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SỐ 385 NGÀY 01  THÁNG 07 NĂM 2022 

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. 

 

 
TÂM DƯỢC PHẬT ĐÀ 

 
Kệ 

 
 TÂM hồn thanh tịnh, Bạn phải tu 

 DƯỢC QUANG PHẬT độ, pháp điển thiền 

 NAM nữ một lòng, tu sửa tiến  

 MÔ vô giới Phật, NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

 
Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

 Siêu Pháp Soi Hồn 
Thành Lợi Lê 

 

 

 
TÂM BỆNH 

 
Kệ 

 
 TÂM hồn thể xác, sống khó yên 

 BỆNH tật liên miên, sống bất hòa 

 ĐA dạng trong đầu, tăng biến loạn 

 MANG nặng tiền tình, bệnh tâm thần 

 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 

 

 
 

Tánh mạng, song tu, đời đạo song luyện,  
phước huệ song tiến 

Thành Lợi Lê 
 

 

 
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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3071. Hỏi. Tâm bệnh là sao? 

3072. Hỏi. Tu thiền làm sao giải được tâm bệnh, stress ?  

3073. Hỏi. Thuốc an thần, bác sĩ cho, uống hết bệnh stress, bệnh tâm thần không? 

3074. Hỏi. Tại sao môn tu thiền điển quang trường sinh học, làm giàu ngũ tạng, làm giàu khối 

óc ?   

3075. Hỏi. Uất khí nẳm ở đâu, làm sao mình giải? 

3076. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì? 

3077. Hỏi. Phương pháp siêu đẳng? 

 

BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 22/06/2022 

 
3071. Hỏi.  Tâm bệnh là sao? 
 

Đáp: Dạ thưa. Tâm bệnh là mình suy nghĩ nhiều, lo nhiều, chuyện mắm, muối, đường.v.v. 
Stress sanh ra tâm bệnh. Người tình bỏ, làm ăn phá sản, tủi thân, sanh ra tâm bệnh. Vợ chửi, 

chồng chửi cũng sanh ra tâm bệnh.  
 

 
Kệ  
 

Ở đời tâm bệnh, nó lây lan 
Vây quanh khắp lối, khó giải trừ 

Đi đâu cũng dễ, sanh tà khí 
Thất bại, đau đầu, chẳng hiểu sao 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mình viết hơn 12.196 câu kệ 

 
Thơ viết hơn ngàn bài thơ 

 

Odense, ngày 23/06/2022 
 

3072. Hỏi. Tu thiền làm sao giải được tâm bệnh, stress ? 
 

Đáp: Dạ thưa; Tu thiền, tu điển sẽ giải được tâm bệnh. Tâm bệnh do stress áp lực. Nhiều ngày 
sanh ra tâm bệnh, rối loạn tiền đình, thần kinh bất ổn.  
 

Tâm bệnh thì mình phải dùng tâm dược. Tâm dược là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.  
 

Stress là do trược.  
Mang trược là do mình không tu, không biết, không giải.  
 

Còn mình tu, mình biết, nó là trược và dùng pháp Phật giải ra.  
Chỉ có pháp Phật điển quang mới giải được trược khí và tà khí.  

 
Trược là chất độc, ăn sâu trong óc, trong máu, trong ngũ tạng. Nên mình phài tu thiền và dùng 
Phật dược, điển quang.  

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

 

  

http://www.voviland.com/
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Kệ 

 
Một lòng thành kính, niệm Nam Mô 

A Di Đà Phật, sẽ cứu mình 
Vượt qua sóng gió, nhờ tu niệm 
Phật dược Vô Vi, cứu giúp mình  

 
 
(Bạn phải thật lòng làm đúng pháp, như tôi chỉ, đừng có tu nửa 
chừng) 
 

 
 

Tiền nhiều sanh ra bệnh 
 

Odense, ngày 24/06/2022 
 

3073. Hỏi. Thuốc an thần, bác sĩ cho, uống hết bệnh stress, bệnh tâm thần không ? 
  

Đáp: Dạ thưa. Thuốc an thần, bác sĩ cho, làm thần kinh mình yếu thêm. Uống nhiều ngày càng 
nóng người, nóng tánh, khó tiêu hoá, khó ngủ, khó ăn, bần thần.   
 

Bác sĩ cũng bị stress, tâm thần và tổng thống Mỹ Clinton cũng bị bệnh tâm thần.  
 

Nhà giàu, chính trị gia, kinh tế gia, cao tăng, cao máu, cũng bị stress, bệnh tâm thần.   
 
Bệnh tâm thần, bệnh stress là mình đem vô óc nhiều GIỮ KIỆN.  

 
Óc mình nó không giống như máy computer hay điện thoại. Máy computer hay điện thoại chứa 

quá tải, nó cũng bị ĐỨNG, CỨNG MÁY, RỐI LOẠN. Huống hồ chi, khối óc mình.  
 

Đem vào óc bao nhiêu thì óc mình cũng chứa. Chứa toàn đồ dơ, không à.  
 
Khối Óc mình cũng giống như bao tử, cho vào nhiều information thì NỞ PHÌNH RA.  

 
Bao tử thì rối loạn đường tiêu hoá, khối óc thì rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh.  

