PHẦN THỨ II

II.-TIÊN ĐOÁN :
THỜI ĐỘNG: THÁI LÀ LÝ HỌC PHƯƠNG ĐÔNG „Động“

TÌNH HÌNH CHUNG
Thời lịnh Thái Muội Lâm động: Năm nay là năm của Đạo học, Lý
học Đông phương; Triết Lý Đời Đạo Đạo Đời quân bình cân xứng bị
và được Động.




Sách Lược: có Chiêu Bài Hoà Bình Vũ lực Ác độc, Trí trá,
Tinh quái (Thái Đằng xà) có Chiêu Bài Hoà Bình Vong thân
vong bản (Thái Muội) Xảy ra ở Trung đông và biển Đông
Trung cộng..(Thái là trung hòa..miền có chữ trung)..Thái là
trung hòa..trung bình...cho nên Trung đông và Biển đông, rất
không yên.( vì sách lược ở đó quá ám muội )
Chiến lược : Kẻ đương quyền quảng bá, rao truyền (Lâm)
Chiêu bài Hoà bình An sinh (Thái) của mình. Và răn đe bằng



vũ lực ác độc tinh quái đang thời động! (Đằng xà động là Võ
văn tri động)
Đối tượng của các Sách Lược, Chiến lược gia: là Nhân loại,
quần chúng.

Loài Người chán ngấy, chán chường hai Học thuyết cực kỳ Ngu
xuẩn của thế kỷ trước... đó là hai ý thức hệ rác rưởi Tư bản và Cộng
sản. Chính nó là thủ phạm chiến tranh man rợ, mọi rợ (Quy muội) nó
dẫn dắt loài Người (Lâm là dẫn dắt) trở về Văn Minh dã thú...(Quy
muội). TẠI SAO? Chúng ta hãy nhìn Tỷ số: Tư Sản /cộng sản = Hằng
số Nô lệ sản, là đầu trộm đuôi cướp, đầu cướp đuôi trộm, cá mè một
lứa !! ( xem Vũ trụ ngữ ,báo xuân Ý trẻ, trường Ngô Sĩ Liên -1974 )
Quần chúng ( ) nơi nơi ( ) xa lánh (Bỉ) giới cầm quyền và lui ẩn
(Độn) trốn giới lãnh đạo (Lâm)
01.- Phạm-vi Thời khí :

o

o

o

Kiền
động hoá Đoài
mặt đất rạn nứt! chắc chắn sẽ có
những cơn Điạ chấn lớn (Hào 3) làm mặt Điạ cầu nứt nẻ, nhiều
nơì sẽ trở thành Đầm lầy, ao hồ ( ) cùng với tiếng gào thét, nổ
vang ( )…không thể tránh khỏi Động Đất, Sóng Thần gậy nhiễu
nhương (Muội) to lớn (Lâm) cho cuộc sông đang yên ổn (Thái)
của con người ở các miền, vùng Tây, Tây bắc và cả Tây nam.
Nạn Dịch tễ, chiến tranh Vi trùng, Hơi độc, nọc độc (Khôn tại
ngoại ) của những kẻ thủ đắc các loại Vũ khi tàn độc kinh dị
( Đằng xà) của Kẻ mạnh thế ( ) là khó tránh khỏi, sẽ làm con
người kêu la rên xiết (Đoài ).
Nên đề phòng bịnh về răng miệng và Cửu khiếu (Đoài) do các
chất độc và siêu vi trùng, cảm cúm sẽ hoành hành trong năm nay,
lây lan rộng (Lâm) và rất nhanh rất độc (Đằng xà).

