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Thiên Ý năm nay báo tin:

Nay

Thiên Lịnh Cách Cấu Phong thúc đẩy phải có sự cải đổi
(Cách) tiếp tục kéo dài từ 2 (Đoài) năm đến 4 (Chấn) hoặc 5 năm (Hào
ngũ động)... khởi từ 2014-2019. Cho nên trong năm nay Ất Mùi 2015
cần có:

CHIẾN LƯỢC VỀ ĐẠO LÝ CÁCH:

Đạo lý Cách chính là Đạo Cực tiên quyết. Nghĩa là: Vật cùng tắc
Biến. Vật đi đến tận cùng ắt phải có thay đổi, biến đổi đó vậy...Cho
nên năm nay... Chiến lược của Trời đất là Biến đổi rất nhiều phạm-vi
Tình Lý trong xã hội loài Người, và bó buộc phải Canh tân cải cách
nhiều vấn đề hệ trọng.

Còn như SÁCH LƯỢC cuả Biến đổi chỉ là Chiến thuật, Kỹ thuật,
Kỹ năng để Biến đổi mà thôi. Có nghĩa là: Biến đổi cái gì? Cái chi?
Canh tân, canh cải, cải tiến cái gì trước, cái gì sau? Canh tân cải biến
như thế nào? ra sao ?
Muốn vậy, ta phải chấp nhận:

Hiểu biết thật đúng và chính lý về

mọi Sự thật của mọi lẽ thật.
Hiểu biết cho thật chính lý về sự thật Như Nhiên, Hiển Nhiên đã và
đang tồn tại trong Dòng Sinh tồn linh diệu của dân tộc Việt, như sau :
Năm 1947 Bảo Đại lại trở về ViệtNam làm Quốc Trưởng, thế là
nhóm của Kỳ ngoại hầu Cường Để xong bổn phận Nhật ngụy !!
(Ngụy là chạy theo, ngả theo, a dua theo, cũng còn gọi lịch sự là thâu
thập Tinh Hoa Văn Hóa nước ngoài !! )
Đến năm 1954, hội nghị Geneve, kết thúc Pháp ngụy của Bảo
Đại và là manh nha cuả Tàu ngụy và Liên xô ngụy ở Bắc Việt
Nam và Nam Việt Nam là Mỹ ngụy. (CÁCH= ranh giới chia hai
miền ViệtNam là con sông Bến Hải ).
Năm 1975 kết thúc chuyện Mỹ ngụy!
Năm 1979 Tàu xưng hùng với bọn Tàu ngụy!
Năm 1991 Liên xô ngụy tan hàng !!
Năm 2014 Tàu lại xưng bá với bọn Tàu ngụy !!
Tóm lại :

Người dân

Việt sanh ra trong Thế kỷ XX, chỉ là tay sai của mọi
ngoại bang….. Tàu, Tây, Nga, Mỹ cùng nhau, chung nhau VÙI DẬP
Việt Nam bằng thích!!! Nhật ngắn ngủi không đáng kể….
Vậy rõ ràng: Chiến lược của Thiên Lý Cách, của Ý Trời trong năm
Ất Mùi (2015) là: LO CẢI BIẾN, Canh cải để chấm dứt sự VÙI DẬP

CÙNG HUNG CỰC ÁC bằng thích của các Trục Xâm Lăng Quốc tế

đã và đang xoáy cả thế kỷ nay vào lòng đất Việt Nam.
Cách là gì ? là sao? Là thế nào ?

Văn Minh Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh nói đại khái về hình ảnh
Cách như sau :
Vua Văn Vương nhơn quẻ Cách, ứng dụng chế ra xiêm y để: XA
CÁCH (CÁCH) sự thị dâm trong xã hội. Giảm thiểu tối đa sự thị
dâm!!
Nhớ rằng: Con người luôn say mê với mọi cái lạ tai, lạ mắt …
cho nên hãng Honda đổi kiểu mãi để bắt kịp Đạo Cách mà kiếm
lời.
Đổi mới hình thức, đổi mới nội dung, đổi mới phẩm chất hàng
hóa, đổi mới sáng tác, sáng tạo mới. Vậy, thấy trì trệ thì phải lo
canh tân, canh cải công ty.
Vô tư mà hiện ra cân xứng mỹ miều là đổi mới Đắc Dụng
Không đúng, không thể bảo thủ, phải lo cải cách.
Không gian, phương hướng được và bị các nhà phong thủy thay
đổi xoành xoạch !!
Thời gian…, là bức màn ảnh thưà sức cho biết chính xác kết quả
của những toan tính Man trá hay Chân thật, nó hiện ra Trục
Chân giả trên Tấm ảnh Thời gian như nhân chứng Trung Thật.
Thời gian cũng là Liều thuốc nhiệm mầu trị dứt bịnh hận thù,
vừa mới hơn hai Thế kỷ mà đàng trong và đàng ngoài của Trịnh
và Nguyễn phân tranh, nay đã quên dứt hận thù rồi !! (16271788)

Không Thời Vũ Trụ đã có. Tức lý Cách đã, đang và sẽ ngự trị và
chi phối trong mọi Không-Thời !! không gian xa cách, nghìn
trùng xa cách! Than ôi ! Xa Mặt Cách Lòng !!
Còn Thời gian thì Biến Hoá trong vô giây, trong âm thầm sâu
kín và lặng lẽ !!... Đợi đến khi biết « dây » đồng hồ đã thật sự
nhão mòn !! Đó là cái hiểu biết hời hợt về Đạo lý Cách !!
Nếu chối bỏ lý Cách thì chối bỏ Không Thời ư? Phạm trù ý niệm
Không Thời là Nhiên sinh, nó phát xuất từ lý lẽ Âm Dương Đạo
Lý Cách. Chối bỏ Đạo lý Cách tức chối bỏ muôn vô hữu vật có
cái Lý cùng cực tắc Biến, tắc Đỗi ư ?? Chối bỏ Cực Vô sinh

Hữu, Cực Hữu sinhVô được sao? Nên không thể chối bỏ được
Đạo Lý Cách đó vậy.
Nếu không có Đạo Cách, chẳng có Cách mạng, chẳng có Biến
đổi, chẳng có ngày mới lại ngày mới. Vậy lý Cách chính là Đạo
Biến Đổi.
Chim thay lông, cua lột vỏ, rắn lột da, là hình ảnh Đạo Cách chu
kỳ (trong phạm vi sinh lý)
Núi mòn, sông cạn, sao dời là hình ảnh Đạo Cách diễn biến
chậm.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn...song nhiều đế quốc xưa kia đã
mất, Chiêm Thành, bị và được dùi dập tan hoa nát lá cành!!!
không làm sao tồn tại được nữa!!...Vậy, ai đã, ai dám vùi dập?
Đó chính thị là Đạo Cách, Đạo Cực tiên quyết gây ra. (Vì Cách
là VÙI DẬP cho cái cũ hủ lậu Biến mất để Cải Biến cái cũ sao
cho mới hơn. Cho nên, Cái Cũ lạc hậu muốn sống còn phải rán
chạy theo cho kịp Đạo Lý Cách để tồn tại, để sống còn đó vậy).
Thay lòng đổi dạ, lòng người đổi trắng thay đen là Đạo Cách.
Tận trong lòng dạ, trong tim (nội Ly ) đã đủ Ý chí (
),
Thần Minh Vô Tư thường trực (Ly ), những con Người ấy
phát ra tiếng nói
làm rúng động
lòng dạ mọi người...là
báo hiệu có Cách Mạng trong xã hội loài Người. (Lý lẽ vạn năng
của Đạo lý Cách). Đó là Cách Mạng Chân Chính khác hẳn với
Cách mạng bá đạo.
Mọi sự Biến Động, Biến Đổi, Biến Hoá mầu nhiệm mà chúng ta
không thấu hiểu, được và bị gọi là VôThường...khi chúng ta thấu
rõ thì sự Biến Hóa Vô thường nào cũng lập tức trở thành Hữu
thường mà thôi .. Đạo Lý Cách từ thô sơ đến Linh Hiển nhiệm
mầu.
Chúng tôi nói :
- Đức Thần Minh chí công vô tư trong phạm vi Canh tân Cải cách
đã, đang và sẽ mãi mãi chỉ là: ĐỘNG MỚI MÃI..
- Mới hay rằng, biết rằng: TÀI NĂNG TUYỆT VỜI của ÔNG TẠO
HÓA, chỉ là Tài Năng Biến Động, Biến Đổi, Biến Hoá mãi mãi mà
thôi; cũng là Đạo Lý Cách, cũng là Đạo Cực Tiên quyết (xin xem
quyển Vũ Trụ ngữ Liên Hành Tinh).