 
Óc chứa nhiều tin tức, nhiều thông tin, chính trị, tôn giáo, kinh tế, tình yêu, nợ nần thì nó sẽ rối 
loạn thần kinh, rối loạn tiền đình.  

 
Mình tu thiền thì nó hết. Điển Phật làm cho mình hết.  

   

 

Kệ 
 
CÀN nhiều danh vọng, đạo bất thông 

TO đầu nặng óc, THÍCH tranh giành 
CÀN quét hồng trần, tâm bấn loạn 

NẠN tai to lớn, bệnh tâm thần 
 
 

 

 

 
 

Đức Thầy và tôi được bạo đạo bảo lãnh sang Úc 
2005 tôi có sang Úc ở thiền viện Vô Vi quốc tế Cairns 
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Odense, ngày 25/06/2022 

 
3074. Hỏi. Tại sao môn tu thiền điển quang trường sinh học, làm giàu ngũ tạng, làm giàu khối 

óc ? 
 
Đáp: Dạ thưa; Con người ta, sống bằng điển. Mình không tu, không tạo, thì điển nó yếu, nó 

mất. Mình không tu điển quang thì dễ bị xáo trộn, mất quân bình, sanh ra tai biến, đột quỵ. 
Mấy ông thiền sư, bác sĩ không tu ngũ tạng, không tu điển quang, họ bị tai biến, điển xáo trộn.  

 
Điển là gì...mắt mình, nháy nháy, là điển. Cây cỏ có điển, phát hào quang.  
Hết điển thì chết. Còn điển thì sống.  

 
Bạn đi sau, Bạn tu điển quang tốt, Bạn tránh nhiều chứng bệnh nan y, ung thư... 

 
Điển mình tu, tạo tốt được. Giống như cây, được tỉa, chăm bón tốt, đẹp xinh tươi.  
  

Nhứt là nhà mình nghèo. Nên tu, Trời Phật cung cấp điển miển phí.  
 

Giàu lòng, là ngũ tạng khoẻ mạnh, quân bình. 
 

Cho tiền là người làm phước, không phải giàu lòng, ngũ tạng không khoẻ, còn yếu, bệnh tim, 
cao máu, đau gan, thận, dạ dày... 
 

Tu môn nầy sống thọ trường sinh. Bệnh do ngũ tạng, máu huyết gây ra.  
 

 
Kệ 

 
TRỒNG ương giống tốt tâm lành 
CÂY xinh tươi đẹp, nở hoa khắp Trời 

ĐỨC độ hành thiền, tâm tiến hoá  
HẠNH ngộ Cha Trời, sống trường sanh 

 
 

 

   
 

Đêm hành thiền, ngày sửa tánh, lâu dần, kết tụ điển 
quang. Ngồi thiền thư giản, ngồi ngủ thả lỏng 

 

 

 

Odense, ngày 26/06/2022 
 
3075. Hỏi.  Uất khí nẳm ở đâu, làm sao mình giải ? 

 
Đáp: Dạ thưa. Phương pháp tu thiền điển quang, siêu khoa học, giải uất khí.  

 
Uất khí nằm trong NGŨ TẠNG.  
 

Giận ai, để trong ruột, ghét ai để trong tâm, chờ ngày trả thù.  
 

Mình tu điển quang mới giải được, còn mình không tu điển quang, khó mà giải quyết UẤT KHÍ. 
Nó nằm dính chắc trong máu.  
 

Mỗi này, mình thực hành siêng năng, những kinh nghiệm, tôi trao cho Bạn.   
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Tu tâm, tu thân, tu điển. Mình nói tu là mình phải làm, tận tâm.  
Làm tận tâm, Trời Phật chứng.  

 
Khai tâm, mở trí, thông minh, khoẻ mạnh. Tránh được trược. Bệnh do trược. Trược bên ngoài 
tấn công.  

 
Trược đầy trời, xảy ra đủ chuyện, kể cả trên bàn tiệc. Ăn nhậu...về nhà trúng gió, đi luôn.   

 

 

Kệ 
 
Tận tâm tu luyện, pháp điển Trời 

Mỗi ngày thanh lọc, khí điển thiên 
Tâm an, thân khoẻ, siêng hành tiến 

Chẳng tốn tiền xu, sống thọ dài 
 
 
(Phương pháp thiền và hít thở điển quang uống thuốc 

Phật, xem trong trang, phương pháp hành thiền. 
www.voviland.com) 
 

 

 
 

Bệnh nhức đầu kinh niên, di truyền 
 

Chửa miễn phí 
 

 
Odense, ngày 27/06/2022 

 
3076. Hỏi. Phương pháp thiền điển quang siêu khoa học là sao, văn minh Phật pháp là gì? 

 
Đáp: Dạ thưa; Siêu khoa học là luyện ngũ tạng khoẻ mạnh, tim, gan, tỳ, phổi, thận. 
 

Siêu khoa học là luyện được máu xấu, thành máu Phật.  
 

Siêu khoa học là giáo dục tế bào ung thư, thành tế bào nguyên thủy.  
 
Siêu khoa học là trực tiếp ngay trung tâm bộ đầu. Bệnh từ tâm sanh ra.  