02.- Phạm-vi Trí tuệ:
o

o

o

o

o

Thái là Sự Hiểu Biết; Thái biến động hoá Lâm trong tình trạng nội
thức Quy Muội hoang mang rối ren cho nên xuất hiện nhiều loại
Tư tưởng lớn (Thái Lâm), nhiều chủ trương nhóm phái (Muội)…
gọi là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã…Vì thế sẽ dẫn tới Chiến
tranh Ý Thức Hệ, bởi vì Ý thức hệ (Thái) Tư Bản Cộng sản đã
quá lạc hậu, rối loạn, đen tối (Quy Muội) so với Sự Hiểu biết của
loài người đương đại (Thái).
Thái là Đạo Cảm Thông cho nên Thái Muội biến thành Sự Không
Thông Cảm được lẫn nhau (Trái Đạo Cảm Thông Thiên Điạ) cũng
là mầm mống của Chiến Tranh.
Sự gẫy đổ hủy triết (Đoài ) hàng loạt các Hê thống Tinh thần
(các Tôn giáo) hiện còn tạm ổn định quân bình (Thái) sẽ là những
nguyên nhân phức tạp (Quy Muội) gây ra Khủng hoảng Niền tin
gây tạo các cuộc Thánh Chiến và xung đột Ý hệ tư tưởng rất lớn
(Thái Lâm) đó cũng là vì do mất đi Đạo Cảm Thông (Thái-Muội).
Đã đến lúc mọi Sự thật được khai mở, bị điềm chỉ (Thái) cho nên
mọi bức xúc, ray rức, u uất, mù mờ (Muội) ngày càng nở rộ lớn
(Lâm) vì thế các chế độ càng nhiều bưng bít thông tin (Muội)
càng xuất hiện nhiều loại WEB, Blog như Wikileak, BoxitVN,
Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, Dân lên Tiếng, Dân Luận v.v…
Dù sao Thái động , mọi việc sẽ tạm HUỀ TRỚT..hoặc tiến hành
rất chậm..

03.- Phạm-vi Kinh tế Chính Trị:

o

o

Tất cả các loại Hệ thống và hình thái Kinh tế (Thái) Sâu sắc
(Muội) và to lớn (Lâm)..bị và được Điều hành (Thái), dẫn dắt
(Lâm) vào quỹ đạo Ma quái (Quy muội, Đằng xà )
Quốc gia nào, Thể chế nào cũng có Mậu dịch mất (Quy muội)
thăng bằng (Thái) Vì vậy tranh chấp ngoại hối và tranh chấp mậu
dịch từ những năm trước dẫn đến xung đột vũ lực là chắc chắn sẽ
xảy ra lớn hơn trong năm nay (Muội Lâm). Thuỵ sĩ cũng phải la
làng !!!

o

Tại VN, để tạo thế cân bằng (Thái) công bình (Thái) bình đẳng
(Thái)...bó buộc ...Hành pháp phải bị và được Quôc hội giám
sát.... Độc Đảng, Quốc Hội và Hành pháp bị và được kiềm chế lẫn
nhau ...

MỘT QUẺ ỨNG HỢP ĐẦU NĂM
Ngày Mậu Thân 19/8 Năm Nhâm Thìn (DL 04/10/2012) được
Dịch tượng Thái Muội Lâm Ứng với Thời Linh đầu năm 2013 cũng là
ngày các công dân nước Mỹ đang sống, làm việc cũng như học tập tại
nhiều nơi như Argentina đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc Bầu cử
chính sẽ diễn ra vào ngày 6/11 tới.
Nước Mỹ có 5 đến 6 tiểu bang gọi là “swing states,” tiếng Việt gọi
là “đong đưa” -- vì có thể quyết định thắng bại của ông Obama hay
Romney; nên cả hai đảng đều tập trung vào việc tranh phiếu ở đây, họ
phải tranh thủ để số phiếu Cử tri đoàn (electoral votes) ngả về mình, 4
Tiểu bang quan trọng nhất là Ohio, Florida, Pennsylvania và Virginia.
Nghĩa là nếu số phiếu ngả về bên nào là đảng ấy thắng trong cuộc đua
vào Tòa Bạch Ốc.
Nhơn đó Tập đoàn thông tin SBTN (Thái) và Vietnam Human
Rights PAC, gọi là chính trị trong dịp Bầu Cử ở Mỹ, tạo một sinh hoạt
mà Thiên Ý gọi là Quy Muội, tức ăn ké, ăn có, ăn nhờ (cho dù có biện
minh suy tư với ẩn mưu trong đó)... rất ồn ào rầm rộ (Lâm) và đã phát
động trên toàn quốc Mỹ chiến dịch “Vote for Freedom” (Thái) nhằm
HY VỌNG ảnh hướng tới VN từ chính sách của Mỹ (chính trị ẢO);
Rằng: “Người Việt gốc Mỹ Yêu nước Việt là đi bầu cho đông!” (tất
nhiên người chủ trương không chấp nhận là Quy muội, đâu có gì mờ ám?? Ai đi
bầu Tổng thống Mỹ là đương nhiên yêu nước Việt !!!... Đây là loại công thức
HÒA cà làng, Huề trớt “THÁI“).... Điển hình là sinh hoạt “Ghi danh đi
bầu” (“voters registration”) do Cộng đồng Người Việt vùng Hampton

