
XIN HÃY MỞ RỘNG TẤM LÒNG VÀ DANG RỘNG VÒNG TAY… 
 

Gửi bạn – một người hạnh phúc và nhiều may mắn! 
Tôi xin được gọi bạn với danh xưng là người hạnh phúc và nhiều may mắn. Có thể bạn sẽ thấy ngạc nhiên với 
danh xưng này nhưng với tôi thì bạn thực sự là người hạnh phúc và may mắn bởi lẽ: 
Bạn là một người hoàn hảo: 
- Bạn có thể ngồi đây đọc lá thư này hẳn bạn có một đôi mắt sáng, tinh tường. 
- Hằng ngày bạn vẫn thưởng thức những âm thanh diệu kỳ của tự nhiên (tiếng chim ca, tiếng gió thổi thì thầm,…), 
tận hưởng những bản nhạc tuyệt với của các nghệ sĩ chứng tỏ bạn có một thính lực tuyệt vời. 
-Mỗi ngày tôi thấy bạn tới trường vui đùa cùng các bé hay tới cửa hàng sải bước tự tin giới thiệu sản phẩm với 
khách hàng tôi biết bạn là người năng động và tự tin với cuộc sống này. 

 

So với nhiều người kém may mắn khác, bạn quả là một người hạnh phúc và giàu có!!! 
  

 Vì rằng cuộc đời này có bao người thiếu đi cơ hội được nghe, được nói, được chạy nhảy vui đùa. Và vì rằng hạnh 
phúc gắn liền với sẻ chia. Khi chúng ta có được hạnh phúc và may mắn cũng là lúc chúng ta cần mở rộng tấm lòng 
hướng tới những người kém may mắn hơn trong cuộc sống này. 
Kim Sơn rất cảm kích những người bạn, người anh, người chị biết hy sinh và chia sớt nỗi buồn với những người 
kém may mắn hơn. Gần đây Kim Sơn biết đến thầy Võ Hoàng Yên – một người thầy thuốc tài ba chữa bệnh nan y 
đem lại tiếng nói, nụ cười, dáng đi,… cho biết bao người. 
Hôm nay Kim Sơn muốn chia sẻ với các bạn về Thầy Võ Hoàng Yên và các cộng sự của thầy – Những người hy 
sinh sức lực, thời gian để mang lại hạnh phúc cho biết bao người kém may mắn 
  
Tại Bình Thuận và Hà Tĩnh mỗi tháng thầy và các cộng sự chữa bệnh miễn phí cho trên 5.000 người. Hiện nay 
thầy tạm ngưng tại Hà Tĩnh, chỉ còn tại Bình Thuận (chữa khoảng 1500 người) 
 

Người dân tôn vinh thầy là THẦN Y. Vì sao vậy? Vì thầy có khả năng: 
- Chữa trị và đem lại tiếng nói, khả năng nghe và giao tiếp cho các bé bị câm điếc hơn 10 năm. Những người thân 
của các cháu khi nhìn thấy con, cháu họ có thể nói, nghe được sau bao nhiêu năm, bạn hãy tưởng tượng họ hạnh 
phúc như thế nào 

- Những người bị bại liệt, nhờ có thầy họ đã bước được những bước đầu tiên trong cuộc đời mình 
- Những cụ già bị tai biến không nói được, thầy cũng chữa trị thành công. 
- Bệnh nhân bị bướu cườm, bướu giáp, mang khối u nặng nề, khổ sở suốt hàng chục năm với nhưng thầy chỉ cần 
bấm và day huyệt có thể làm cục bướu nhỏ lại sau vài lần. 
- Người bị thoát vị đĩa đệm, gai cột sống từng chữa trị ở nước ngoài mỗ tốn mấy chục triệu không hết nhưng nhờ 
thầy bấm huyệt & đánh tan gai vài lần là bệnh thuyên giảm rất nhiều và người bệnh khỏe mạnh lại. 
 

Chi phí chữa bệnh tại trung tâm hàng tháng được Kim Sơn ước tính sơ bộ: 
- 1 thang thuốc: 20.000đ. Một bệnh nhân 10 thang,  200.000đ 
- Phần cơm cho bệnh nhân đến chữa bệnh: 2 buổi, 10.000đ/buổi : 20.000đ 
Tổng cộng một tháng cho 1500 bệnh nhân (cho 3 ngày tại Bình Thuận) 

- Tiền thuốc: 1500 (người) x 200.000đ (thuốc) = 300.000.000đ 
- Tiền cơm: 1500 (người) x 20.000đ (cơm) = 30.000.000đ 

(Tiền này chưa kể những cộng sự của thầy phải bỏ công việc, lên học giáo lý và học chữa bệnh từ Thầy) 
 

Với chi phí khá lớn nhưng… 

THẦY VÕ HOÀNG YÊN CHỮA BỆNH CHO MỌI NGƯỜI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ (khoảng 15 năm) 
Thầy ăn chay (bữa ăn rất đơn giản), không lập gia đình, toàn tâm toàn ý cho việc chữa bệnh. 