 
Vị dụ, bệnh stress, tham danh... 

 
Siêu khoa học là người dốt thành thông minh.  

 
Bạn là thợ mộc, thợ may, ăn cướp tu cũng thành.  Điển quang, pháp Phật giúp mình thành, 
không tụng kinh, không cúng Phật.  

 
Siêu khoa học là có thể sống lâu trăm tuổi và hơn 

 
Siêu khoa học là giải thoát bệnh, tim, cao máu, stress, ung thư, tai biến.... 
 

Bệnh từ điển trược sanh ra. 
 

Văn minh Phật pháp là dùng điển quang pháp Phật, giúp cho con người tẩy sạch chất trược trong 
người và tiến thiên đàng.   
 

Siêu khoa học là giúp con người sống lâu trăm tuổi. Người VN may mắn.  
Ông Trời cho con người sống trăm tuổi thọ. Nên có câu chúc thọ, Trăm năm hạnh phúc, răng 

long đầu bạc. Nhưng mình phải tu luyện ngũ tạng, điển quang, không nên cầu xin, không làm.  
 
Tu luyện ngũ tạng mới khoa học, cầu xin, đốt nhang, cúng Phật là mê tín.  
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Cầu xin, không làm, Phật Trời Chúa không có ban.  

 
Nếu Trời Phật Chúa ban cho thọ lâu, là Trời Phật Chúa, tiếp tay cho mình làm biếng, khỏi tu. 

 
Trời Phật Chúa ngu à... 
 

Mình có ngũ tạng, mình phải luyện khoẻ mạnh thì sống lâu. Việc thực hành tu luyện là khoa học.  
 

Khoa học có nghĩa là thực hành.  
 
Bệnh từ ngũ tạng sanh ra. Bệnh từ di truyền ngũ tạng, máu huyết.  

 
Làm bác sĩ, cao tăng, quyền uy, cũng phải yếu tim, stress, tai biến, ung thư. Bệnh từ trược. 

 
Tu thiền điển quang giải trược, sống lâu. Tu mới văn minh. 
 

Văn minh là không trộm cướp, chiến tranh, giành giựt.  
 

Hiện giờ còn chiếntranh, giành giựt, từ nhà, ra đường. Nước nầy chiếm nước kia.  
 

Nói văn minh, nhưng còn chiến tranh, trộm cướp, bệnh tật, chết non.  
 
Văn minh là không tham danh, khoẻ mạnh, sống lâu, ít bệnh tật, không vi trùng Covid, không 

chiến tranh.  
 

Tu thiền điển quang văn minh và khoa học, không tu thiền, mai mốt chết, đi ăn xin.  
 
Một lời kinh không hiểu.  

 
Hít thở điển quang ( uống thuốc Phật,) xem trong trang, cách hành thiền. www.voviland.com) 

 

 
Kệ 

 
TU thân, tu điển, tu tâm 
THIỀN hành thực tế, học lời Từ Tôn 

GIẢI thông bệnh tật trong mình 
TRƯỢC tan sống thọ, mỗi đêm hành thiền  

 

 

 
 

 

Odense, ngày 28/06/2022 
 

3077. Hỏi.  Phương pháp siêu đẳng? 
 
Đáp: Dạ thưa; Phương pháp siêu đẳng là phương pháp đơn giản, của Phật truyền.  

 
Không có bắt mình, tụng kinh, cúng Phật, đốt nhang.  

Bạn làm 3 phương pháp dưới đây bạn sẽ khai mở tâm, lẫn thân và trị bá bệnh.  

Tâm thì sáng suốt, thân thì khoẻ mạnh, tránh bệnh tật, sống lâu và giải thoát.   

Tu không có gì khó, biết cách tu, thì dễ thành đạt.  

http://www.voviland.com/
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1. Tâm pháp, thiền soi hồn và niệm Phật  (Tâm dược, trị tâm bệnh) 

2. Hít thở điển quang, Uống thuốc Phật  (Giải độc tố, bồi bổ ngũ tạng) 

3. Thân pháp, thể dục Di Đà, lạy Phật  (Đã thông kinh mạch, sống thọ)  

. Phương pháp thiền, soi hồn, niệm Phật, uống thuốc Phật, hít thở điển quang, lạy Phật, Bạn xem trong phương pháp 

thiền. www.voviland.com   

 

 
Kệ 
 

Tu thiền cuộc sống, sẽ an yên 
Tâm trí thanh cao, bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hoà, trong cuộc sống 
Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 
 

  

 
 

Nam Mô A Di Đà Phật  
Điển, Tâm và Thân quân bình 

 

 

 

 
 
Thể dục Di Đà, lạy nằm trị bá bệnh, tim, cao máu, đau 
lưng, cờ bạc, uống rượu, nóng tánh, ung thư... 

 

 

 
 

Mỗi sáng, mình lạy 8 lạy, trị bá bệnh  
 
 

 

SIÊU PHÁP  
Tâm Pháp, Thân Pháp  

Thể dục Di Đà Trị Bá Bệnh 
 

Tim, cao máu, đau lưng, nhức mỏi, cờ bạc, rượu chè, nóng tánh, ung thư... 
 