- TU là Chỉnh sửa, vậy Tu Chính Án là Cách trong phạm vi Luật
pháp, Nó khiến xui cho loài Người, nhất là Người Việt Nam và các
nước thiểu số cảm thấy phải có Bổn phận thúc đẩy Liên Hiệp
Quốc, các cường quốc và nhất là các cường bạo quốc: Tận tình
chỉnh đốn tận gốc (Cách) các kẽ hở còn sót trong Hiến Pháp, trong
luật pháp còn lỏng lẻo, lạc hậu của họ, họ phải lo thêm nhiều Tu
chính án để hy vọng tránh né con ngáo ộp võ khí nguyên tử, ánh
sáng tử thần, bom hóa học.v.v…
- Tất cả đều bị và được Trạch Hỏa Cách ra lịnh chỉnh sửa.. sao cho
có thể dễ đoàn kết (Cấu) bền vững nhiều hơn nữa để xứng đáng
tiến tới, tiến về Lý lẽ Chí đồng đạo hợp (Phong) trong Cộng đồng
nhân loại, nhân dân, dân chúng, dân tộc (Cấu là liên hành tinh) .
Rằng:Có thể,
CÙNG NHAU (Cấu) CHỈNH SỬA (Cách) sao cho Nhân
Loại có một Ý CHÍ (Phong) MỚI (Cách) cực kỳ TÂN KỲ
(Cách) THỊNH ĐẠI (Phong).

Và phải hiểu thật Đúng Lý, Chính Lý rằng :

Khi chúng ta Vững TIN vào Lý tưởng (Phong) nào, chúng ta Vô
cùng sung sướng với lý tưởng đó..và đến khi, đến lúc sướng quá độ,
không thể sung sướng hơn nữa thì Đạo Cách ra mặt Lật ngược (Cách
là lật ngược) vấn đề Lý tưởng của chúng ta, trở thành Cùng Cực khổ
đau!!
Đau khổ là Hạnh phúc, Hạnh phúc là đau khổ (Âm-Dương Lý lẽ).
Chúng ta đã từng chứng kiến, một Triết thuyết Mới (Cách) ra đời, Nó
chính thị là mầm mống cho con Người cực kỳ sung sướng hãnh diện,
sau đó chết như rạ, hết sức đau khổ chán chường với Nó, Vì Nó, bởi
Nó.. ... Đúng vậy Ông Marx nhỉ ! ....
Tin, Niềm Tin vào Lý tưởng nào đó, gì đó, mà có lý, có Tình
,thường bị và được sung sướng…Tin mù quáng thường bị và được
khổ đau, ân hận.. nhưng cho dù ngoan cố về Niềm Tin vào loại nào
cũng không được vì có Đạo Cách, Đạo Lý Cách sẽ cải biến, canh cải
mọi thứ Đức Tin, mọi cái Niềm Tin mù quáng!! Rằng Tên ấy, Nhóm
ấy, cực kỳ ngoan cố trong Đời Đạo Võ biền cường bạo trị! Được thôi !

Đạo Lý Cách sẽ dạy cho chúng một bài học để chúng trở về Đạo Đòi
Văn Võ Trị.
Người có Niềm Tin Mù quáng, cực đoan, cố chấp, họ không thể là
con Người Cách Mạng Chân Chánh. Họ Xa lạ với Đạo Lý Canh Tân,
Canh Cải; Những con người hoài nghi về lý tưởng, chỉ lo chớp Cơ hội,
họ cũng không phải là Người Cách mạng chân chính…Họ thay đổi
xoành xoạch vì tánh đa nghi kém trí… Họ là con Người Cách Mạng
vớ vẩn, bá đạo, giả hiệu, mà bản chất chỉ là lục bình trôi…
Nhân loại đang háo hức quay cuồng thi nhau tạo ra những Chiến
lược mới, lạ tai lạ mắt, lôi cuốn tham vọng của con người để tìm một
„Trật Tự Thế giới mới,(Cách)“ xem như một Lý Tưởng Mới (Phong:
Chí đồng Đạo Hợp) vì thế người ta phân chia xếp loại và rủ nhau liên
kết (Cấu) tương thích tạo thành các Nhóm Khối quốc gia, Các Liên
minh (Cấu) Kinh Tế Chính Trị (Phong, đồng chí kinh tài, đồng chí cai
quản) như chúng ta đã thấy trong thời nay:
• Khối G7, G8 rồi G20.( Chia cách ngay trong lòng LHQ)
• Khối NATO
• Khối BRICS (Brazil, Russeland, Indien, China vàSudAfrica).
• Khối Ả Rập Thông nhất UAE ( United Arab Emirates gồm các
tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajmān, Dubai, Fujairah, Ras alKhaimah, Sharjah và Umm al-Quwain.).v...v...

7 Tiểu vương quôc Ảrập kết thành UAE

Chúng ta còn nhớ rằng Liên bang Sô viết đã từng:
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, cấu kết,(Cấu) với lực lượng hùng
hậu (Phong) là người Vô Sản đoàn kết lại (lên tới tỷ tỷ con tim
nhất trí nhi bách lự!!)..làm cuộc Cách Mạng (Cách) Vĩ đại
(Phong). Họ đã Thành công, Thành công, Đại thành công.....nghĩa

là LÚC ẤY họ bị và được Lý Phong nên Họ đã Đại thành
công.....sau đó đến khi họ trở thành Tư bản đàn em, tức Tư bản đỏ,
thì than ôi! họ Chết chùm, Chết chùm, Đại chết chùm! Liên Bang
xô viết Tan rã, Tan tan rã!!!. (lại cũng do Đạo Lý Cách VÙÌ DẬP)
- Cho nên Cách mạng từ Tấm Lòng ( Quái Ly ) từ trái tim (Quái
Ly ) phát ra lời nói (Quái Đoài ) Cách Mạng có hy vọng thành
công...ngược lại Cách Mạng man trá thì càng: Đoàn kết, Đoàn kết,
Đại đoàn kết sẽ có kết quả : Chết chùm, Chết chùm , Đại chết
chùm, là lẽ tất nhiên của Đạo Cách bức !! (Thiên uyên huyền Cách
chi tượng, tượng vực Trời Cách bức, Xa cách) !

Hirosima và Nagasaki 6. und 9. August 1945

Năm nay là năm có Thiên lịnh “Cách - Cấu - Phong” động, tức
Sự Cải cách của Các Hệ thống Chính trị, Luật pháp, Hiến pháp, Công
Lý, Văn Hoá, Kinh Tế..v..v..tạo ra những động biến mạnh về: Sự Xa
cách tình Người, sự vô cảm tình Người (Cách bức) sẽ tiến tới sự đoàn
kết đồng tình, đồng chí (Phong) .

Trạch Hoả Cách : CẢI CÁCH
Hình ảnh : Vực Trời xa cách,
Thiên uyên huyên cách chi tượng.

Còn gọi là XA LỘ CẢI BIẾN cực động.

