 

2587. Hỏi. Sống trong sự ghanh ghét, tị hiềm tương lai, sẽ ra sao? 
 
Đáp: Dạ thưa. Tu thiền điển quang trường sanh học, là mình học cái pháp của thiên không, 

tiến về Trời, tiến về Phật pháp.  
 

Tánh, giận hờn, ghanh ghét, tị hiềm, ích kỉ, phải nên dứt khoát, dứt bỏ.  
 
Bỏ nó rồi, Bác mới thấy du dương. Tâm đạo tiến rõ ràng về cõi Niết Bàn thanh tịnh. 

Điển nó rút, Bác lên tầng giới thanh nhẹ. Bác mới biết cõi nào Thế gian nặng trược, cõi nào là 
Thiên đàng thanh nhẹ.  

 
. Thiên đàng vạch lối, người không đến 
. Ngục tối âm u, lắm khách vào 

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

www.voviland.com) 

 

 

Kệ 
 
Tu thiền giải bỏ, mọi nghiệp duyên 

Mình nên giải toả, tánh giận, hờn 
Tâm điển Phật Trời, luôn ban chiếu 

Sống vui, sống khỏe, sống bình yên  
 

 

 

 
  
Hồi còn trẻ, tôi bị bệnh bốn muà, điển quang giúp mình khoẻ 

 

Odense, ngày 23/10/2020 

 
2588. Hỏi.  Sự ghanh ghét, tị hiềm ở đâu mà có? Xin minh giải. 
 

Đáp: Dạ thưa;  Lúc còn ở trong gia đình, chưa ra đời, thì mình không có ghanh ghét tị hiềm, 
cái gì mình cũng dễ dàng dị tha.  

 
Khi mà ra đời, làm ăn, đụng chạm, thì tự nhiên, trược xâm nhập vào không hay, tánh ghanh 
ghét, tị hiềm, sợ sệt...  

 
Vào tu, cũng chưa bỏ được.  

Thích hơn người là mình còn ghanh ghét, ích kỉ, tị hiềm.  
Đạo nầy, muốn tranh hơn, đạo kia. Người nầy, muốn đè bẹp người khác.  
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Sự ghanh ghét, là điển trược, nằm trong máu huyết. Khó giải thông.  
Nó làm cho tâm thân, mình bệnh và người khác bệnh.  

 
Mượn kỹ thuật, dùng siêu pháp Vô Vi, điển quang trường sanh học, mật niệm Nam Mô A Di Đà 
Phật và ngồi thiền, giải ra.  

 
Thì tâm tư cởi mở vô biên, bệnh nào cũng hết và trược nào cũng tan.  

Mình phải cố gắng công phu. Trời Phật luôn giúp đỡ chúng sanh tu, hết bệnh, sống lâu và giải 
thoát.  
 

Người đời thì tu miệng rất nhiều, mượn lời Phật, lời Chúa đè bẹp chúng sinh.  
 

Mình thiền, thực hành thì sẽ đạt, những gì Chúa Phật ban.  
Mình tự cứu mình.  
Pháp nầy là giúp cho mình, tự cứu mình. Văn minh hơn và khoa học hơn. Bạn có khả năng, tôi 

làm được, xin chia sẽ. Bạn thực hành sẽ đạt được, những gì mình mong muốn.  
 

Muốn hết bệnh thì hết bệnh, muốn giải thoát thì giải thoát.  
Có đường lối chỉ dẫn rõ ràng, không dấu diếm, ích kỉ.   

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

 

 
Kệ 
 

Tiền căn tiền kiếp, khó giải thông 
Đừng nên ghanh ghét, ở trong lòng 

Cố gắng tu thiền, tâm điển giải 
Tị hiềm biến mất, tận trong tâm 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 
 
 
. Quý Bạn xem lại, bài báo. Thanh Lọc Điển Quang  

 

 
 

Thời nầy, tu tâm, tu thân, tu điển quân bình 
 

Odense, ngày 24/10/2020 

 
2589. Hỏi. Sự ghanh ghét, tị hiềm vẫn còn trong ký ức, khi chết sẽ đem theo. Làm sao giải ? 

 
Đáp: Dạ thưa; Mình phải thanh lọc, hạ thừa, Bạn coi lại bài báo Thanh Lọc điển quang. Thì 
trược không còn bám trong ký ức.  

 
Mình phải dùng điển của Phật và hoá giải ký ức, tu thiền luyện đạo cho siêng, thì Phật Trời sẽ 

ban cho phép lạ.  
 
Ngồi thiền là mình ăn năn, sám hối chuyện hiện tại và quá khứ.  

 
Quá khứ mình có làm chuyện lổi lầm, không hay biết. Nay vô cớ gặp nạn là gặp may, để mình 

thanh lọc trược.  
 