Road tổ chức với sự ủng hộ của Trúc Hồ và sự tiếp tay hùng hậu của
tập đoàn thông tin SBTN và Asia Entertainment (Thái).
Người VN hiện nay có ít nhất 2 khuynh hướng:
1. Muốn Yêu nước, Cứu Quốc và Hưng Quốc thì Người VN phải

có Tinh Thần Tự cường Tự Trị Độc Lập để Canh Tân Đất nước,
không nô lệ ngoại bang. (Nên hỏi Vua Tự Đức).

2. Vì đất nước còn nghèo khổ nên đành nhờ Ngoại bang trợ giúp;

Vần đề Độc lập Tự Trị tính sau miễn là lật đổ được Độc tài Đảng
trị của Đảng CSVN (Muội). (Trong phạm vi mặt trận Văn Hóa làm gì
có ranh giới rõ ràng giữa tấm lòng thâu thập tinh hoa văn hóa nước
ngoài với lòng dạ “cõng rắn, rước voi” ngoại bang về dày xéo đất nước...
không tin hỏi Ngài NIXON hay Kissenger thì rõ.)

Vậy :
Yêu nước mà phải nhờ cậy có chắc ăn không? Cách Ăn ké yêu
nước có lắm may nhiều rủi không ??
Người Việt Nam đã thấy gì, đã lãnh hậu quả ra sao? Đã rút tiả
được gì với kinh nghiệm từ các ngài: Lê Chiêu Thống; Ngô Đình
Diệm, Hồ Chí Minh v.v...?
 Lịch sử Việt Nam cận đại cho biết: 2/9/1945... Hàng triệu…
triệu con tim cho một “Lý tưởng Cộng sản“..!! sau đó, hỡi
ơi!...Tôi, anh, chúng ta chỉ là thằng hèn (không tin cứ hỏi nhà văn
Tô Hải)... bài học lịch sử ấy nói rằng: Coi chừng lịch sử tái diễn
cảnh hằng triệu con tim lại héo tàn cho một kiểu yêu nước kỳ
dị (Đạo lý Quy muội ẩn động)....



30/4/1975..Lịch sử cận đại ấy...cho người dân Việt bài học gì??
Đó là Pháp ngụy, Tàu ngụy, Nga ngụy, Nhật ngụy, Mỹ ngụy.
v..v.. Anh ngụy, tôi ngụy, chúng ta cùng ngụy... Hoà cả làng đó
là Đạo lý Địa thiên Thái động (Ngụy là ngã theo, chạy theo, hùa
theo, a dua, giả dối...)



Ông Nguyễn văn Mì, tức Dịch Lý Sĩ Xuân Phong, Hội trưởng
Việt Nam Dịch lý Hội, ngày 15/02/1968....Tiên đoán toàn bộ
Quốc tế Xâm lăng Việt Nam sẽ dãy chết tại lòng đất Việt Nam
(xin xem thêm bản văn: Tiếng thét của Chiến sĩ Việt Nam trong cơn khói
lửa... )



Sau năm 1975 Dịch Lý Sĩ Xuân Phong với Văn bản Chính trị
Liên Hành Tinh: Tàu, Tây, Nga, Mỹ đều là quân xâm lăng Việt
Nam... được và bị Nhà nước cộng sản tặng cho hơn 5 năm tù
đày !!!...Vì phải buộc lòng dám viết lên sự thật lịch sử ( bọn sử
gia đui, mù, câm, điếc… viết sử... làm loạn thiên hạ ).