(Đời Đạo là Võ Văn Trị, Đạo
Đời là Văn Võ Trị) hy vọng Võ Văn Trị bị và được lật đổ (Cách là Lật
đổ) bởi Văn Võ trị. Hay là Võ-Văn-Trị đã lấn át Văn-Võ-Trị thì nay
Văn-Võ-Trị làm cách mạng thay đổi, cùng một Ý nghĩa.
Nghĩa là:
Những cuộc Cách mạng (Cách) trên thế giới, mang tính lý Bá
đạo, Luật Rừng...,tức dựa vào Võ lực trị, Võ văn trị, Chúng nó
sẽ được và bị Cải cách ( Cách) rất nhanh rất mạnh, rất sâu đậm
(Phong)
Trật Tự Thê Giới Mới: Không có Trật tự nào là mới hoàn toàn
mới; chỉ có một Trật tự Đệ Nhiên Sinh duy nhất luôn luôn biến
đổi (Cách) giống mà hơi khác với Bộ Mặt Cũ bị và được canh
cải (Cách) thành Bộ Mặt Mới Giống Mà Hơi Khác..
Chuỗi Lý: Hơi Hơi Hơi Khác, Hơi Hơi khác, Hơi khác đến Hơi
Hơi Hơi quá khác, Hơi hơi quá khác, Hơi quá khác, đến Hơi hơi
hơi quá quá khác, Hơi Hơi quá quá khác, Hơi quá quá khác...
Chuỗi Đệ nhiên sinh-khắc, Đệ nhiên khắc-sinh nầy ..là Đường đi
nhiệm mầu cuả Đạo Lý Cách..Trời Đất Cải Cách trong từng vô
giây phút...Mới có được Tạo Hóa siêu tuyệt nhiệm mầu!! Cải
Cách không bao giờ đình nghỉ, Cải Cách theo Luật Đệ nhiên
sinh.
Luật Đệ nhiên Sinh còn gọi là Phép Biến Hóa tiệm tiến; tỉ như:
Tôi Ngụy, anh ngụy, nó ngụy, em ngụy, chị ngụy, cô, cậu, chú,
bác là ngụy, chúng bây ngụy, chúng nó ngụy… chúng ta đều là
Ngụy. Đó là Thiên lịnh Cách của Giao thừa năm nay ...Nó, Tự
Nó, Nó Tự động BIẾN GIẢM Ngụy dần dần... Nó sẽ Tự động mất
chân đứng nếu Ngụy còn công khai trơ trẽn!! Vì kể từ nay..
Trời nói: Dựa vào bất kỳ thế lực ngoại bang nào, bất kể kiểu
cách nào đều là mang mầm mống thất bại... Nay đã cùng cực của
sự Ngụy (Phong)...cuộc sống của kiểu Ngụy đã bị và được Tan
hàng (Cách) nhất là ở Việt Nam, sau 100 năm Pháp đô hộ, tiếp
theo gần 100 năm Việt Nam làm thân phận đủ thứ ngụy, lung

tung ngụy, nói cho trang trọng, sang trọng thì...Việt Nam làm mẹ
khắp thế giới!!!
Ý Trời báo tin: Khởi đầu bắt buộc Lật Ngược (Cách) thế Cờ:
NGỤY, vì không còn có thể Ngụy được nữa, rằng Ngụy đã Cùng
Cực Tắc Biến .
Thiên Phong Cấu:

CẤU KẾT.
Phong vân bất trắc chi tượng

Cấu kết để làm gì? Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên
hòn núi cao. Đoàn kết, cấu kết thì sống, chia rẽ thì chết..v.v…Cho
nên phải lo đoàn kết: Tông đường, Gia đình, Phe nhóm, Chủng Tộc,
Tạo Bè, lập Đảng (Cấu)…
- Bởi lẽ phương pháp cơ cấu cai quản xã hội theo kiểu tiến cử hiền
tài, nó bị và được thất bại thảm não với hiện tượng con ông cháu
cha gởi gấm với nhau (Cấu). Tiến sĩ giấy lan tràn (Phong)!! Kẻ sĩ
phu trở thành vô sĩ, vô sỉ !
- Bà Tiến sỉ Huệ, phó Viện trưởng Học Viên Quốc gia Hành
chánh, hỏi: Tại vì sao thầy gọi là Tiến sĩ giấy? Như tôi, tôi có
bằng Tiến sĩ thật mà. (Bà Huệ đã đến học Dịch lý và học cả phân khoa
Thiên Nhiên Xã Hội học DLVN )
- DLS Xuân Phong đáp: Tỉ như: Học thuyết X là sai lầm. Nếu như
tôi học hết chương trình Tiểu học X, tôi sai trật ít. Nếu tôi học tới
Tú tài X, tôi sai trật khá nhiều! Nếu như tôi đoạt Tiến sĩ học thuyết
X...tôi quá sức sai quấy... Ôi thôi!! Tiến sĩ X, Viện trưởng nghiên
cứu X ..v..v..sẽ sai đến đâu???
- Nhờ sự giải thích nầy, chúng ta thấy: Than ôi !! Xã hội suy tàn
nhờ một lũ Tiến sĩ giấy!! Mua bằng cấp Tiến sĩ! Kẻ có Quyền lực
Tặng bằng cấp cho đám quyền lực...không là Tiến sĩ giấy thì gọi là
Tiến sĩ gì đây? Thế rồi ông Viện trưởng học đại (Đại học) Tiến sĩ
giấy nầy lại chấm cho ông Tiến sĩ sau đó, kế đó, tiếp đó.. chẳng lẽ
Tiến sĩ giấy lại đủ sức cấp bằng Tiến sĩ thật...vậy Tiến sĩ giấy chỉ
cấp Tiến sĩ giấy nối tiếp chồng chất mà thôi... Cho nên, Đoàn kết
để mạnh lên, ai dè là đoàn kết nhiều Tiến sĩ giấy, hóa thành ra quá
sai lệch, quá yếu kém. Hóa Thành ra Đoàn kết để suy yếu nhanh
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chóng, để chết chùm, để ngơ ngác, Có trí mà ăn nói hồ đồ như kẻ
mất trí!! Hoá Thành ra : TRÍ TRÁ đang thống trị Nhân dân hành
tinh nầy. Ôi thôi! chúng ta đoàn kết để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến
vững chắc vào hố sâu của tội lỗi... Vậy chúng ta đoàn kết để chết
chùm, chết chùm, chứ để làm gì ?? Thay vì đoàn kết để sống thì
hỡi ơi chúng ta đoàn kết để chết tức tưởi, không biết vì sao chết ?
chết vì lý do gì nhỉ?
Nhưng không sao, có Đạo Cách lo liệu giúp cho con Người.
Còn Con Người thì bèn nghĩ ngay tới phương pháp Đa số là lẽ
phải, là chân lý, là thừa uy tín.. thay thế cho phương pháp tiến cử
hiền tài.. thế là phương pháp chọn hiền tài ưu việt tân kỳ ra đời,
gọi là: Rủ nhau đi bầu cử!! Chọn người Tài Đức vì dân... tay sai
phong kiến thực dân chớ bầu!! Quý hóa thay !!
Bởi Sự thật thì: Đất nước nào xâm mình cho DÂN làm CHỦ, chỉ
trong vài giờ đất nước đó sẽ biến mất trên bản đồ thế giới ngay.
Vậy, bỏ phiếu là tiến cử hiền tài theo ý nghĩa „Đa số tương đối“
thừa và đủ sức đại diện công bằng, công lý, công tâm, khá có chính
nghĩa... cho trật tự hợp tình, hợp lý trong xã hội, trong quốc gia
dân tộc. Nghe sơ qua..Ôi! Dân chủ tuyệt vời!!Ai nhặt được Đa số
(Cấu) lá phiếu bầu chọn (Phong) tất nhiên xứng đáng là hiền tài
(Phong) là đắc cử.
Chỉ một (thiểu số) cô giáo, thầy giáo đủ khả năng khai quang điểm
nhản cho vài chục (đa số) học sinh.. làm gì cần đa số học sinh phải
giảng bài!! Chỉ một kẻ chăn bò giỏi đủ cai quản bầy bò cả trăm
con !
Có nghĩa là: Đa số chưa hẳn là Chân Lý, là lẽ phải, là công tâm là
công lý gì cả.. mà có thể nó chỉ là nồi xà bần, “tạp bá lù” ! nhố
nhăng lố bịch !
Chính vì thế, phép bầu cử đôi khi sanh ra các nền dân chủ kỳ quặc,
kỳ quái! nhờ tựa vào kỹ năng bầu cử gian lận!! thành ra bất chấp
tài năng người ứng cử, vì người nầy có Xảo thuật bầu cử lo liệu
cho anh làm dân biểu, làm chức gì đó, thế là có Quốc hội bù nhìn,
một hiện tượng ảo thuật chính trị tinh vi siêu tuyệt!! Sau khi màn
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ảo thuật chính trị thành công, từ đây, nó sanh ra hiện tượng: Đánh
bóng cho lãnh tụ thật anh minh, cho lãnh tụ thật vĩ đại, cho SAO
sáng chói xẹt xẹt!! Chuyện LÁO như THẬT xem như mỹ mãn!!
Và Xã Hội trùng trùng thù hận, liên miên hận thù, bất công thay
cho công bằng !!
Chúng ta hãy chịu khó nhìn vào Thái Lan, Phi, Miến.v.v. đất nước
họ độc lập ít đổ máu cho tới không đổ máu...còn dân Việt lắm anh
hùng tài ba, nên độc lập muộn màng và xác chết nhiều khôn tả !!
Mỗi vị sĩ phu trên hành tinh địa cầu – nói chung- và sĩ phu Việt –
nói riêng - trong thâm tâm đều cảm thấy mình là Lãnh tụ anh minh
vĩ đại...cho nên dân chúng nhìn vào giai tầng sĩ phu quyền lực
tưởng là sĩ phu chính danh.. nhưng không phải, họ là Sao xẹt!!.
Dân chủ tiến thân theo kiểu Sống Bằng Thỉnh Nguyện Thư, tức
Sống Bằng Thích…vì nhờ “Dân chủ”… thế nên hễ gạt được đa số
thì mình “Có Giá” ngay lập tức…Thích Nha!. mình sẽ Sống Bằng
Thích Nha!
Cứ nhìn vào Dân chủ Lưỡng đảng của Mỹ cũng đủ đau đầu về Dân
chủ.. Các chính trị gia lão luyện, các triết gia lỗi lạc vẫn chưa hề
đúc kết được phạm trù nào chính lý cho hai chữ “ Dân chủ”. Và
khắp nơi hiểu dân chủ hơi khác nhau cho đến quá quá khác nhau,
một cách thoải mái.
Nhạc sĩ Đức Quang kêu lên hữu lý : Thần tượng tàn rồi !! Chúng ta
đi tới bằng cái tầm thường thôi.