. Quý Bạn xem lại, bài báo. Thanh Lọc Điển Quang 
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Kệ 

 
Nam mô niệm Phật, bỏ tánh sân 

Bản tánh không sân, chớ giận hờn  
Cá tánh thiện lành, nên cày cấy 
Sau nầy thành đạt, Phật sẽ ban 

 
 

 

 
 

Điển nó làm mình khoẻ mạnh 
 

Odense, ngày 25/10/2020 

 
2590. Hỏi. Tại sao, con người phải hại nhau? 

 
Đáp: Dạ thưa. Con người hại nhau là tham lam, tánh từ bi không có. Nói từ bi, học từ bi giả 

dối.  
Vì hơn, muốn có, nên thế gian, tham lam, tranh quyền, đoạt lợi, hại nhau. Muốn làm giàu, làm 
bá chủ.   

Thế giới, nước nào cũng muốn làm giàu, hại nhau. Người khôn lanh thì qủi quyệt hại nhau. 
Người nào cũng muốn thâu vào. Lợi mình, hại người không hay. Cứ thế bày trò.  

. Người tu Vô Vi thì làm Lợi cho người và Lợi cho đạo 
Người khôn lanh hay qủi quyệt.  
Tu, xuất hồn xuống địa ngục thấy, những người khôn lanh, bị qủi ma, tra hình.  

 
Sự ghanh ghét, tị hiềm vẫn còn trong máu huyết, khó giải trừ.  

 
Mình phải dùng pháp Phật, điển Phật giải ra. Không tu điển quang thì nghiệp chướng gieo tới 
kiếp sau chồng chất.  

Bây giờ có pháp tu tốt, mình thực hành siêng năng sẽ giải trược điển trong máu. Hết bệnh và 
sống lâu trăm tuổi thọ.  

 
. Tu Vô Vi thì mình làm lợi cho mình, cho người và cho đạo.  
  

 
Kệ 

 
Hại người là hại, chính bản thân 

Phải nên giác ngộ, ở nơi nầy 
Nhập định tham thiền, thân tâm sửa  
Nhân lành quả tốt, lợi chúng sanh 

 
 

 
(Uống thuốc Phật, uống nước lạnh âm dương Vô Vi mỗi 
buổi sáng thì bụng tránh ung thư ruột, máu tốt, da đẹp) 

 

 

 
 

Lạy Phật thể dục Di Đà, trị bá bệnh, tim, gan, tai biến, 
nóng nảy, nhức mỏi, nhức đầu kinh niên, hút thuốc, cờ 

bạc, uống rượu..về già khỏi chống gậy 
 

Đứng lạy, thể dục Di Đà trị bá bệnh 
Mỗi sáng lạy 8 lạy  
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Odense, ngày 26/10/2020 
 

2591. Hỏi.  Sự đồng tâm, ở cõi nào có? 
 
Đáp: Dạ thưa; Ở dưới nầy cõi trần gian, nói đồng tâm. Chứ thật sự phân chia giai cấp. Thượng 

đội, hạ đạp.  
 

Khi tu xuất hồn lên cõi trên, khỏi không gian, mình thấy được Đức Phật Thích Ca, ngài rất bình 
thường tiếp nhận mình.  
 

Thì mới thấy sự bình đẳng ở trong cõi Phật là vô biên, rộng rải phi thường. Thấy mọi người như 
một, bình đẳng như nhau. Thật kính phục, ngài là lớn, nhưng mình cảm thấy ngài bình thường 

đơn giản. Nhưng pháp lực Ngài thâm hậu. Chốp nhoáng là biến tướng hào quang. Tôi chỉ thuật 
lại những gì tôi thấy.  

 

 
Kệ 

 
Thiện ác phân minh, rõ đạo tràng 

Tâm linh bình đẳng, chẳng có phân 
Quyết chí tu thiền, không tranh cãi 

Thực hành tới đích, đạt niềm tin 
 
 

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

 

 
 

Lạy Phật thể dục Di Đà, trị bá bệnh, tim, gan, tai biến, 
nóng nảy, nhức mỏi, nhức đầu kinh niên, hút thuốc, cờ 

bạc, uống rượu..về già khỏi chống gậy 

 
Nằm Lạy, thể dục Di Đà trị bá bệnh 

Mỗi sáng lạy 8 lạy  

 

 
Odense, ngày 27/10/2020 

 
2592. Hỏi.  Tại sao con người phân chia giai cấp? 
 

Đáp: Dạ thưa; Phật là vô biên giới, còn phân chia, là còn tham lam, thủ đoạn. Tạo cho người tu 
tham lam, tu hành khó giải thoát.  

 
Đức Phật Thích Ca, ngài là Thái Tử, bỏ ngai vàng, quyền thế, chức vụ đi tu.  
 

Mình tu, lập ra giai cấp, bè phái, để đè bẹp người tu.  
 

. Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời. Tiên căn của người ta, lớn hơn mình.  
 

Tu không hiểu đạo, ỷ mình giỏi, ỷ mình có quyền thế, nhưng rốt cuộc mình vẫn là con ma.  
 

. Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời.  
 

. Tiền căn Bạn có tu, tu pháp nầy, Bạn mở nó ra. Tu giải thoát mà....cần chi áo mảo.  
 