. Một lạy, tạ ơn Trời 

. Hai lạy, tạ ơn Đất 

. Ba lạy, tạ ơn Phật, Tổ, Thầy 

. Bốn lạy, tạ ơn, Cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ 

. Năm lạy, tạ ơn những người giúp đỡ và dạy dỗ ta, dù là kẻ thù 

. Sáu lạy, tạ ơn, chư vị Bồ Tát ( thức ăn ) 

. Bảy lạy, con xin, sám hối, ăn năn kiếp làm người, mình là một tội hồn chưa hoàn tất 

. Tám lạy, cầu mong vạn vật TRONG BẢN THỂ MÌNH thái bình THANH TỊNH,  
Nam Mô A Di Đà Phật 
  

Một pháp cho tất cả pháp, THỂ DỤC DI ĐÀ LẠY PHẬT LÀ TÂM PHÁP VÀ THÂN PHÁP  
 

SIÊU PHÁP, ĐƠN GIẢN DỄ LÀM, KHÔNG TỐN TIỀN  
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MỖI LẠY, MÌNH NIỆM PHẬT, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

 
NHIỀU NGƯỜI KHOẺ MẠNH HẾT BỆNH 

 
SAU NẦY, BẠN LỚN TUỔI, KHỎI CHỐNG GẬY, KHỎI ĐI XE LĂN 
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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 

 

 

CHỨNG THỰC ĐIỂN TÂM THÂN 
 

Sau khi thiền đạt, ĐIỂN, TÂM, THÂN 
Chứng minh thực tế, rất rõ ràng 

Pháp giúp con người, thay đổi hẳn 
Hành thiền giác ngộ, điển tâm minh 

 

Thành Lợi Lê 
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NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT, TU THẬT 

Song Ngữ tiếng Danmark và Việt Nam 
LUYỆN NGŨ TẠNG SỐNG LÂU TRĂM TUỔI THỌ 

THỜI ĐẠI MỚI 2022 TU TÂM, TU THÂN VÀ TU ĐIỂN QUÂN BÌNH 

LUYỆN TIM KHOẺ MẠNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP TU THIỀN ĐIỂN QUANG 

TÂM BỆNH, DÙNG TÂM DƯỢC, TRỊ BỆNH STRESS, BỆNH TIM, TAI BIẾN.V.V. 

 

DYRK HJERTET 
 

Kære venner 
Jeg har sagt det flere gange. 
 

Sygdomme kommer fra organer og avler 
fra generation til generation. Derfor bliver 

læger, videnskabsfolk, munke og præster 
også ramt. 
 

Jeg har opdaget, at vi alle er født med 
ubalance i vores organer.  

 
En har en stærk mavesæk, en anden har 
et svagt hjerte, svage nyrer, osv.  

 
En, der har en stærk mavesæk, kan også  

være syg, fordi han spiser meget. Når vi 
spiser for meget, får vi fedt i blodet, 

mavesår, sukker syge, m.m.  
Svag mavesæk kan også få sygdom.  
 

Organer kan vi godt træne.  
 

For at undgå at spilde tid vil jeg tale 
direkte om emnet.  
 

Medicin kan ikke gøre hjertet friskt og 
stærkt. Vores hjerte fungerer af energi. 

 
Så kun Skaberens og Buddhas energi kan 
hjælpe os friske og stærke.  

 
Hvis medicin kunne behandle hjertet 

godt, så ville læger og munke ikke blive 
ramt af hjerte anfald og blodpropper.  
 

Hjerte sygdom og blodprop er energi 
forvirringer og ubalance på grund af, at vi 

ikke mediterer energi og dyrker organer.  

 

LUYỆN TIM  
 
Thưa qúy Bạn thân mến, mình cũng nói 
nhiều lần. 

Bệnh từ ngũ tạng sanh ra, bệnh do di 
truyền. Nên Bác Sĩ, Tiến Sĩ, Thiền Sư, Sư 

Tăng cũng đều sanh bệnh không hay.  
 
 

Tôi có khám phá, tất cả chúng ta, sanh 
ra, ngũ tạng không đồng đều.  

 
Người thì mạnh bao tử, người thì yếu tim, 
yếu thận.v.v.  

 
Bao tử mạnh quá cũng bệnh, ăn nhiều, 

mỡ nhiều, đau dạ dày, thòng ruột, tiểu 
đường.v.v.  

 
Yếu bao tử cũng bệnh.  
 

Ngũ tạng mình có thể tu luyện khoẻ 
mạnh.  

 
Để khỏi mất thời giờ quý báu, tôi đi thẳng 
vào vấn đề.  

Thuốc tây thì không thể nào, làm TIM 
mình tươi tắn và khoẻ mạnh. Tim mình 

nó hoạt động bằng điển.  
 
Chỉ có ĐIỂN Trời Phật mới làm cho TIM 

mình tươi tắn và khoẻ mạnh.  
 

Nếu thuốc tây trị bệnh tim hết thì Bác sĩ 
và cao tăng khỏi bệnh tim và tai biến.  
 

 
Bệnh tim và tai biến do điển xáo trộn và 

mất quân bình. Lý do mình không tập 
luyện.  
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Så derfor skal vi meditere og dyrke 
hjertet friskt og stærkt.   