Cấu kết để làm điều gì?
- Để Kích thích gia tăng Tự ái dân tộc, đoàn kết dân tộc (Cấu) mong
lấy đông đảo hàng triệu con tim làm ngáo ộp chăng? Đó chỉ là
“Cách-Cấu” theo kiểu bá đạo, bá láp trong thời đại vệ tinh, nguyên
tử khinh khí, kỹ thuật số…thì rõ là nằm mơ giữa ban ngày !
- Câu kết, móc nối Quyền lực để gia tăng sự cường bạo ác độc, ngõ
hầu thỏa mãn tham vọng chính trị, tham vọng bành trướng.
- Vẽ hình lưỡi bò ở biển đông chín đoạn.. chưa đủ lòng tham, chưa
thoả bản tánh anh chị! thì thêm một đoạn thành ra hình lưởi bò 10
đoạn, thành ra kích thích tự ái dân tộc để rồi nuốt vào không xong,
nhả ra thì mất mặt... rồi phải bẽ mặt chịu cảnh cô đơn ở hiệp hội

Asian, và rồi xuống giọng nhìn nhận sau lưng tôi còn có Mỹ nữa..
biết điều quá vậy sao??!!
- Nhưng điều tối quan trọng là: Không còn ai TIN chúng tôi nữa....
Vậy thì chỉ có chắc chắn bị và được: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn
kết để tìm đến cảnh: Chết chùm, chết chùm, đại chết chùm!!!
Cấu kết thế nào đây? Khi mà Sự Gian dối, xảo quyệt, xảo trá trên
khắp thế giới xoáy vào Vùi Dập Việt Nam... và nay, Việt Nam trở
thành VUA lừa đảo, dối trá quốc tế (Học trò cực ngoan của quốc tế)
Việt Nam hình như cũng nổi tiếng học giỏi về Bá đạo, nên tiếp thu
đầy đủ tam thập lục kế ở khắp mọi nơi trên thế giới.
“Cống hỉ, mét xì, tớ thuộc cả;
“Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây” ( Thi hỏng-Trần kế Xương)
Dù làm bồi Tây thì cũng ngon hơn cái lũ An Nam Mít !! bồi tây thì
bồi tây, miễn sao có :
“Sáng rượu sâm banh ...tối sửa bò “.(Trần kế Xương ).
Lời châm biếm của nhà thơ Trần kế Xương là chính xác...vì ngày nay
đi du học, đi thu thập tinh hoa văn hóa nước ngoài thì không thích
học, chỉ lo học mau làm giàu, mau có quyền lực!! Học được vài chữ lá
mít lá cải thì mặt vênh vênh tự đắc... làm Quan có trên vai vài ngôi sao
thì hống hách, hách dịch ra mặt!.. không “chảnh”, không láu cá không
phải Sĩ phu Việt Nam (tất nhiên không quơ đủa cả nắm)
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Chúng ta lại nhìn xem thân phận của Ngụy! để xem tài năng cấu
kết tuyệt vời của Ngụy nầy, ngụy nọ , ngụy kia…
Rằng:
- Nguyên tắc tối ưu của Cai Trị là: CHIA để dễ Cai trị. Riêng quân
xâm lăng thì Bắt buộc Chia để trị. Cho nên, Pháp chia Việt Nam ra
làm ba miền và tìm mọi cách cho ba miền khinh miệt nhau ra
mặt…thế là chúng hết đoàn kết.. thế là khuây khoả ở Việt Nam
100 năm.. ít ỏi quá!… mắc toi cái thời cuộc của Đạo Cách ..bằng
không còn Pháp thuộc lâu hơn nữa !!
- Mỹ là Tổ tiên của Cộng Sản tự nguyện…những Trust, Cartel… là
những Tập đoàn Tư bản đúng nghĩa vì tình nguyện Chung Cộng
Tài sản…Và vì có nhiều cái Chung Cộng Tài sản tự nguyện, cho
nên bị và được xem là riêng tư trong một quốc gia, danh gọi vắn
tắt là Tư Bản.

- Còn Cộng sản của Mác – Lê, Cộng chung tài sản của nhân dân
bị trị một cách cưỡng chế, cưỡng bách, giao tài sản cộng chung đó
cho một thiểu số làm “Đầy Tớ Nhân Dân “cai trị nắm giữ, rồi chia
chác theo kiểu Ý Đảng mà lòng dân ngơ ngác!! Cộng sản Mac-Lê
là Tư bản Đỏ, Tư bản đàn em của Tư bản Mỹ…và Mỹ cũng là
Cộng sản tổ gốc.

- Vậy, chia ra hai Lý tưởng Cộng sản và Tư bản (Thực chất chỉ là
Một -giống mà hơi khác) rõ ràng là Chiêu bài man trá…Dân Việt
thì Yêu nước ngon lành quá Trời rồi..cho nên triệt để tuân lịnh theo
Lãnh Tụ, hăng hái giết cho nhanh , giết cho nhiều đồng bào ruột
thịt, thế là thõa mãn tánh tự kiêu về Chính nghĩa mơ màng.., tự
mãn Lý tưởng Trời Biển dối trá ….
- Tổ sư Khổng Minh căn dặn đệ tử Lưu Bị thật kỹ về sự dối trá tối
cần thiết và tối quan trọng là: Hãy tự phong cho mình một chính
nghĩa là: HÁN TỘC,!! Kế đến là: Cứ cướp lấy Kinh Châu.. để còn
có tiền nuôi quân, không ai theo anh với cái bụng đói meo triền
miên, mà gọi đó là Lý tưởng! Nhớ chưa: Đừng bao giờ bám vào
cái bóng ma lý tưởng nào cả …
- Thế rồi sau bao nhiêu năm đánh nhau cho những lý tưởng trên Trời
dưới biển, cho những lý tưởng cách mạng hão huyền (Huyền
vũ)..mà Quân Xâm lăng tinh vi quốc tế, còn gọi là Lực lượng Quốc
Tế sắp xếp Trật tự Thế giới mới !! tha hồ thí nghiệm súng đạn mới
…buôn bán vũ khí, cơ giới quân sự…Than ôi!! Máu đỗ thành
sông, hận thù chồng chất cao ngất Trời xanh!! Chia rẽ nát bét !!
không làm sao Hòa giải được, không còn kết nối được, hết thông
cảm được nhau, mất hết Niềm Tin lẫn nhau!
- Thế là: Mỹ, Nga, Tầu đã dạy cho dân Việt hiểu rõ:... Không thông
minh là chết hoặc sống nhục !! Đơn giản vậy thôi.
Trịnh công Sơn hỏi: Mày cho tao cây súng làm gi ?