. Đức Chúa, đức Phật tu, mặc áo thường, mình đọc kinh, tụng kinh, xem phim, không thấy.  
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Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
Con người bán mất, cả lương tri 

Để đổi tiền danh, phải giựt giành 
Hạt luá khoai mì, không thông suốt 
Ỷ mình tài giỏi, vẫn còn manh 

 
 

 

 

 
 

Chửa bệnh bướu to bằng nắm tay, miễn phí 
 

 
Odense, ngày 28/10/2020 
 

2593. Hỏi.  Đồng tâm có hữu ích không? 
 

Đáp: Dạ thưa; Đồng tâm thì sẽ hiệp lực, cùng nhau đem lại thức tiến hoá chung cho nhơn loại. 
 
Thế giới bây giờ, khoa học cũng muốn đồng tâm hợp tác, giúp con người sống lâu, ít bệnh tật. 

Tìm ra đũ phương cách, về vật chất.  
 

Nhưng tâm linh, tu thân, còn thiếu xót.  
Nên thế giới nói đồng tâm, nhưng không đồng tâm, hội họp thượng đỉnh là tranh cải, nên chiến 

tranh dài dài.  
 
Tu thân, tu thiền thì đi đến sự đồng tâm, hiệp nhất.  

 
Tu thiền sẽ giác ngộ, thức tánh, thấy mình không bằng ai. 

Sự thật con người, tệ hơn quả cà, hạt luá.  
 
Mình không tu thiền ĐIỂN QUANG, tánh công cao, ngạo mạng vẫn còn cố chấp, cho ta là HAY, 

rồi sanh ra bệnh hoạn bất thường, như những vị tài ba, mình đã thấy.  
 
Phương pháp uống thuốc Phật, hít thở điển quang, con có viết trong phương pháp công phu. www.voviland.com.  
Chúc Bác thành công. 

 

 

Kệ 
 
Đồng tâm hiệp lực, tiến rất nhanh 

Giúp cho bản tánh, sống hoà bình 
Có Đất và Trời, luôn minh chứng 

Cho người hành pháp, đạt vinh hoa 
 
 

 
 
. Pháp thiền nầy giúp cho mình sống thọ và giải thoát 

 

 

Thể dục Di Đà trị bá bệnh 

Niệm nam mô A Di Đà Phật 
Mỗi sáng lạy 8 lạy, lạy đứng, lạy ngồi, tuỳ 
theo khả năng  

 

1. Lạy, tạ ơn Trời 
2. Lạy, tạ ơn Đất 

3. Lạy, tạ ơn Phật, Tổ, Thầy 
4. Lạy, tạ ơn, cửu huyền thất tổ, ông bà cha 
mẹ 

5. Lạy, tạ ơn, những người giúp mình 
6. Lạy, tạ ơn, chư vị Bồ Tát (thức ăn) 

7. Lạy, con xin sám hối, ăn năn 
8. Lạy, Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình 
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Odense, ngày 29/10/2020 

 
2594. Hỏi. Ai là người không đồng tâm? 

 
Đáp: Dạ thưa; Điển trược trong người chưa khai thông, tâm tánh, bất bình, hay ghanh ghét, ích 
kỉ, tham sân, tâm thức hoà đồng không có và đi theo đường cũ, quanh co, thích bày bác, tri 

thức eo hẹp. Chuyện có nói không, chuyện không nói có.  
 

Tu thiền siêng năng, dày công thực hành, khai thông phần hạ thừa, vững chắc, thì tâm tánh, 
hiền hoà, không tranh cải. Sống vui, sống hoà bình, khoẻ mạnh, khỏi bệnh đau.  
 

 
Kệ 
 

Tham sân dứt bỏ, sống rất an 
Ruột gan giải toả, mọi vấn đề 

Bản tánh thiện lành, nên vun sới 
Thực hành tiến tới, đạt tâm linh 
 

 
 

 

 

 
 

Đo áp huyết, số chỉ bình thường cực siêu 
 

MÁU LUYỆN ĐƯỢC 
 

Máu cũng chứng minh được THAM SÂN SI, ĐỘNG LOẠN 
Máu chứng minh trình độ tu hành 

 
 

 

 

 

 

 

PHÁP 
 

THIỀN 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

TÂM 

THÂN 

 

 

 

LÝ 

 
CHƠN 

MINH 

GIẢI 

ĐIỂN 

TÂM 

LÀNH 

 

VÔ 

 
KHÔNG 

THANH 

NHẸ 

TRỜI 

BAN 

PHƯỚC 

 

VI 

 
HỮU 

TRẦN 

GIAN 

HẾT 

BỆNH 

TÌNH 

 

KHOA 

 
NẨY 

TU 

LUYỆN 

ĐIỂN 

DI  

ĐÀ 

 

HỌC 

 
TRONG 

BẢN 

THỂ 

TỰ 

CỨU 

TA 
 

 

HUYỀN 

 
THIÊNG 

CHƯ 

PHẬT 

TRỜI 

BAN 

CHIẾU 

 

BÍ 

 
TRUYỀN 

MẬT 

PHÁP 

MỖI 

LỜI 

KINH 

 

PHẬT 

 
TÂM 

KHAI 

MỞ 

KHI 

THANH 

TỊNH 

 

PHÁP 

 
TRỜI 

GIÚP 

BẠN 

THOÁT 

THẾ 

GIAN 

 

VIỆT 

 
DÂN 

SIÊU 

QUỐC 

THIỀN 

PHÁP 

LÝ 

 

NAM 

 
TRUNG 

NỮ 

HIỆP 

LẬP 

VĂN 

MINH 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  
 

 

Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 
 

 
Tai Biến 

  
Kệ 

 
Máu là điển lực, ở trong tim 

Mình nên cố gắng, học tham thiền 

Điển năng của Phật, giúp mình giải 
Trược điển trong người, bệnh sẽ yên 

 
Kính bái 

Thành Lợi Lê 

 
 

 

 

Điển quang Phật sẽ giúp cho mình Máu Hạ và tránh Tai 
Biến. 