 
Vi hører det, men vi mediterer ikke, mens 
vi snakker om teori. Det giver ikke gode 

resultater.  
 

. For det første skal du meditere, så dit 
sind kan få oplysning. Hvis du ikke 
mediterer energi, ikke træner, er du lige 

som dem, der rammes af blodprop og 
slagtilfælde.  

 
Årsagen til hjerte sygdom kan du allerede 
se fra generation til generation.  

 
Vores forældre har haft den sygdom og vi 

får sikkert 60 % sygdom.  
 

. For det andet får vi sygdom selv, pga.  
at vi regner os for mere end Gud. Vi har 
bekymringer, mistanker, er bange for 

økonomi og død. Frygt påvirker maven og 
casinospil samt andre spil kan give hjerte 

sygdomme.  
 
Nu kan du træne: IKKE reagere, såsom 

ikke tanker, ikke bekymringer, ikke frygt, 
ikke forestillinger, m.m. Så opstår hjerte 

sygdom ikke.  
 
Når du ikke reagerer på ting, så trænger 

bekymringer og frygt samt angst ikke ind 
i dit hjerte og din hjerne.  

 
Ved en reaktion opstår energi. Og energi 
udsender både godt og ondt.  

 
Energi er vores vane og vores tanker 

samt bekymringer.  
 
Medicin kan ikke behandle den slags 

sygdom.  
Vi kan selv behandle ved at meditere 

energi. Det kan blive vores vane.  
 
Generelt kan vi sige, at det er dårlige 

energier, der kommer direkte fra vores 
sind og vores vane.  

 
I det øjeblik du siger, at du altid har 

ret, så er du for forkert.  
 
Vi mennesker har begået mange fejl og 

derfor bliver vi født på jorden.  

 

Như vậy thì các BẠN cần TẬP luyện, cho 
Tim mình tươi tắn và khoẻ mạnh.  

 
Nghe, mà mình không tập, mình nói lý 
thuyết. Nó không có kết quả tốt.  

 
 

. Thứ nhứt là các Bạn phải ngồi thiền, 
tâm thức các Bạn mới giác ngộ, còn các 
Bạn không học thiền điển quang, không 

thực tập, cũng y như Bác Sĩ, Cao Tăng, 
Thiền Sư bị bệnh tim và tai biến. 

 
Lý do, bệnh TIM thì quý Bạn đã thấy, 
cũng do di truyền mà ra.  

 
Ông bà tổ tiên mình có bệnh tim, sanh ra 

mình. Trong gia đình chắc chắn 60 % 
mình sẽ bị.  

. Điểm thứ hai.  

. Bệnh tim do mình, tính toán chuyện 
tày Trời, lo lắng, nghi nan, sợ nghèo, sợ 

chết. Mình sốt ruột, cờ bạc, ăn chơi cũng 
gây bệnh tim.  

 
 
Bây giờ các Bạn thử tập, KHÔNG ĐỘNG, 

những trường hợp trước giờ, như suy 
nghĩ, lo lắng, sốt ruột, tính toán...Thì 

bệnh Tim sẽ hết.  
 
Mình KHÔNG ĐỘNG thì cái LO LẮNG, SỢ 

SỆT, không ảnh hưởng đến trái TIM.  
 

 
Động là điển. Điển thì nó sanh ra tốt, 
xấu, bất thường.  

 
Điển là tánh mình, tư tưởng mình lo sợ.  

 
 
Thuốc tây trị không hết.  

 
Tự mình trị mình thì hết. Nó là thói quen, 

tánh tình, tật.  
 
 

Nói chung nó là điển xấu, tâm và tánh.  
 

 
Hiện tại, cái gì mình cũng cho, mình 

đúng là mình sai.  
 
Con người ta sai lầm, mới luân hồi ở thế 

gian.  



12 
 

 

På jorden kan vi meditere og lære at 
reparere sind og krop, så kommer vi i 

himlen.  
 
I livet skal vi lære kun to ord: 

udholdenhed og ydmyghed, så får vi 
åndelig befrielse.  

 
Nogle spirituelle retninger har undervist 
for at vinde. 

 
Ved at studere sind, krop og energi 

opfordrer Viet Nam Vo Vi Energi 
Meditation dig til at være ydmyg.   
 

I verden er der ikke noget ønske om at 
være ydmyg. Det gælder også i 

religioner.  
Derfor får man ikke et sind i åndelig 

opfyldelse af religioner.  
 
Hvis du mediterer med Vo Vi, lærer du at 

udholde og at være ydmyg. Din sygdom 
kommer væk.  

 
Du skal lære ord Nam Mo A Di Da Phat 
for at åbne visdom og fjerne dårlige 

energier.  
Du skal træne Buddhas gymnastik ved at 

bukke (stå og ligge stilling) om 
morgenen.  
 

Du bukker 8 gange, hver gang siger du i 
dit sind, Nam Mo A Di Da Phat.  

Ved at bukke fjernes dårlige energier og 
hjælper blod og hjerte i balance. 
 

I fremtiden er hjertet friskt og raskt. Du 
har ikke ondt i ryggen og skal ikke gå 

med rollator.   
 
Blodprop og slagtilfælde er energi 

forstyrrelser og ubalance. Det er vores 
vane. Vores vane er energier.  