Trả lời: Chẳng lẽ Tao bỏ tiền ra, bỏ công sức ra để chế ra cây súng
rồi đem lên bàn thờ chưng cúng hay sao?? Buôn bán khí giới là
phải biết RU NGỦ khách thích chơi súng,
- Giao thừa năm ngoái có Nhịp cầu nối liền giữa Huyền vi và hiển
hiện thông báo :
Hổ Lang đang đạo chi tượng.
Hình ảnh Lang sói, Hổ báo án ngữ chận đường

Án ngữ (Lý) vào tận trong (Trung phu) thềm lục địa của
CHXHCN Việt Nam (Gia Nhân), đó là Giàn khoan dầu 981.
Nếu theo phép Triết tự Văn Lý thì Giàn khoan dầu mang dịch
tượng Chấn, 981 mang dịch tựợng số 2, Nó chính thị là Muội
–Ký Tế-Khuể!!! Sao lại ngay đúng vào cái Lý Ám Muội, Mờ
Ám (Muội), để thực hiện (Ký tế) giấc mơ Bá Đạo của kẻ tin
vào súng đạn là Lẽ phải !! (Khuể)…Hú hồn cho dân Việt.
Cũng may mắn cho dân Việt , năm nay có Thay đổi (Cách)
mạnh mẽ (Phong) cái ý đồ đen tối đó (Huyền vũ)!
Ai án ngữ (Lý)? Câu trả lời kẻ án ngữ chận đường (Lý) chỉ rõ
rệt chính là Trung Cộng rồi, không hoài nghi gì cả !
Giàn khoan rút đi, Ai rút đi (Lý)? Trung cộng rút đi? Ai Bị ra
đi? Trung cộng bị và được RA ĐI XA khỏi (Lý) Quốc gia
(Gia nhân) của họ, vì họ đã mất hẳn cái Uy Tín (Trung Phu)
trong thiên hạ....
- Nối tiếp giao thừa năm nay, có

Thiên Lịnh Cách Cấu Phong,
Vậy Ai bị và được Cải Cách ? Đáp : Chính là Trung cộng rồi.
Thay đổi của Trung Cộng có LÔI KÉO THEO ( Cấu) ai vậy ?
Bị và được Lôi theo các Đồng chí (Phong) liên hệ với giàn
khoan (Cấu). Đó chính là CHXHCN Việt Nam đóng đô Ở Hà
Nội.

THIÊN LÝ BÁO TIN

Thiên ý Dịch...chẳng màng thế sự, chẳng thiên vị, chẳng
thiên lệch đã Tương Quan Tương Ứng Tương Hợp Vô Tư
mà nói rõ:

Năm Giáp Ngọ Trung Cộng đã phải làm theo Thiên Lênh
mà kéo Dàn Khoan HD 981 án ngữ ngay Thềm Lục đia
Việt Nam và phải kéo đi vì bị Công luận lên án, mất Uy
Tín đối với Tổ chức ASEAN và Thế Giới..
Năm Ất Mùi tiếp theo, Tương Quan Tương Hợp với
Thiên Lý Cách Cấu Phong Trong vấn đề Biển Đông
Trung Cộng là nước giầu manh (Phong) càng giầu mạnh
thì càng có nhiều đổi thay (Cách) lôi kéo theo (Cấu)
những nước chư hầu (Cấu) và sẽ gây ra cuộc cải cách
(Cách) biến động rất lớn (Phong) trong một thời trục đen
tối nguy hại (Huyền vũ).

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng

Tóm lại:
Cái tai họa nặng nề cho bản thân, nòi giống là Tự Xưng mình là
Anh Hùng.. ( trong khi anh hùng thật không dám cho ai biết cả!)
Tự xưng mình là chính nghĩa cao thượng!! Tự xưng mình là Độc
lập tự do!! Bởi vậy mới lọt tròng cái chiêu bài Lý tưởng Cộng
sản-Tư bản, Vô thần- Hữu Thần của Ngoại bang!
Cái Tai họa nghiêm trọng nữa là Cực đoan, quá khích... gặp địch
mạnh thì im thin thít, nín thở. Gặp địch yếu kém thì la hét inh ỏi!
Cái Tai họa vĩnh viễn là không thích tôn trọng sự thật.. thích nói
láo, thích loạn ngôn vọng ngữ, thích ngụy biện, nghĩa là tự đào
mồ chôn mình!
Tài Liệu Mật đã giải mã cho biết:Tổng thống Kennedy trách
Tổng thống Ngô đình Diệm quá xá cỡ!! Nếu không là Mỹ ngụy
đố ai dám trách!
Giàn khoan 981 là Cái Gì?? Là thế nào?? Là sao? Là Đoạn thứ
10 của Đường Luỡi Bò!!! Ôi cái thân phận nhược tiểu! Thân
phận làm Nguỵ há miệng mắc quai!!!

Vậy với thân phận Ngụy, Hãy tự hỏi:
- Làm sao và làm cách nào, Bắc,Trung,Nam Việt Nam đoàn
kết (Cấu) thật lòng (Phong) được ??
- Làm sao Phật giáo Ấn Quang chung cùng (Cấu Phong) với
Phật giáo Việt Nam Thống nhất ?
- Làm sao Công giáo đoàn kết (Cấu) với Phật giáo một cách
thật lòng thật dạ (Phong)?
- Việt Nam Cộng Hoà I làm sao đoàn kết (Cấu) được với
Việt Nam Cộng Hòa II ?
- Làm sao VNCH và VNDCCH hay CHXHCNVN hoà hợp
hoà giải thật sự (Cấu Phong) ?
- Làm sao Cộng sản thân Nga tin tưởng găn bó (Cấu Phong)
với Cộng sàn thân Trung cộng ?
- …………….
- Làm sao và làm sao kết đoàn, đại đoàn kết đây (Cấu
Phong)?

DICH NÓI
Thiên Lý mà Cải cách, thay đồi (Cách)
mọi lãnh vực, mọi cơ cấu trí tuệ và mọi phương cách hành
động (Cấu) một cách Chí tình (Phong), Say mê (Phong), ưa
thích (Phong) và tôn trọng tối thượng (Phong) sự Cách
mạng chân chính (Cách).

Hãy tuân lệnh

1.- THỜI TÀN MẠT VÕ VĂN TRỊ

Tất cà các cuộc Cải cách (Cách) của Loài người từ vài thê kỷ trước
cho đến nay đều rơi vào truông Võ Văn Trị; Nghiã là dùng Võ lực,
thiên về Võ lực để thay đổi, để cải cách, để làm cách mạng (Cách)
không hoặc ít dùng đến Văn lực Văn lý nói khác đi là chỉ dùng Văn
lực để giả dối lừa mị, cấu kết với đạo đức, chính trị (Cấu) làm chiêu
bài để thưc hiện tham vọng càng nhanh càng mạnh càng nhiều càng
tốt (Phong) bằng Võ lực.
Để Cải tổ tình thế hiện nay trong Kỷ Nguyên này, DLS Xuân Phong
cũng đã nhắc nhở:

Nếu Văn Minh vật chất chẳng tìm thấy nền Văn Minh Tinh Thần
tương xứng làm sự quân bình. Ôi! đường trường của khoa học cơ
khí sẽ gặp sự phản chủ, tức cơ khí sẽ trở thành chủ nhân ông,
biến con người trở thành nô lệ, tôn thờ cơ khí, và phục vụ cơ khí
giết người. Để tránh sự phản bội với chủ, vì chủ muốn nhờ nó
mà được danh dự, con nhà khoa học, dĩ nhiên, phải tìm cho nó
một hướng đi bằng cách trút xối xả vào đầu các dân tộc thiểu
số.(Văn Minh Dich Lý VN 1968)
Hãy nhớ và biết rằng dân tộc Việt Nam chỉ biết chống các đầu óc
xâm lăng, chính sách xâm lược theo tư thế tự vệ, bất kể mấy
ngàn năm và bất cứ từ đâu đên chứ không phải ghét nhơ hay tôn
sùng chủ nghĩa vô thần hữu thần, tư bản cộng sản, đảng đạo gi
cả. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Việt Nam phải nương theo làn
sóng, tức là nương thế để tạo thời thế, ngő hầu cứu gỡ mọi nguy
nan cho dân tộc Việt Nam. (Tiếng Thét Mậu Thân1968)
Cho nên :
Chúng nhân năng giả bất năng chơn,
Biến hoá Âm dương quyết thiệt hơn,
Giả giả chơn chơn tuỳ thế thế,
Khôn chơn khéo giả Đạo hành nhơn.
Dich Lý Sĩ Xuân Phong

Thời Khoa học trưởng, nó trở thành Đạo hấp dẫn lôi cuốn được
nhân trí; là Thời đại nhân trí tán thành khoa học, tin tưởng khoa học
hơn cả Thượng đế …Nay khoa học đã Trưởng, (Phong) nhà khoa học
đã ngạo mạn ngỡ tưởng mình thay đổi, thay được quyền Tạo hoá
(Phong), thì nay đã đến lúc phải lột xác (Cách) cái tánh ngạo mạn
ngông cuồng đó.
Khoa học đã bị và được các nhà chính trị xôi thịt lợi dụng, họ nhân
danh bảo vệ Hoà bình để chế tác Vũ khí giết người hàng loạt, (Cấu)
Văn Minh Cơ khí giết người đã vuột khỏi tầm tay Nhân Loại…nó ở
trong tay một thiểu số rất ít người…nó trở thành Đại Hiểm Họa cho
Nhân Loại khắp hoàn cầu… cho nên Nhân loại đã chán chê lối Võ
Văn Trị giết cho nhanh giết thật nhiều ấy ( Phong ); Võ Văn Trị không
còn gắn bó tha thiết được với Tri Thức Nhân loại (Cấu) nữa. Đó lả
Thời Tàn mạt của nền Võ Văn Trị giả dối đầy bạo lực. Nhân Loại phải
tìm được lối thoát để Cải đổi (Cách) sang Nền Văn Võ Trị

2.- THỜI ĐẠI VĂN VÕ TRI: KỶ NGUYÊN TIÊN HẬU THIÊN
TRÍ TRI Ý THỨC

Dõi theo Đường Đi Dĩ Nhiên cuả Tạo Hoá; thuận theo Tiến Trình
Biến hoá; Kỷ Nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức nói:
Thời Manh Nha Văn Võ Trị : 40 năm (1965-2005)
- Gậy Thần Sách ước ra đời qua bản Tiếng Thét của các Chiến
sĩ Văn Võ 1968.
- Đánh thức Trí Tri Ý Nhân loại qua bản Đại Chúng Hoá
Thiên Cơ Thời Cơ 1974.
Thời Phát triển Văn Võ Trị : 40 năm (2005- 2045)
- 2005-2015: Ý thức Văn Võ Trị lấn lướt Võ Văn Trị; Văn
Võ Trị được gia cố (Cấu).
- 2015-2025: Ý thức Văn Võ Trị thực hiện Cải cách (Cách).
- 2025-2045: Ý thức Văn Võ Trị thành hình cao độ (Phong)

Văn Minh Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh ra đời (Cấu), nó giúp cho
loài người liên lạc với nhau (Cấu) dễ dàng và đây là loại Ngôn ngữ
linh diệu do luyện tập dồi mài cho Thần Hoạt Bát Biến thông (Cách)
ngày càng trau dồi tinh tấn (Cấu) đủ và thừa sức tiến về Đức Thần
Minh Chí công Vô tư (Phong) (xem quyển : Vũ trụ ngữ Liên hành
tinh).
Rằng:
- Đời Đạo Tối Sáng Trí của con Người lấn át Đạo đời Sáng Tối Trí
là Thời loạn của Võ Văn Trị.
- Đạo Đời là Đường đi Như nhiên, Dĩ nhiên của Tạo Hóa, là con
đường Sáng-Tối Hiển nhiên của Tạo Hóa. Khi, lúc Thiên lịnh
Cách xuất hiện, có nghĩa là Đạo Đời sẽ THAY ĐỔI Đời Đạo, tức
Võ Văn Tri sẽ Bị và Được Văn Võ Tri Thay Thế (Cách). Đạo Đời
Sáng Tốì hay Văn Võ Trị là Thời Bình thật sự ...chứ không phải
Hòa Bình giả dối như trong đã qua .
- Tất cả đều nằm gọn trong Vũ trụ Đạo Lý, nằm gọn trong Vận
Hành Đạo, là Đạo Xoay vần, là Lộ Trình của Vũ trụ Vô-Hữu
Hữu-vô.
- Tự thân mỗi người, Tự thân mỗi vật đều Tự Sẵn có khả năng
động-tĩnh riêng tư, cùng với Đường đi Dĩ nhiên tiến thoái hóa của

nó,.. để trở thành, trở nên, thế nầy, thế nọ, thế kia, thế khác...
(Cách) v..v… tức như lúc nào Tự trong mỗi Người luôn đang Tự
sẳn có Sáng-Tối Trí riêng, tức tự có ý riêng để đối phó với mọi
hoàn cảnh éo le sống động của mình, tự mình phải liên đới sốngđộng với chung quanh, với muôn loài vạn vật, không giây phút
ngừng nghỉ (Cấu).… nhằm tự tại, tự tồn cho chính mình (Phong).
- Vết Đi của Vận Hành Đạo (Triết lý Tứ tượng vận Hành và Ngũ
Hành) chính là Dòng Sinh-tồn Đệ Nhiên Sinh linh diệu, làm cho
nhà học Dịch dễ dàng theo dõi Đệ nhiên Sinh khắc, Đệ nhiên
Khắc sinh trong mọi Cá nhân, Gia Đình, Chủng tộc, Dân tộc,
Nhân loại..và nhơn đó về đến bên trong sâu thẩm của Sinh Tử Tử
Sinh, Sinh Thành, Sinh Hóa trong mỗi đơn vị Hóa Thành đền bị
và được Manh vi, Manh nha trong Đạo Lý TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG
BẤT KHUẤT, đến độ Xã hội Giống mà hơi khác khác muốn
Thống trị, sửa trị, mà rõ ràng không thể nào TRỊ được. Thế là
những Con Người ở vùng Trời-đất đó được gán danh, mang danh
là một Quốc gia Tự Trị Độc-Lập (Cấu Phong), thay vì trước kia là
bộ lạc, thôn sóc, buôn làng (Cách) v.v...Nhìn xem Đạo tự lực tự
cường trong con ruồi, con muỗi, con lăn quăn, con vi trùng ... mà
loài người muốn tiêu diệt chúng cũng e rằng quá khó đấy. (Xem
quyền : Chính trị Liên Hành tinh)
- Quốc Gia Độc lập Tư trị (Cách) Chân chính thì quốc gia khác
không thể điều khiển, chi phối, xen vào (Cấu) để Thống Trị, sửa
trị, ra hình phạt dân chúng trong quốc gia của mình; vì thế những
quốc gia khác phải tôn trọng chủ quyền của mình (Phong). Ngược
lại, Độc lập Tự trị (Cách) giả hiệu thì ngoại bang chi phối chính
quyền (Cấu) và xem dân tộc, dân chúng như cỏ rác (Ai đã ngạo
mạn nói: Dạy cho Việt Nam một bài học!!)…. nhất định đã bị và
được có một Tập đoàn Tà quyền Bán nước rồi (Phong).

Thiên An Môn 04/06/1989.