 
Cô Bác nên niệm Phật, thể dục Di Đà, lạy Phật, lạy đứng, 
lạy nằm, Phật sẽ giúp cho máu hạ và tránh nạn tai.  

 
Niệm Phật và thể dục Di Đà rất dễ, không tốn tiền.  

 
Đã giúp rất nhiều người vượt qua tai nạn. 

 

NIỆM PHẬT TRỊ TIM, HẠ MÁU và TAI BIẾN 
 

Kệ 
 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ 
NIỆM HOÀI, NIỆM MÃI, NIỆM TRIỀN MIÊN 

 
CÔ BÁC THỬ ĐI, KHỎI TỐN TIỀN 

 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: MÁU MÌNH HẠ......... 

 
LÊ THÀNH LỢI 

KÍNH LỜI 
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Kính thưa quý Cô Bác Anh Chị thân mến. 

 
Căn bệnh nào cũng vậy, mình muốn mau hết bệnh, và được chuyển điển quang: Khai minh tâm 
pháp. Mình nên thực hành thiền đúng đắn thì chắc chắn sẽ đạt điển quang. 

 
Môn thiền nầy, hành rất dễ, đơn giản và mau kết quả. Chỉ trong một thời gian ngắn, nếu siêng 

năng hành đúng. Trời Phật sẽ giúp cho mình, có lòng thành. 
 
Điển quang Trời Phật sẽ giúp cho mình, khôi phục sức khoẻ và tâm linh. 

 
 Con khám phá ra và khẳng định: Bệnh từ điển khí sanh ra 

 
 Phương pháp mới, học nhanh và mau kết quả  

 

Dễ dàng đơn giản giúp cho người Ngoại Quốc và người Việt Nam, người già, người bệnh, thanh 
niên nam nữ v.v.  

 
Học môn nầy, ít bệnh hoạn, ít tai nạn và thọ lâu. 

 
Điều kiện là mình phải, THỰC HÀNH SIÊNG NĂNG.  
 

• Phương pháp thiền điển quang: Trường Sanh Học hiện tại, dễ học, dễ làm, ở trong 
mạng:www.voviland.com 

 
• Phương pháp nầy là của Phật truyền, giúp cho, hết bệnh, khoẻ sống lâu trung bình 100 tuổi 
và giải thoát. 

 
• Mình phải tin tưởng: Phật có điển quang và mình cũng có điển quang 

 
• Tu theo phương pháp Phật, không phải là xấu  
 

• Tu có nghĩa là:  
Tu bổ và tu sửa điển năng ở bên trong cơ tạng như là: Tim, gan, tỳ, phế, thận, máu huyết và 

khối óc.  
 
. Quý Bạn biết cho, ngũ tạng sanh ra, tất cả, ai ai cũng không đồng đều, nên dễ sanh bệnh.  

 
Mình có thể tu bổ và sửa chửa: Tim, gan, tỳ, phế, thận, máu huyết và khối óc bằng phương 

pháp Phật. 
 
• Thành tâm thực hành đúng thì sẽ đạt 

• Đòi hỏi phải siêng năng 
• Cố gắng theo dỏi báo điển năng phúc đáp để phát triển điển quang, phát hành mỗi kỳ:  

 
www.voviland.com 
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THÂN PHÁP  
THỂ DỤC DI ĐÀ LẠY PHẬT TRỊ BÁ BỆNH 

 
Giác Ngộ Tai biến  

Lạy Phật thể dục Di Đà, lạy đứng, lạy nằm 

Mỗi sáng lạy 8 lạy, trị bá bệnh 
Siêu pháp, Thân pháp 

Tránh tai biến đột qụy. 
Trước đây 15 năm, tôi đi ngang qua viện hồi phục, bệnh tai biến mỗi ngày. Đi nhiều ngày, cũng 
không giác ngộ, thì tình cờ, một ngày tôi giác ngộ. Những người tai biến.  

 
Tôi thấy, người lớn tuổi, bị tai biến, đi xe lăn, mỗi buổi sáng trời đẹp, họ đi từng nhóm, 7 người 

10 người.  
 
Có một ngày tôi thấy, một số người khoảng 45- 50 tuổi, đi xe lăn, từng nhóm.  

 
Tôi rùng mình, nghĩ tới mình.  

 
Tai biến, đột qụy, không phân biệt, tuổi già, lớn tuổi, tuổi 40 là cũng có thể bị.  