 
Jeg siger sandheden for at hjælpe den 
unge generation, og jeg har ikke nogen 

negativ tanke. Jeg håber, at de er enige 
med mig.  

 
Hvis du ikke mediterer og ikke dyrker 

organer, kan hjertet ikke blive friskt og 
raskt.  
 

Medicin kan ikke hjælpe til et godt hjerte 

 

Ở thế gian, mình tu sửa TÂM, THÂN thì về 
Thiên Đàng.  

 
 
Trên đời nầy, mình chỉ học hai chữ 

NHỊN THUA là đắc đạo.  
 

 
Pháp tu khác, họ dạy Bạn TRANH THẮNG.  
 

 
Nhưng pháp tu thân, tu tâm, tu điển  

khuyên Bạn NHỊN THUA.  
 
 

Trên đời nầy, không có ai muốn NHỊN 
THUA. Kể cả đạo cũng vậy.  

 
Nên tu hoài không đạt.  

 
 
Bạn học pháp môn nầy, là Bạn học NHỊN 

THUA. Bạn hết bệnh. 
 

 
Bạn phải niệm Phật, để mở trí thông minh 
và xua đi tà khí. 

 
Bạn phải tập thể dục Di Đà, lạy đứng, lạy 

nằm mỗi buổi sáng.  
 
 

Mình lạy 8 lạy, mỗi lạy mình niệm Phật để 
xua đi tà độc, kinh mạch lưu thông và tim 

quân bình.   
 
 

Sau nầy tim khoẻ, không đau lưng, về già 
không chống gậy và không đi xe lăn.  

 
 
Bệnh tai biến, đột qụy, do điển xáo trộn, 

mất quân bình. Cái đó là do tánh mình, 
tánh là điển.   

 
Tôi nói sự thật, để đóng góp, cho người 
sau để tránh bệnh tật, tôi không có ý 

nghĩ gì xấu, mong quý Bạn thông cảm.  
 

 
Các Bạn không tu thiền, không tập luyện, 

không bao giờ hết BỆNH TIM.  
 
 

Thuốc tây, không bao giờ làm TIM khoẻ 
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og tværtimod bliver hjertet svagere og 

afhængig af medicin.  
 

Medicin kan ikke hjælpe vores vaner, 
bekymring, angst, irritation osv.  
 

Mange kan ikke sove pga. tik tak fra 
deres vægge ur.  

 
Undgå hjerte sygdom 
Vi skal træne os, ikke reagere.  

 
Vi vil ikke komme, hvor der er mange. 

Eller vi kommer, hvor der er mange, men 
vi reagerer og blander os ikke.  
 

Husk at sige bønnen Nam Mô A Di Đà 
Phật.  

 
Mange får hjerte stop efter fodbold 

kampe, tennis og casino spil.   
 
Jeg deler med jer en enkel super metode, 

som hjælper hjertet godt.  
 

En enkel metode er en super metode, der 
er mere værd end penge og høj status.  
 

Metoden er at bukke for Buddha, at bede 
bøn til Buddha, at trække Buddhas 

energi, der vil hjælpe hjertet stærkt og 
blodet til at cirkulere. Det vil også hjælpe 
senerne stærke og kloge.  

 
Vi prøver at træne ”ikke at blive 

berørt, ikke reagere”. Vi vil forstå 
Buddhas mirakel.  
 

Derefter benytter vi vores gode erfaringer 
og fortsætter med at lære, at praktiksere 

indtil vi dør. 
 
. Før slog mit hjerte rigtig hårdt, mens 

jeg så tennis kampen.   
 

. Nu er mit hjerte fint og jeg kan løbe 20 
km om dagen. 
 

. I løbet af 2 ½ år har jeg løbet 12.375 
km og jordens kreds er 40.000 km.  

 
. Med raskt hjerte og raske lunger kan 

jeg svømme under vandet 49 m. på en 
enkel vejr trækning.    
 

. Jeg mediterer og får oplysning af Gud 

mạnh, trái lại Tim càng ngày, càng yếu 

và lệ thuộc thuốc.   
 

Thuốc tây, nó không giúp, thói quen, lo 
lắng, sợ sệt, khó chịu.v.v.  
 

Nhiều người, tiếng động nhỏ, đồng hồ 
kêu tít, tắt, cũng khó chịu, ngủ không 

được.  
Tránh được bệnh tim.  
Các Bạn tập KHÔNG ĐỘNG.  

 
Mình đừng la cà tới chỗ đông người.  

Hoặc là tới chỗ ĐỘNG, nhưng mình đừng 
có xen vào.  
 

Nhớ niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật để 
ngừa.  

 
Nhiều trận đá banh, đánh tennis, cờ 

bạc làm người ta đứng tim chết. 
 
Tôi chia sẽ cho Bạn phương pháp đơn 

giản cực siêu, giúp cho tim khoẻ mạnh.  
 

Đơn giản là siêu pháp. Quý hơn có tiền, 
và chức vị cao. 
 

 
Phương pháp tập thể dục Di Đà, lạy Phật, 

niệm Phật, hít thở điển quang, nó sẽ giúp 
cho tim mạch lưu thông. Nó cũng giúp 
cho gân cốt khoẻ mạnh và thông minh.  