Quyết rằng:
Loài Người không còn e dè về Võ-Văn-Trị, nghiã là đã
chán ngán cả Pháp Trị cũng như Nhân Trị giả đạo đức
mà quay về Văn-Võ-Trị. Vẫn chỉ là: Cao độ (Phong)
khao khát Cải cách (Cách) của mọi Cộng đồng (Cấu)
được Hoà hợp, Hoà đồng bền vững (Phong) hơn nữa.
Lời nói đầu Sách Văn Minh Dịch Lý Việt Nam khẳng định :
Người ta trở lại tôn sùng sự giết nhanh, giết nhiều bằng cách đề
cao nguyên tử, khinh khí, ánh sáng tử thần không hề ngượng
miệng.Đa số vì vô tình mê say với mọi cái lạ tai, lạ mắt, vì tính
hiếu kỳ, kịp đến khi nó trở thành trào lưu tiến hóa trong Nhân
loại, một thời trục nguy hiểm, một thiên hạ sự bắt đầu đe dọa
hạnh phúc Nhân loại.
Đến nỗi chính những con người tự trong lòng đất sản xuất cơ khí
giết người đã phải hoảng hốt kêu la:
- Nếu Văn Minh vật chất chẳng tìm thấy nền Văn Minh Tinh
Thần tương xứng làm sự quân bình. Ôi! đường trường của
khoa học cơ khí sẽ gặp sự phản chủ, tức cơ khí sẽ trở thành
chủ nhân ông, biến con người trở thành nô lệ, tôn thờ cơ khí,
và phục vụ cơ khí giết người.
- Để tránh sự phản bội với chủ, vì chủ muốn nhờ nó mà được
danh dự, con nhà khoa học, dĩ nhiên, phải tìm cho nó một
hướng đi bằng cách trút xối xả vào đầu các dân tộc thiểu số.
- Số người bình tĩnh nhất là số người trong các Đạo giáo xét
thấy sự xoay vần của Trời Đất, nhận thấy hậu quả sâu xa tai
hại đó, sẽ không thể nào mãi mãi riêng cho các dân tộc thiểu
số được, nó sẽ chằng chịt, níu kéo cả đa số Nhân loại.
Văn Minh Dịch Lý Việt Nam
GPXB 04-06-1968

Vì thế :

Loài người mới rõ khoa học vũ khí, tên nô lệ trung thành của
Đạo Sát dưỡng sanh; Nó đã dắt Nhân Loại hùng dũng tiến đi vào
trong truông tự tử tập thể. Để giải quyết cho tư đảng, tư danh, tư
lợi, tư tình, tư đạo giáo lý, bắt buộc các phe phái nhỏ, lớn trong

nhân loại phải chiến tranh, tạo chiến tranh để chúng được hưởng
thụ hòa bình trên xương máu thiên hạ: Hoà bình Giả Tạo. Cứ thế
mà đi từ bất đồng ý nhỏ đến bất đồng ý lớn, bất đồng ý khối nhóm
với khối nhóm, đạo với đạo, đảng với đảng để rồi hiện hình những
kẻ như đui mù, câm điếc, điên khùng hội nghị với nhau. Mạnh ai
nấy nói, mạnh ai nấy hiểu và chẳng ai thèm hiểu ai. Mà vẫn cứ
phải giao tiếp nhau (Âm Dương là Một là hai là Một xà nẹo nhau) Họ
Xà nẹo nhau bằng Loạn ngôn vọng ngữ, bằng lời lẽ xảo quyệt,
bằng lời lẽ dao to búa lớn, bằng văn hóa chửi rủa, sỉ vả thậm tệ
nhau….. Đó là mầm mống của chia rẽ, đố kỵ và hoài nghi (Cách).
Là Thủ phạm chánh tông cấu kết với nhau (Cấu) làm cho Nhân
loại hiện nay phải sống trong nanh vuốt khoa học cơ khí do bè lũ
quyết định tiêu diệt nhân loại; Bè lũ của nanh vuốt khoa học ấy
chính là các học thuyết Tư Bản, Cộng Sản lạc hậu, các loại đạo dụ
dỗ Vô Thần, Hữu Thần… Cho nên Vô-HữuThần là kẻ tự xưng Vô
Thần mà mượn danh Thần; Hữu-Vô Thần là kẻ tự xưng Hữu Thần
mà lòng dạ không tin vào Thần. Đều là những bọn TU HÚ ăn nói
ngược ngạo nhất trong Văn minh Nhân loại. (Phong)

Lịch sử

cho ta thấy: Từ ngàn xưa cho đến nay và mãi mãi sau
này, hễ mỗi khi Nhân loại bị hiểm họa diệt vong đe dọa cận kề thì
nẩy sinh một Lý lẽ thật bao trùm mọi Lý lẽ (Phong) Lý lẽ của mọi
Lý lẽ, Lý thuyết của mọi Lý thuyết (Phong) để giúp Nhân loại có
Bộ Mặt Mới (Cách) cứu rỗi Nhân loại đúng lúc đúng thời An Hoà
duyệt lạc vững bền.
Tỉ như: Phép Như Lai của nhà Phật, nó là phép Thành công tuyệt
vời, bất chiến tự nhiên thành, nó chính thị là Đường đi Dĩ nhiên
linh diệu nhiệm mầu của Tạo Hóa.
- Với nguyên lý: trong phạm vi Hữu-vô hình, rằng : Gieo
nhân nào sẽ có quả đó
- Và trong phạm vi Siêu Hình đã có nguyên lý : trong
phạm vi Vô-Hữu hình, đó là luật Luân hồi.
Chứng tỏ : Ngài là nhà Tiên tri chân chính vĩ đại.
Tỉ như : Phép Hóa Thành ra 01 Con Người tôi hiện hữu, ắt phải có:
- Một là tinh trùng,
- Hai là noản sào
- và Ba là: giao động phối tinh với noãn…

Tối thiểu phải hội đủ ba điều kiện ấy, mới đạt Đạo Hóa Thành
nhiệm nhặt, Đó là nguyên Lý Hóa Thành Vũ Trụ Vô Hữu, với
danh ngôn- Một Chúa ba ngôi. Rồi Hóa thành ra cái: Chuỗi lý
Hóa Thành, tức 01 là 6…trùng hợp với danh xưng: Chúa dựng Vũ
trụ Vô Hữu trong 06 khoảng 7 ngày !! Chứng tỏ Đức Jesus Ngài là
nhà Truy Lý tuyệt vời, Truy về tới căn nguyên đệ nhất: Một Chúa
ba ngôi.
Nói chung, các vị Thánh Trí ấy ra đời để Cách Mạng (Cách) để
thực hiện Đạo Lý Cách cho Xã Hội an hòa duyệt lạc khắp cùng và
bền vững (Phong).

Và ngày nay….
Học Thuyết Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức đáp ứng Nhu cầu cấp
thiết Truy tầm Chân lý ấy của Nhân Loại; là Điềm trời báo hiệu về
Đạo Cực của những khoa học riêng rẽ, báo hiệu những học thuyết
riêng rẽ đang gấu ó, xâu xé nhau như bầy chó sói từ bấy lâu nay,
đến nay phải tàn lụi, vật cùng tất biến (Cách). Người Việt Nam vui
mừng mà báo tin: "Tây phương xâm lăng, Đông phương khởi
nghĩa". Có nghĩa là : Đông phương Triết lý Dịch Biến hướng dẫn
loài Người Liên hành tinh chung sống trong Văn Minh Văn-Võ
Trị, do dân tộc Việt Nam khởi xướng năm 1965, đến năm nay đúng
50..mà đa số nhân loại vẩn chưa hay biết!! Không sao..300 năm
sau mới biết cũng chưa muộn !.... Những chiêu bài cũ rích, lạc hậu
và vô chính nghĩa như tư bản, cộng sản, vô thần, hữu thần đã đến
ngày tàn, đang giẫy giụa…Giấc Mộng lạc hậu ấy đã tan tành, bởi
vì trong biển lửa đầy đe dọa nhân loại ấy đã có sanh lộ rồi: Kỷ
nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức đã Khai mở, tức khai sanh
lộ đó vậy.
Kỷ Nguyên Mới tuyên bố:

Khoa học "Vạn vật quy Nhất lý " là cả một cuộc Cách mạng
lạ lùng (Cách) đối với những ai có đầu óc khoa học nhỏ nhặt, riêng
rẽ, cận thị xưa nay. Kỷ Nguyên Mới đã sắp xếp mạch lạc khoa Vạn
Vật Quy Nhất Lý thành hệ thống khoa học giáo khoa (Cấu), lại còn
biện minh Chân lý để cho chính mỗi người đều thấy rõ, không có
giống linh thiêng và thô kệch nào mà không quy về Nhất Lý, tức
Âm Dương Lý. Quả thật là chưa từng có vậy (Phong)!! Nhà bác

học Einstein mơ ước..có một Nguyên Lý của mọi Nguyên
Lý(ToE)...đấy: Khoa học Vạn Vật quy Nhất Lý là đây (Phong).
Khoa học Tổng Tập Vạn vật quy Nhất lý
(Xin xem bài Giới thiệu DLVN và bài Dịch Lý là gì ? Ý Nghiã ra sao ?)