 
Mai nầy, mình cũng sẽ tới tuổi, tai biến, chống gậy, đi xe lăn.  
 

Tôi hỏi tôi, vậy thì mình phải làm sao? 
 

Thì trong thâm tâm, trong hư vô, Trời Phật nhắc cho tôi biết, mình phải luyện, hai chân, để sau 
nầy mình tránh chống gậy hoặc đi xe lăn, như những người mình thấy qua.  
 

Tôi thường được Trời Phật nhắc nhở, mỗi khi tôi nghĩ, mình làm gì cho tốt bản thân.  
 

. Mặc dù, mình đi ngang qua mỗi ngày, thấy người bệnh tai biến đột qụy, nhưng mình và quý 
Bạn cũng không hiểu, sau nầy mình sẽ bệnh tai biến, đi đứng không được...   
 

. Những người tôi quen thân, họ bị tai biến còn trẻ, có người đi xe lăn và mất sớm... 
 

. Tôi cũng thường nói, mình tu, sẽ tránh được tai biến, đột qụy, người ta không tin 
 
. Đột quỵ, tai biến là do điển trong người xáo trộn, mất quân bình  

 
. Người ta tìm không ra, nên Bác Sĩ, Thiền sư, Cao tăng, không tu điển quang quân bình, cũng 

phải mang bệnh, mật sớm... 
 
. Nhiều người lớn tuổi, bị bệnh, nghe tôi nói và giải thích, bệnh tai biến, là do tánh, do luồng 

điển mất quân bình, mình có thể luyện được, để tránh khỏi tai biến. Họ nói tôi, anh nầy, thông 
minh trước tuổi.  

 
. Khi mà tôi hiểu nó như vậy, thì tôi phải tự tu, tự lo, tự luyện cho mình. Mình thấy trước mắt, 
mình phải sợ và lo cho bản thân. Được nhiêu hay nhiêu, đừng để bệnh nó tới. Tiền đâu đi Bác sĩ 

và bệnh viện. Bác sĩ còn chết vì tai biến.  
 

. Nhứt là nhà mình nghèo, ở VN, không tiền trị bệnh, tu thiền để tránh bệnh  
 

. Có tiền, trị cũng không hết, tiền mất, tật mang  
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. Bệnh tai biến thì do điển khí xáo trộn, mất quân bình, sanh ra tai biến 
 

. Bệnh tai biến thì do tâm, do tánh 
 
. Bệnh là do trược bên trong và bên ngoài xâm nhập, người xấu, nói một câu ác ý, là mình bệnh 

chết. Câu nói, nó là điển trược, làm cho mình bệnh.  
 

. Bệnh là do ngũ tạng, sanh ra không đồng đều, tất cả trên thế gian, ai ai cũng vậy 
 
. Thứ nhứt là điển,  

. Thứ nhì là tâm, 

. Thứ ba là tánh, mình luyện được quân bình 

 
. Bây giờ mình luyện hai chân và tim khoẻ mạnh, tránh đột quỵ và nhiều chứng bệnh khác...  
 

. Luyện hai chân cho khoẻ mạnh, có nhiều cách để luyện, nhưng tôi tìm ra, luyện môn thể dục 
Di Đà lạy Phật, lạy đứng và lạy nằm, nó giúp cho mình trị bá bệnh.  

 
. Mười mấy năm trước, tôi đã khuyên nhiều người, họ không lạy, giờ nầy đi xe lăn, chống gậy. 

Họ mới nhớ ra, phương pháp lạy Phật, lạy đứng, lạy nằm, giúp trị bá bệnh.  
 
. Mười mấy năm trước, tôi đã khuyên nhiều người, hít thở, uống thuốc Phật, luyện Bộ Ruột, bao 

Tử khoẻ mạnh, tránh ung thư, đại tràng, đường ruột.  
 

Giờ nầy Bao Tử yếu, ung thư ruột, họ mới tin, Bao Tử, Bộ Ruột mình có thể luyện khoẻ mạnh, 
sau khi họ tập hít thở, uống thuốc Phật.  
 

. Thể dục Di Đà lạy Phật là siêu pháp 
 

. Thể dục Di Đà là thân pháp của Di Đà, giúp cho mình trị bá bệnh 
 
. Bạn nên cố gắng làm, nó giúp cho mình sống lâu 

 
. Niệm Phật là Tâm pháp, niệm trở thành chuyên gia niệm Phật, professionel niệm Phật 

 
. Những bộ môn trên, rất đơn giản, dễ thực hành, nó là siêu pháp, quý Bạn thực hành cho 
nhuyễn thì sẽ thấy, siêu pháp. Tâm pháp, Thân pháp và Điển pháp 

 
. Tâm pháp, niệm Phật, có nghĩa tâm đắc, chuyên gia niệm Phật, professionel niệm Phật 

. Thân pháp, tập thể dục Di Đà có nghĩa là hão tướng, khoẻ mạnh, trẻ trung, tránh nhiều 
bệnh... 
. Điển pháp, có nghĩa là phương pháp nầy có điển, giúp điển năng, trí tuệ, phát triển vô cùng, 

vô biên giới... 
 