 
Quý Bạn thực tập một lần ”không 

động”, Quý Bạn sẽ biết kỳ diệu của Phật 
pháp.  
 

Kế đó, quý Bạn, nắm kinh nghiệm, mà 
quý Bạn đạt được, từ đó tiếp tục tu và 

thực hành cho đến CHẾT.  
 
. Trước kia, tim tôi cũng đập rất mạnh, 

khi xem đánh tennis.   
 

. Bây giờ tim khoẻ, tôi chạy bộ một ngày 
20 km.  
 

. Trong 2 năm rưởi tôi chạy 12.375 km, 
vòng quanh quả đất 40.000 km.  

 
. Tim, phổi khoẻ, tôi lặn dưới nước một 

hơi 49.m 
 
. Tôi tu thiền điển quang và giác ngộ, từ 

Trời Phật dạy.  
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og Buddha.  

 
. Det er den bedste måde, at vi behandler 

os selv, og det er bedre end læger. Nogle 
læger har også anbefalet os at behandle 
sygdom selv.   

 
. De erfaringer og gode metoder, som jeg 

deler med jer, er meget kostbare og 
mere værd end guld.  
 

. Guld og penge kan ikke købe sundhed 
og et raskt hjerte.  

 
Du skal øve dig en gang, og du får 
erfaring af det, og derefter 

foresætter du indtil videre.  
 

Det koster rigtig mange penge at komme 
på sygehuset og vores hjerte bliver ikke 

raskt.  
 
. Sundhed og godt helbred afhænger 

af os 
 

. Praktisk at slippe de gamle vaner, der 
gør os forvirrede og giver bekymringer.  
 

. Sygdom kommer fra de gamle vaner.  
 

. Vi mediterer og det vil åbne visdom.  
Visdommen vil hjælpe os raske og vi får 
åndelig befrielse.  

 
. Sygdom kommer fra dårlige energier 

. Sygdom kommer fra generation til 
generation 
. Sygdom kommer fra gamle vaner 

 
. Sygdom kommer til os, pga. at vi ikke 

træner organer 
 
. Sygdom kommer til os, pga. at vi er 

dovne 
. Sygdom kommer til os, pga. at vi ikke 

tror 
. Jeg mediterer og får oplysning.  
 

Jeg vil hjælpe jer til at få sundhed, 
mindre sygdom, leve længe, 100 år og få 

åndelig befrielse.  
 

Nu har vi mange af os, der lever 70-80 
år.  
Hvis vi dyrker organer, kan vi sikre os at 

leve længe til hundrede år eller mere.  

 

 
. Điều tốt nhất mình tự trị bệnh tim, hay 

hơn là để bác sĩ trị. Bác sĩ cũng khuyên 
mình tự trị.  
 

 
. Những kinh nghiệm, phương pháp tôi 

chia sẽ quý Bạn, quý hơn vàng.  
 
 

. Vàng tiền, không mua được sức khoẻ và 
tim khoẻ mạnh.   

 
Mình thực tập một lần, có kinh 
nghiệm, nắm đó tiếp tục làm. 

 
 

Mình vào nhà thương tốn tiền rất nhiều, 
nhưng tim mình không khoẻ mạnh.  

 
 
. Bổ dưỡng và sức khoẻ tốt là do mình 

 
 

. Thực hành, buông bỏ, những thói quen 
làm mình xáo trộn, bất an.  
 

. Bệnh do tật, thói quen.  
 

. Các Bạn thiền sẽ mở trí thông minh. 
Thông minh sẽ giúp mình hết bệnh và 
giải thoát.  

 
. Bệnh do tà khí 

. Bệnh do di truyền 

. Bệnh do tật 
 

 
. Bệnh do mình không tu luyện ngũ tạng  

 
 
. Bệnh do mình lười 

 
. Bệnh do mình không tin  

 
. Tôi tu thiền và giác ngộ.  
 

Tôi giúp cho quý Bạn có sức khoẻ, ít bệnh 
tật, sống lâu trăm tuổi và giải thoát.  

 
 

Hiện tại nhiều người sống 70- 80 tuổi.  
 
Nếu mình luyện ngũ tạng chắc chắn sống 

100 tuổi thọ và hơn.  
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Hvis der er mangler noget, vær venlig at 
acceptere det.  

 
Jeg ønsker jer succes.  
 

Jeres ligeværdige ven 
Thanh Loi Le 

...................................... 
Ægte mand, ægte stilling og 
ægte munk 
 
Her er nogle gode billede oplysninger og 

de beskriver organer godt.  
 

I den nye æra 2022 opdager jeg, at vi 
skal meditere og studere både sind, krop 
og energi i balance. Det skal forebygge 

sygdom og vi lever længe, i 100 år eller 
mere.  

 
 

Godt Hjerte og gode lunger 
 

Jeg har løbet 12.375 km på 2,5 år og jordens kreds 
er 40.000 km.  

 

 
 

Godt hjerte og gode lunger 

 

 

Nếu có điều gì sơ xót, mong quý Bạn 
thông cảm bỏ qua. 

 
Chúc quý Bạn thành công.  
 