Hệ thống giáo khoa Tân kỳ (Cách) đã hoàn tất xong cho các
cấp độ, xem như Trí Tri Ý tìm về chính nó (Cấu). Vậy thì phải
hiểu Trời Đất đã làm, đã kêu gọi xã hội loài người và đã chỉ đường
cho loài người tiến về nẻo Lý Học để mà hưởng thụ sanh lộ, hưởng
thụ cái hiểu biết Lý Học uyên thâm phong phú đó (Phong), cũng là
điều quyết định của Âm Dương Trí Tri Ý Thức đó vậy .

DỊCH NÓI:

Nhân loại sẽ phải nhất định thay đổi (Cách) với
Khoa học Tổng tập (Phong), Khoa học gốc do dân tộc
Việt Nam khám phá và xây dựng (Cấu) ra. Đó là
Đường đi Dĩ nhiên của Tạo hóa và là Xa lộ Trí Tri ÝThức của nhân loại và Vũ trụ muôn loài (Phong).
Muốn làm khác hơn cũng không sao làm được nhất
định phải cải cách thay lông đổi da mà thôi (Cách).

Nói chung, năm nay có Thiên Lý là CÁCH CẤU PHONG cực
Động Huyền Vũ (Hào 5) cho nên Đoán rằng : Tất cả những gì có
nguyên nhân cấu kết đã thịnh đại, đã được muà thu vét, thu hoạch,
đã thông đồng đắc thế đắc thời, đều bị ĐỘNG nên buộc phải cải tổ,
phải thay lông đổi da rất bất ngờ (Huyền Vũ).

Trạch Hoả Cách
Thiên Phong Cấu
Lôi Hoả Phong

: Thiên Uyên huyền cách chi tượng.
: Phong vận bất trắc chi tượng.
: Chí đồng Đạo hợp chi tượng.

Phạm vi Toàn cầu : Liên Hiệp Quốc tính đến nay đã 70 năm
hình thành và phát triển (Phong), đã từng tiến hành cải cách 3
lần (Cách) nhưng rất giới hạn.

Trụ sở Liên Hiệp Qưốc tại New York

Từ thập niên 90, Liên hợp quốc đã đặt ra mục tiêu cải tổ toàn
diện trên 3 vấn đề chính là:
- Vấn đề phát triển, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ,
- Cải tổ bộ máy Liên hợp quốc và
- Cải tổ Ban Thư ký và phương thức hoạt động.

Việc cải tổ ấy gần như dậm chân tại chỗ do sự ràng buộc bởi
những quy định trong Bản Hiến chương như Quy chế ủy viên
thường trực và quyền biểu quyết. Hầu hết các quốc gia thành viên
đều đồng thuận phải cải tổ (Cách) nhưng 5 nước Ủy viên Thường
trực (Cấu) vẫn giữ Quy chế cũ vì có lợi cho họ nhiều mặt, họ có
quyền phủ quyết, có thể phong tỏa bất kỳ nghị quyết nào.
Trong khi đó sự ganh đua giữa các khu vực lại thi nhau lập các
Khối nhóm khác (Cấu) như BRICS… Sự Cải tổ (Cách) chưa thấy
song rõ ràng lại là những chia rẽ trầm trọng (Cách) giữa các nước
thành viên vừa ở trong LHQ vừa ở trong các Khối nhóm với toan
tính phục vụ cho lợi ích quốc gia mình ngày càng gia tăng (Phong).
Để phản đối LHQ bất lực, vô cùng bất lực về quyền phủ quyết, vì
sự giằng co: Nếu không có quyền phủ quyết thì đa số lưu manh cơ
hội Tà Đạo sẽ thắng! mà có quyền phủ quyết, hỡi ôi !! Công lý quá
khó thực thi !! Ăn cướp giữa ban ngày mà vẫn phủ quyết !! Arab
Saudi đã khẳng khái thay đổi thông lệ (Cách), đã từ chối tư cách
Thành viên ngày 18/10/2013 (Cách) sau khi được bầu vào Hội
Đồng Bảo An.

% Đóng góp Ngân sách LHQ

Phạm vi Chính Trị:
Văn-Võ-Trị Bị và được THAY THẾ (Cách) cho Võ Văn Trị,
tức chấm dứt dần dần bản tính hung bạo của Võ-VănTrị; phù
hợp, thích ứng với khát vọng Nhân bản cao độ (Phong) của toàn
Nhân loại, là niềm mơ ươc, ước nguyện chính đáng của Nhân
Loại Thời nay (Cách).
Cuộc Cải cách (Cách) sẽ mạnh mẽ nhất (Phong) ở các nước
giầu mạnh (Phong) càng giầu mạnh thì càng có nhiều đổi thay
(Cách) lôi kéo theo (Cấu) những nước chư hầu (Cấu) gây ra
cuộc cải cách (Cách) biến động rất lớn (Phong) một thời trục
đen tối nguy hiểm thế chiến thứ ba (Huyền vũ) rất dễ có thể xẩy
ra, dẫn dắt nhân loại đi đến tận cùng của tội lỗi, tuy nhiên
Huyền vũ Cực, nên sẽ bớt đen tối dần dần…
Con ngáo ộp bom nguyên tử vẫn còn làm cho Tay sai của
Thần chiến tranh ớn sợ chăng?
Vậy Chiến Tranh Đại chiến Cải Cách kiểu nào? ….
Xin đáp: Theo kiểu Thay Thế từ từ từng nơi, từng vùng có bạo
lực hung hãn tham tàn (Huyền Vũ là chỗ, là nơi Thay đổi –Cách)
Những điểm nóng Hung Bạo Mờ ám (Huyền Vũ) như Biển
Đông dậy sóng ; như mộng bành trướng « Nga la Tư »
(Russia)…Đạo Lý Cách sẽ ngự trị mạnh mẽ (Phong)..v..v..
Phạm vi Kinh Tế: Cuộc chiến (Trạch ) Dầu Hoả (Hoả) là
nguyên nhân thầm kín (Huyền vũ) kết thành sự thay đổi (Cách)
rất lớn bộ mặt Kinh Tế Thế giới (Phong).
Phạm vi Thời khí dịch tễ: Các Hệ thống bảo vệ miễn nhiễm
như Da (Trạch ) các hệ thống năng lượng nhiệt hạch (Hoả )
của Cơ thể (Cách) đã bị và được nhiều nguyên nhân cấu kết
(Cấu) nội xâm (Huyền vũ) chắc chắn sẽ gây tổn hại ngoài da
(Trạch ) và nhất là hệ thống năng lượng nhiệt của cơ thể (Hoả
) do ảnh hưởng của Hàn Thuỷ khí (Huyền Vũ). Cũng rất đáng
ngại, quá nguy hiểm về bom vi trùng, bom hóa chất. (Cách =
canh tân bom hóa học , Huyền vũ = siêu vi khuẩn lạ).

Phạm vi Nhân bản : Đã đến lúc cực thịnh của Võ Văn Trị tức
là lúc mà những kẻ ưa chuộng Võ lực, hung bạo, tàn nhẫn lộ
diện không thể che dấu (Cách) được bằng những Câu Văn
giả Đạo đức, những khẩu hiệu lừa dối (Huyền vũ động); Do
đó rất nhiều sự tàn bạo đen tối mờ ám sẽ xẩy ra như giết người
không gớm tay (Phong), buôn bán nội tạng… (Trạch Hoả Cách
Huyền vũ động).

Khai bút này dành riêng cho Nội bộ DLVN thực tập biến thông;
Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của Thiên Ý.