. Tập luyện mỗi ngày, quý Bạn nhận thức ĐIỂN rõ ràng, Tâm, Thân, Điển phát triển vô cùng. 
Soi gương, soi hồn để biết mình.  
 

Kính bái 
Thành Lợi Lê 
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Thơ song ngữ, Việt, Denmark 

 

 

HJERTESYGDOM  
 
Mange folk har en hjertesygdom 

Hvis man er syg, så kan man gøre noget 
selv 

Hvis man vil undgå den 
Kan man dyrke Vô Vi meditation 
 

Man tager for meget ind i hjertet 
Det er unødvendigt i vor verden 

Derfor bliver man ens hjerte sygt 
Men hvis man studerer meditation, kan 
man godt reducere den 

 
Hjertet banker hårdt og ondt 

Man kan opleve det selv, uden at andre 
ser det 

Man studerer meditation og oplever et 
mirakel 
Som Gud og Buddha giver til gode 

mennesker, der lærer meditation 
 

Hjertet er uafhængigt af 
De unødvendige ting, som påvirker 
sygdommen 

Hjertet kommer op på et højere niveau 
Og sygdommen kan reduceres, fordi man 

har øvet sig på meditation 
 
Man kommer hjem og studerer 

meditation 
Det er en speciel energi, som Gud Moder 

giver 
Der giver balance i både krop og sjæl 
Det er fordi man lærer meditationens 

energi 
 

Med venlig hilsen 
Thanh Loi le 
 

 

Bài Thơ Giải Bệnh Tim 
 
Bệnh nầy là của nhân gian 

Người nào cũng bệnh do mình gây nên 
Người nào muốn bớt bệnh tim 

Cần nên tu luyện pháp thiền Vô Vi 
 
 

Bởi vì mình đã dại mang 
Những gì trắc ẩn ở ngay tình đời 

Thế nên bệnh hoạn tơi bời 
Cần tu để tránh những gì bệnh đau 
 

 
Tim mình nhức nhói buồn đau 

Không ai biết được nó đau thế nào 
Mình tu sẽ được phép mầu 

Những gì Trời Phật ban cho người hiền 
 
 

 
 

Tim mình sẽ khỏi dính liền 
Ở nơi trần tục làm mình bệnh đau 
Tim mình sẽ vượt cõi cao 

Bệnh tình sẽ bớt nhờ mình luyện trau 
 

 
 
Về nhà cố gắng dồi trau 

Điển quang cuả Mẹ ban cho người thiền 
Học thiền tâm tánh bình yên 

Là nhờ tu luyện pháp thiền điển quang 
 
 

 
 

Quý thương 
Thành Lợi Lê 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PHƯƠNG PHÁP CẤP CỨU HIỂU QUẢ NHẤT 
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 TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO 

 
Trạng thái người bị bệnh tai biến mạch máu não như sao: 
 

Thình lình bị tai biến mạch máu não là do nguyên nhân, dây thần kinh quá yếu. Điển năng xáo 
trộn, nên chấn động lực bị căng thẳng và đứt ra hoặc co lại. Khi đứt dây thần kinh trong cơ thể, 

hoặc co lại, có khi xãy ra tại tim, tại não, tại lỗ tai, tại chân, tại miệng..v.v. Người bị bệnh có thể 
chết bất ngờ hoặc bị tàn phế. Nếu không cấp cứu kịp. 
 

Bệnh nhân trong lúc bị đứt dây thần kinh, hoặc dây thần kinh bị co lại, thì có những trạng thái, 
không bình thường như sao:  

 
- Mắt tự nhiên trợn trắng lên và mờ đi, giống như người mất hồn. Người lạnh, muốn ói mữa. 

- Tay chân giựt, miệng méo, sùi nước bọt, nói không ra tiếng, lỗ tai lùng bùng không còn nghe 
rõ ràng. Hoặc có thể xãy ra trong giấc ngủ. 
 

Người bình thường mà tự nhiên mà xãy ra như vậy, đó là người bị tai biến mạch máu. Vì máu 
lên quá cao. Trước khi xãy ra bị tai biến mạch máu não, thông thường người nầy đã bị bệnh cao 

máu, máu có mở, đường dẫn máu bị nghẹt, thịt dư, yếu tim và lo lắng suy nghĩ. 
__________________________________________________________________________ 
 

 Cấp cứu: 1 
 

Uống thuốc Phật, ngồi hoặc nằm. Hít thở theo phương Pháp Phật: Cách thở viết trong 
phương pháp thực hành thiền. www.voviland.com 
 

Đã giúp nhiều người thoát khỏi. Nên tu luyện trước, để phòng ngưà tai biến. 
____________________________________________________________________ 

 
 Cấp cứu:2  

 

Đỡ bệnh nhân ngồi dựa lưng trong ghế sofa hay ghế bành. Ngồi như vậy thì đường mạch 
máu, sẽ không bị chạy ngược lên ở bộ đầu.  

 
Sau đó lấy cây kim nhọn đầu, kim gút, kim may đồ, đốt cho chết vi trùng rồi mới dùng. Được 
kim châm là tốt, nếu có hoặc kim nhọn thử máu là tốt nhất.  