Bằng Hữu 
Thành Lợi Lê 

..................................................... 

Người Thật, việc thật, tu 

thật 

 
Đây là thành tích chứng minh, ngũ tạng 

và tim khoẻ mạnh.  
 
Thời đại mới 2022, tôi khám phá ra, mình 

tu thân, tu tâm và tu điển quân bình, 
tránh bệnh tật và sống lâu 100 tuổi.  

 
 

 
 

Tim, phổi khoẻ mạnh 

Trong 2 năm rưởi tôi chạy bộ 12.375 km, quả đất 
40.000 km 

 

 
 

Tim, Phổi khoẻ tôi lặn dưới nước một hơi 49.m 
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Jeg svømmer under vand på en enkelt vejr 
trækning 49.m.   

 
Jeg kan være i koldt vand ved en temperatur på 20 
grader i 2 timer. Før kunne jeg være der kun 15 
minutter.  

 
 

Sind i ro og sind i balance 
 

Mit stress niveau er på 1 % 
 

Ved at måle stress kan man forstå sindets åndelige 
niveau.  

 
 

Her er målet af blodtryk  
 

Før slog mit hjerte voldsomt med temparament og 
hidsighed. Nu er det fint. 

 
 

 
 

Sind og krop i balance 
 

Jeg kan stå på hovdet i sne vejr i 15 min. ved en 
temperatur på  1*C.  

 
Tôi tắm dưới nước lạnh 20 độ, 2 tiếng không sao 

 
Trước kia xuống nước lạnh 15 phút, bệnh 

 
 

 
 

Tâm an, quân bình  
 

Tôi đo độ stress, 1 % 
 

Đo stress cũng biết được tâm linh, trình độ tu 

 

 
 

 
Đo áp huyết, số cực siêu 

Trước kia, tim tôi, đập thình thịt, nóng nảy, khó 

chịu 

 

 

Tâm và thân quân bình 

Tôi có thể chống đầu xuống đất vào muà đông 15 

phút thời tiết 1* C 
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THƠ THIỀN ĐIỂN QUANG 
  

LUYỆN TIM KHOẺ MẠNH, SỐNG LÂU TRĂM TUỔI 

TRÁNH TAI BIẾN, ĐỨNG TIM  
 

 

Tha Thứ Giàu Sang 

Tim mình muốn tránh bệnh đau 

Mình nên tha thứ, cho mình xinh tươi 

Thật lời dâng hiến người vui 

Giàu lòng tha thứ, tâm người trổ hoa 

Thành Lợi Lê 

 

 
 

 
 

Nam mô biệt âm thầm 

 
Quân Bình 

Trái tim hoạt động điều hoà 

Bạn đừng có động, mỗi khi trở Trời 

Người ta hốt hoảng la Trời 

Bạn nên niệm Phật, để mình bình tâm 

Thành Lợi Lê 

 

 
 

 Không tu, nhức nhói muôn phần 

 

Sống Lâu Tu Thiền 

Tu thiền sẽ luyện được tim 

Tránh đi tai biến, máu cao bất thường 

An nhiên trong cảnh khốn cùng 

Sống lâu niệm Phật, khốn cùng tiêu tan 

Thành Lợi Lê 

 

 

 
 

Luyện tim, dễ hơn leo núi 

 

Hô Biến 

Tâm mình lo lắng muôn phần 

Bỏ đi lo lắng, niệm thầm nam mô 

Hít vô nguyên khí của Trời 

Xóa tan tất cả, những gì lo xa 

Thành Lợi Lê 
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GHI NHỚ. NGŨ TẠNG LÀ BỘ MÁY HUYỀN VI  

Tu thiền điển quang trường sanh học sẽ khai triển bộ máy huyền vi 

Tu thiền ĐIỂN QUANG khoẻ mạnh ngũ tạng, tâm và thân quân bình đắc đạo 

Tu thiền điển quang THỰC HÀNH, sửa tâm và sửa tánh là khoa học.  

Khoa học là thực hành, không đốt nhang, không cúng dường Phật, không cầu 

xin. Thực hành để khai triển tiềm năng sẳn có Trời ban trong ngũ tạng và tế 

bào kháng sinh. Thực hành thiền mở mang trí tuệ Phật 

Nói suông, không kết quả 

Cha mẹ sanh ra, ban cho ngũ tạng. Ngũ tạng khoẻ mạnh quân bình do mình cố 

gắng hành thiền  

Trời Phật không bao giờ bỏ quên, người tu tâm, thân và tu điển.  

Gia tài quý nhất của con người, ngũ tạng tốt, sức khoẻ tốt và điển quang, tiền 

không thể mua.   

Chúc quý Bạn thành công, sống lâu trăm tuổi và giải thoát với phương pháp 

hành thiền siêu đẳng. 

Thiền gia 

Lê Thành Lợi 

 

 

Thưa các Bạn 
Tu thiền thì nó có những chuyện huyền bí, 

mình không ngờ.  
 

 ĐẮC ĐẠO NƠI ĐÂY, LỆ ỨA TRÀN  
 

 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 Covid 

Xem số báo 305.  

 

Cách Bào Chế Thuốc Trị Ung Thư 

Xem số báo 227. 

 