  

Để quý phụ huynh, quý thầy cô, quý bạn hữu có thể tai nghe, mắt thấy trực tiếp Thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh, 
Kim Sơn sẽ tổ chức một chuyến xe định kỳ hàng tháng tới trung tâm của thầy vừa để chứng kiến vừa để hỗ 
trợ thầy. (Liên lạc chúng tôi để cùng đi: Kim Sơn 0906777000)  
 

Bạn và tôi – chúng ta không có khả năng chữa được bệnh, nhưng chúng ta có thể dành một chút tấm lòng để cùng 
thầy mang hạnh phúc đến những ai đang không may mắn, đang bệnh tật. 
 

Vì một ngày nào đó có khi chính ta hay người thân của ta rơi vào cảnh này 

Chúng ta không thể làm việc lớn, nhưng có thể làm nhiều việc nhỏ với tình yêu lớn 
 
Các bạn có thể tham khảo trên YouTube: seach Lương Y Võ Hoàng Yên, rất nhiều clip do chính bệnh nhân đưa 
lên (Úc, Mỹ, Pháp, VN…). Bạn có thể sửa lại nội dung thư cho phù hợp khi kêu gọi người quen của các bạn. 



Để cảm ơn cuộc đời và chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với những người còn thiếu may mắn hơn ta và cũng để hỗ trợ 
cho trung tâm của thầy Võ Hoàng Yên ngày càng phát triển giúp đỡ và trị bệnh cho nhiều người, Kim Sơn đã xin 
tài trợ cho dự án này trong 1 năm như sau (đây là danh sách đợt 1): 
 

 Đợt 1: ngày 20/1/2016 VNĐ VNĐ 

STT Tổ chức hảo tâm Định kỳ/tháng Không định kỳ 

1 Trường Mầmnon Tiểu học Pathway (Tuệ Đức) 10.000.000  

2 Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa 10.000.000  

3 Công ty Cổ phần Quốc Nghĩa Đà Nẵng 5.000.000  

4 Công ty Dược Mỹ Anh 5.000.000  

5 Công ty Minh Khôi Cà Mau (Ms.Quyên) 5.000.000  

6 Công ty Nguồn Sống Việt (Ms.Thùy Dương)  10.000.000 

7 CTY bộ ba (Mr. Võ Khắc Huy)  3.000.000 

8 CTY MicroSun (Hiền,Tuấn, Thảo)  5.000.000 

9 Ms.Thảo (CTY connecting & learning)  5.000.000 

10 Gia đình Ms.Kim Sơn 10.000.000  

11 Nhân viên khối trường học BKkids, 30k-50k hay 1% lương 2.000.000  

12 Nhân viên BKC, các bạn có thể trích 30k-50k hay 1% lương 5.000.000  

 Tổng (75 tr) 52.000.000 23.000.000 

 

 Đợt 2: ngày 14/2/2016 (mùng 7 AL tết) VNĐ VNĐ 

STT Tổ chức hảo tâm Định kỳ/tháng Không định kỳ 

1 Trường Mầm nonTiểu học Pathway (Tuệ Đức) 10.000.000  

2 Công ty Cổ phần Thiết bị Bách Khoa 10.000.000  

3 Công ty Cổ phần Quốc Nghĩa Đà Nẵng 5.000.000  

4 Công ty GreenSun (Mr.Việt)  10.000.000 

5 Công ty Dược Mỹ Anh 5.000.000  

6 Công ty Minh Khôi Cà Mau (Ms.Quyên) 5.000.000  

9 Gia đình Phi Chân 5.000.000  

10 Gia đình Ms.Linh (Tín Nghĩa) 5.000.000  

11 Gia đình Ms.Hằng (Cuộc sống tươi đẹp) 20.000.000  

12 Gia đình Ms.Kim Sơn 10.000.000  

13 Nhân viên khối trường học BKkids, 30k-50k hay 1% lương 4.000.000  

14 Nhân viên BKC, các bạn có thể trích 30k-50k hay 1% lương 6.000.000  

 Tổng (95 tr) 85.000.000 10.000.000 
 

Kim Sơn kêu gọi tấm lòng sẻ chia của các bạn, các anh/chị và cô, bác. Xin hãy dành một chút lòng hảo tâm để đồng 
hành cùng Thầy cứu chữa và đem lại niềm hạnh phúc cho bao người. 
Mọi tấm lòng hảo tâm đóng góp xin gửi về tài khoản: 

Chủ tài khoản: Phan Thị Ngọc Trinh 
Số tài khoản: 1050101835007 tại ngân hàng MB Tân Cảng. 

 

Kim Sơn chân thành cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn ủng hộ lời kêu gọi của Kim Sơn để giúp được 
nhiều người hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 

Liên hệ Nguyễn Thị Thanh Nga (thư ký) – SĐT: 0938. 135. 887  
Các bạn có thể tham khảo trên YouTube: seach Lương Y Võ Hoàng Yên 

 

Sắp tới chúng tôi sẽ có App chạy trên Smartphone để quản lý thông tin chữa bệnh, các khoản đóng góp, thu chi… 
một cách hiệu quả và nhanh chóng. 
Lưu ý: chúng ta đang tiếp sức thêm cho dự án này, vì thầy và các cộng sự cũng đã có 1 số kinh phí để chữa bệnh 
trong suốt hơn 10 năm vừa qua.  