DỊCH NÓI:
 THÁI:
là Cân bằng, là bù trất, là huề cả làng….
 QUY MUỘI: là ẩn tình , là ám muội, là gian trá, là xảo quyệt,
là thùng rỗng thích ồn ào ....
 LÂM:
là chiêu bài, là kêu to, là thích làm Thầy thiên hạ

- Thời lịnh Báo tin (Thái) bậc cao tuổi (Lâm) chuẩn bị quy tiên
(Quy muội)
- Chiến dịch thông tin (Thái) Tuổi trẻ thay chỗ người cao tuổi
(Lâm) xôn xao phát động (Quy muội) .
- Kẻ thích làm Thầy thiên hạ (Lâm) xôn xao (Muội) đưa ra Chiêu
bài Hoà Bình (Thái) với ẩn mưu (Muội) cho Việt Nam.
- Mọi Chiêu bài Hoà Bình (Thái) mà còn ẩn ý gian trá, nguỵ biện
cho vong thân vong bản (Muội) chỉ là thùng rỗng kêu to (Lâm)
tức đứng nơi thật an toàn để đáp lời sông núi...Vậy, đáp lời sông
nào, núi nào ???
- Các Lãnh đạo vĩ đại (Lâm) vì chấp nhận nhiễu nhương, cam kết
có mưu đồ (Muội) của ngoại bang để rêu rao Chiêu thức (Lâm)
Hoà Bình của mình (Thái) cho nên bình dân gọi là Huề trớt
(Thái) hay là dã tràng se cát (Thái)…hay là chuyện công cóc !!
- Chỉ vì rêu rao Hoà bình (Thái) với ẩn ý gian trá (Muội) mà đất
nước đã mất mát rất lớn (Lâm) về nhân mạng, tài sản và cơ hội
Văn minh Tiến bộ.
- Tương tự, những hô hào, biểu tình hay thỉnh nguyên thư (Thái)
được ủng hộ, đồng ký tên v.v..(Lâm) sẽ cũng Hoà cả làng ( Thái)
vì trong thâm tâm che giấu những mưu mô riêng tư cướp thời cơ
(Muội). Cho nên cần có một Nền Triết Lý Thái hoà Quân bình
Đời Đạo-Đạo Đời (Thái) để cân bằng (Thái).
- Tiên đoán Tại VN, chúng tôi chợt thắc mắc không biết Chế độ
CSVN có sụp đổ không? sẽ như thế nào? Nhằm giờ Kiển Vị Tê
Ký Tế Bạch Hổ...nghiã là nên hiểu biết (Thái) về điều đen tối
này của chê độ (Muội) đã bành trướng lớn (Lâm) ra sao?.
Vậy xin biến thông:
KIỂN là gì? là sao? là thế nào?
Là :

Khi thấy trong nội bộ Đảng CSVN (Ký tế) có bắn què giò
(Kiển) nhau thì Đỗ vỡ (Vị tế) ngay; lúc ấy đằng đằng sát khí
(Bạch hổ).

DỊCH NÓI:
Thái Muội Lâm động: Nghiã là năm nay là năm
của Đạo học, Lý học Đông phương; Triết Lý Đời
Đạo-Đạo Đời quân bình cân xứng bị và được Động.
HỎI ĐÁP CUẢ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM
Xin hỏi : Người Việt tị nạn có quyền Yêu nước Việt không?
Đáp: Dạ Có
Xin hỏi: Người Mỹ gôc Việt có quyền Yêu nước Việt không ?
Đáp: Dạ có
Xin hỏi: Tại sao ?
Đáp : Dạ thưa , vì nó vẫn còn hợp Tình Người.
Xin hỏi: Tại sao Người Mỹ gốc Việt say sưa chống cộng ?
Đáp: Chính phủ Mỹ cho Việt cộng vào WTO, vào liên hiệp
quốc...mà Việt Nam Cộng Hoà vẫn chống để chứng tỏ họ vẫn
còn có mặt trên trái đất nầy cho vui. Vả chăng nhập tịch Mỹ là
chấp nhận kẻ lưu vong, chứ làm gì còn danh nghĩa tị nạn chính
trị !!?? Giả như vẫn còn danh nghĩa tị nạn chính trị !!?? Thì rằng:
Trong chữ tị nạn không có hàm chứa tí xíu danh dự nào cả...
Xin hỏi: Họ có hy vọng trở về làm quan tại lòng đất Việt không ?
Đáp: Không có gì cả...chỉ là sự tuyệt vọng , vô vọng.
Xin hỏi: Tại vì sao ?
Xin Đáp:
- Thú nhất: Họ là công dân Mỹ. Họ phải hiểu và phài nhớ: Nước
Mỹ trong tương lai chính thị là Liên hiệp quốc….một cường
quốc Vô tư công bằng với mọi quốc gia dân tộc trên thế
giới…chẳng phải là sen đầm quốc tê lén lút nghiêng về Do
Thái hay Việt Nam gì cả…Sức mạnh thật sự của lá phiếu là:
Bầu người tài đức cho nước Mỹ vươn lên…