 
Dùng kim nhọn châm sâu vào các huyệt chánh khoảng 4-5 mm cho máu chảy ra. 

 
 Đầu tiên là phải châm từ trên mặt, rồi xuống tay và chân. Không được châm 

ngược từ dưới lên trên.  

 
 Châm từ trái sang phải. Không được làm lộn. Làm lộn mạch máu sẽ chạy đông, 

chạy tây. 
 

1. Đầu tiên châm vào phía dưới vành tai của hai lỗ tai, từ bên lỗ tai trái trước, rồi sau đó mới 

châm bên lỗ tai phải. Phía dưới chỗ xỏ lỗ tai. Trước khi châm phải kéo vành tai cho máu 
tụ lại rồi châm mạnh vào, ngay trung tâm phía dưới vành lỗ tai. Và nặn cho máu chảy ra. 

Mỗi lần châm nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là luồng điển của Đại Bi. Cả hai cùng 
niệm, nếu bệnh nhân có thể niệm. 

2. Kế tiếp châm chính giữa chân mày, rồi dùng tay nặn máu cho chảy ra, cũng châm từ trái 
rồi sang phải. 

 

3. Kế đó châm mạnh vào đỉnh lỗ mũi ngay chính giữa, cho máu chảy ra. 

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


https://www.voviland.com 
email.bandao4p@gmail.com Side 14 
 

 

4. Châm mạnh vào nhân trung ở khoảng giữa môi trên, cho máu chảy ra. 
 

5. Châm mạnh vào chính giữa môi dưới, cách môi dưới khoảng 8 mm, cho máu chảy ra. 

 
6. Châm hai bên mép miệng trái và phải, cách môi khoảng 8 mm, cho máu chảy ra. 

 
7. Châm vào 10 đầu ngón tay, ngay trung tâm đỉnh đầu ngón tay, bắt đầu châm cũng bên 

trái, ngón út, ngón đeo nhẫn, ngón giữa, ngón trỏ và sau cùng là ngón cái, rồi tiếp tục 

châm bên bàn tay phải. Cũng bắt đầu từ ngón út trước. 
 

8. Châm vào 10 đầu ngón chân, ngay trung tâm đỉnh đầu ngón chân. Cũng bắt đầu từ bên 
trái ngón út châm qua. Sau đó rồi châm bên bàn chân phải ngón chân út trước. 

 
9. Sau khi châm xong, rồi lấy bông gòn chùi cho sạch. 

 

Tại sao phải châm? 
 

Giải thích khi mà bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Tất cả các dây thần kinh bị náo loạn và 
bị đứt hoặc co lại. Mình chưa biết chỗ nào chính xác. Nên mình châm toàn bộ, đầu, mình và tứ 
chi, để kiểm tra và nối lại hết tất cả các hệ thống thần kinh. 

 
- Mình châm vào đỉnh dưới của vành lỗ tai, cho bệnh nhân tránh bị điếc hay lảng tai sau nầy. 

 
- Châm giữa chân mày là giúp cho bệnh nhân, dây thần kinh khỏi bị mắt, sụp xuống hoặc méo 
mặt. 

 
- Châm giữa lỗ mủi là giúp cho bệnh nhân tránh nghẹt thở hay khó thở. 

 
- Châm vào miệng là giúp cho bệnh nhân khỏi bị méo miệng. 
 

- Châm vào đỉnh đầu ngón tay và ngón chân là giúp cho bệnh nhân khỏi bị liệt tay chân. 
 

- Châm cứu là mình nối lại dây thần kinh, trong lúc hai sợi dây thần kinh bị đứt, đang tung tăng 
tìm kiếm nhau. Mình châm là mình kết lại hai sợi dây thần kinh. 
 

- Sợi dây thần kinh đang đứt, có thể chết, sau 24 tiếng đồng hồ. Mình còn dư giờ, để châm cứu 
và nối lại. 
 

Cảm giác khi mình bị tai biến: Chóng mặt, nhứt đầu, lạnh, muốn ói. 
 

Nhiều người đã thoát nạn. 
 

 Dùng phương pháp điển quang Phật, hít thở, được viết trong trang thực hành thiền. 
www.voviland.com.  

 

Mình nên tu thiền Vô Vi để tránh những chứng bệnh trên một cách hiệu quả tốt nhất. Bởi vì 
mình biết, nó sẽ xãy ra bất kỳ. Bệnh từ điển khí xáo trộn. Nhiều người tu chùa tới cấp Phật đại 

giác mà vẫn bị tai biến, đột quỵ. Vì không tu điển quang Vô Vi Phật Pháp. 

https://www.voviland.com/
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HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC  
TIM, GAN, MÁU, TÂM THÂN QUÂN BÌNH 

TRƯỚC KIA TÔI BỆNH HOẠN BỐN MUÀ 

 

 

 
 

Đo áp huyết, số chỉ bình thường cực siêu 

 
MÁU LUYỆN ĐƯỢC 

 
Máu cũng chứng minh được THAM SÂN SI, ĐỘNG LOẠN 

Máu chứng minh trình độ tu hành 

 
 

 

 
 

Tim khoẻ thì mình có thể hoạt động tốt 
Tim luyện được 

 
Hình nầy, con chạy bộ 12.370 km. trong hai năm rưởi.  