- Thú hai : Chẳng ai TIN nổi người Mỹ ủng hộ VN vì yêu người
Việt…ngoại trừ vì lợi lộc thiếu vô tư …giả bộ thiên vị để kiếm
phiếu…cho nên người trong nước liên hệ với hải ngoại thì họ
cũng bị mất niềm tin với dân tộc Việt luôn !
Xin hỏi: Người Việt Tị Nạn ở Quốc gia được lưu giữ Song Tịch
thì sao?
Đáp: Những người này cần xác định Trí tuệ Việt và lòng Yêu
nước vô tư trong sáng bất vụ lợi của mình .
Xin hỏi: Vậy phải làm sao??
Đáp: Nguời Việt Hải ngoại chỉ có âm thầm ủng hộ thân nhân
trong nuớc mà thôi...gọi là sống có tình nghĩa với dĩ vãng...
không mơ mộng hão huyền…Tỷ như về Việt Nam làm quan
nhỏ nhât là Tổ trưởng tổ dân phố cũng vẫn bị người dân khinh
miệt; Do đó, Ngưòi Mỹ gốc Việt muốn thương dân Việt đáng
TIN CẬY thì buộc phải từ giã, phải trả lại quốc tịch Mỹ và
cũng phải với năm 5 thử thách mới có lại Việt tịch...thế mới
giảm bớt nghi kỵ về lòng yêu nước của đương sự.
Người Việt Hải ngoại lo Tổ chức duy trì các lớp học tiếng
Việt, lo tương tế người Việt nghèo… đó là thật sự yêu nước
Việt… chống giặc bằng miệng… không ai TIN cả... 100 năm
không ai TIN, chứ đừng nói 38 năm !!!...
Xin hỏi: Vậy sẽ không có ai tin lòng yêu nước của Nguời Mỹ gốc
Việt sao ??
Đáp :
- Đúng như vậy; ngoài ra tất cả những ai trong nước móc nối với
bọn hải ngoại ham danh yêu nước giả dối , đều là những người
không đáng Tin cậy. Bởi vì Trí tuệ dành cho lòng Yêu nước mà
không biết Thiên điạ Cơ, Thời Cơ, Nhân Cơ, tức là chưa hiểu
chính thân phận của mình ! yêu mình chưa xong thì yêu ai? yêu
cái gì? Yêu làm sao cho trọn vẹn ?
- Vấn đề đặt ra khi Chế độ cộng sản lạc hậu sụp đổ, AI sẽ xứng
đáng thay vào ?
 Trong phạm vi Pháp lý: Người Mỹ gốc Việt.. ....không thể
Yêu nước Việt...

 Trong phạm vi Tình Yêu: Vừa yêu nước Mỹ vừa yêu nước

Việt ! Tình yêu nước bao la, lai láng, vĩ đại quá như đã nói
trên thì làm sao ai TIN nổi ! ( y chang Sở Khanh )
 Trong phạm vi Trí Tuệ: Nưóc Việt là của Người Việt
trong công đồng Nhân loại; nên Tú khi Anh linh Việt sẽ
xuất hiện Trí Tuệ Việt Sáng suốt, Độc lập, Tự lập, Tự
cường đủ để hướng dẫn phát triển Văn minh và Trí tuệ
tương thích với toàn dân Việt nhanh chóng tiến lên ngang
hàng quân bình cân xứng với trí tuệ Nhân loại.
Chỉ cần Trời sanh ra một Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ v..v..
cũng đủ và thừa sức hướng dẫn 80 triệu con tim hưng phấn chống
giặc... Nay, tuổi trẻ công khai nhờ Mỹ yêu nước Việt ! Hỡi ơì !!!
biết ra sao ngày sau ?
Nay Tiên đoán: Bảo đảm KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN mất nước Việt
Nam. Tại sao ???...xin xem Văn minh Dịch lý Việt Nam, Vũ Trụ
Ngữ Liên Hành Tinh, Chính Trị Liên Hành Tinh và Thiên Nhiên
Xã Hội Học (bản gốc giới thiệu sơ lược ở www.vndichlyhoi.com )

PHẦN TỔNG LUẬN

Nói chung, nhu cầu Thái bình thật sự Toàn cầu (Thái), loài người
buộc phải có ánh sáng tân kỳ, xứng danh một Khoa học Tổng tập
(Lâm) và nhất là Sự khủng hoảng Trí tuệ và Niềm Tin (Quy muội) của
Đại đa số Nhân loại (Lâm); Vì thế năm nay là năm mà Triết Học Đông
Phương sẽ được Nhân loại tìm học; sẽ là năm của Đạo học, Lý học
Đông phương; của Triết Lý Quân bình cân xứng Đời Đạo Đạo Đời
(Thái) đó vậy.
Thiên Điạ hoà xướng chi tượng
Thông hiểu, thông suốt, quân bình, thái hoà, đề huề,...
Muội : Rối ren, hoả mù, mê muội, ác muội, cạm bẫyquyến rũ...
Lâm: Dậy dỗ, dậy khôn, cải hoá, nhồi sọ, quân sư....ánh sáng
soi đường.

Thái:

Vậy lúc nào thái bình? lúc nào đề huề ?
Xin đáp
- Chỉ khi nào bỏ đi mê lầm, ác muội, không giăng bẫy hại nhau, thì
mới có THÁI .
- Chỉ khi nào bỏ đi không loan truyền chiêu bài cạm bẫy quyến rũ,
nhồi sọ làm con người si mê ngu muội tin theo, thì mới có THÁI .
- Nói rõ hơn, Năm Ất Tỵ 1965...Tuyên Ngôn Việt Nam Dịch Lý Hội
chào đời...Báo hiệu Nền Văn Minh Dịch Lý Việt Nam, đủ và thừa
sức vùi dập mọi man kinh dịch lý của các Dân Tộc khác.
- Rất tiếc, học giả Hoàng xuân Việt không tin, nên năm 1972 có mời
Ông Hội trưởng, Dịch lý sĩ Xuân Phong, anh hội phó Lê phú Kính
và anh Tổng thơ ký lên đài 9 THVN.. Xác nhận chiều dày của khoa
học Vạn vật quy Nhât lý, do dân tộc Viêt Nam phát minh, xứng
danh Vũ trụ ngữ.
- Chúng ta thừa biết (Thái) vô ngôn ẩn ngữ...tức Trí tri cơ cấu tượng
hình hài thanh, là thủ phạm chính thức của chiến tranh. Vậy sáng tỏ
nó là hoà bình (Thái).

- Chúng ta đã khai mở Kỷ nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức từ
năm 1965 ...Trước tiên cho dân Việt, kế đến cho loài Người...Vậy,
mắc mớ gì mà nói dân Việt Nam mất nước?? Trong sự thật dân
Việt dù có không thấy giá trị Văn minh Dịch lý Việt Nam thì cũng
không sao... Người ngoại quốc sẽ thấy và họ lo bảo vệ và tu học đó
vậy.
Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung Khai Bút này
Ngày 18 /09/ Nhâm Thìn Giờ Tí DL 01 /11/ 2012
Trân trọng kính bút

Giờ Thái Muội Lâm