Vòng quanh trái đất 40.000 km 

 

 

 
 

Tim phổi khoẻ, lặn một hơi 49m.  
Ở lâu dưới nước 2 tiếng không biết lạnh,  

Nước lạnh 20 độ 

 

 

 
 

Luyện Kim Cang 
 

Tánh mạng song luyện, đời đạo song tu 
Tâm, Thân, Điển quân bình 

 

 

 
 

Ấn chứng luyện Bao tử, bộ Ruột  
 

Trống lòng đầy bụng là giềng mối 
Trên bụng của mình hiện số O 

Ngũ tạng quân bình, thân tu luyện 
Ngũ uẩn khai thông, rõ pháp tràng 

 

 

 
 

Chứng thực điển quang sức khoẻ và trí tuệ 
Vô Vi cũng như Hữu Vi 
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Triết Học Vô Vi                                  TRỞ LẠI THẾ GIAN  

 
 

Thơ song ngữ Việt/Đan Mạch 
 

VERDEN FOR EVIGT  

Thế giới trường tồn bất diệt 

 
Vi må ikke tage varer eller land fra de 
andre lande  

Folk får meget lidelse af det 
Derfor må vi ikke gøre det 

Trætte af grådighed og kede af det 
 
Selve verden er blevet syg 

Gud beklager, at vi ikke er fornuftige 
Spørg hvem og ingen svarer, oh min 

Gud! 
Vi er sure på os selv grundet sygdommen 
og siger det bare er Gud skyld 

 
Omverdenen får mange katastrofer 

Vi lever på i et uheldigt sted 
Der er ikke velfærd mere 
Selvom vi har mange millioner i banken 

 
Medicin hjælper ingen ting 

Sygdom og helbred er blevet værre og 
værre 
Find os en energi meditation og studér 

den 
Den kan hjælpe os selv og forhindrer 

hurtigt sygdommen 
 
På en eller anden måde må vi 

genopbygge 
Kroppen er ren og smuk og lever i fred 

Vi skal sørge for os selv og tage hensyn 
til de andres liv 
Man må ikke tage varer eller land fra de 

andre 
 

Hvis vi forsætter med at være, som vi var 
Så bliver vi til et spøgelse uden sjæl 

Hvis vi ønsker verden for evigt  
Må vi ikke tage varer eller land fra de 
andre lande 

Thanh Loi Le 

 
Mình đừng nên lấy đất người 
Người ta khổ cực làm ra đất lành 

Thế nên mình đừng có giành 
Tham chi cho mệt thân mình buồn đau 

 
 
Tình đời sẽ bị bệnh đau 

Thần Tiên trách móc tại sao lắm lời 
Hỏi ai chẳng biết than Trời 

Trách sao mình bệnh tại Trời chẳng 
thương 
 

 
Cuộc đời sẽ gặp tai ương 

Sống trong lộn xộn cửa nhà tan hoang 
Cuộc đời sẽ hết giàu sang 
Mặc dù bạc tỉ cất trong ngân hàng 

 
 

Thuốc thang cũng chẳng giúp gì 
Bệnh càng bành trướng sức càng giảm 
thêm 

Mau về tầm lấy phép tu 
May ra ngăn được bệnh tình giảm mau 

 
 
Đường nào cũng phải dồi trau 

Thân người thanh sạch sống trong thái 
bình 

Ai ai cũng phải vì tình 
Hy sinh đừng có lấy đồ người ta 
 

 
 

Nếu mà mình cứ cái ta 
Con người mình sẽ thành ma không hồn 

Muốn cho thế giới sinh tồn 
Con người đừng có lấy đồ chúng sinh 
 

Thành Lợi Lê 
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Thưa các Bạn 

Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 
mình không ngờ.  

 ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN LÀ 

SAO? 
 Cũng có người phỉ báng pháp thiền Vô 

Vi là tà đạo và Phật Trời, không độ.  
 Khi mình đắc pháp rồi...mới hiểu. 

 

 Pháp Vô Vi Điển Quang Trường Sanh 
Học là Tận Độ.  

 Ít bệnh hoạn, khoẻ mạnh, sống lâu 
và giải thoát.  

 

 

 
Bằng Hữu 

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. 

 

TAM HOA TRỤ ĐÃNH, NGŨ KHÍ TRIỀU NGUYÊN 

LUYỆN NGŨ TẠNG, tim, gan, tỳ , phổi, thận và GIÁO DỤC CÁC TẾ BÀO UNG THƯ TRỬ 

THÀNH TẾ BÀO NGUYÊN THUỶ 

Tôi đã chia sẽ bài luyện tim, tránh tai biến, đột qụy, stress 

Luyện Bộ ruột, Bao tử, giáo dục các tế bào, tránh ung thư 

Luyện Phổi 

 Diệt Ung Thư 

Luyện máu, luyện điển, tánh vía, diệt ung thư 

Luyện Gan, đại anh hùng 

Diệt tai biến, ung thư  

Tâm pháp, thân pháp, điển pháp, diệt tai biến  
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