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PHẦN THỨ II

Chúng ta được và bị Nhịp cầu Phong Thuỷ Hoán, nối liền giữa Huyền
vi và Hiển hiện, tức Thiên Thời Lịnh động thông báo:
-

HOÁN là Biệt ly, chia ly, ly tán, ly hương, tách ly,...
HOÁN là Lênh láng, lai láng, tha hương, viễn xứ,...
HOÁN là thất nhân tâm, bọn bá đạo, bọn tu hú,....
HOÁN là Lực bung ra,trào ra, tuá ra, thoát ra, thoát ác,
thoát nguy, vỡ đê, thuận thế theo thời.
- HOÁN là Mưu mô, thông minh, trăm mưu ngàn kế, là kẻ thực dụng,
bá đạo hoặc vương đạo (không có ranh giới rõ rệt giữa Vương
đạo và bá đạo-ăn chay chưa hẳn là Vương đạo và ăn mặn cũng
chẳng phãi là bá đạo!);kẻ liều mạng, kẻ cướp thời cơ…(Hình
ảnh: thuận gió thì căng buồm ra khơi)...

- HOÁN là tiêu tan mọi hy vọng, mất hết niềm tin.
Thủy

ngộ phong
tắc hoán tán chi tượng
Nước gặp gió ắt trôi chảy

Danh chuyên môn:
TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý CỰC BIẾN LÀM CHO
LY TÁN, THẤT NHÂN TÂM
LÀ LUẬT DĨ NHIÊN CUẢ TẠO HOÁ
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Cho nên:

Giờ Giao Thừa
Bạch Hổ động.
TIÊN ĐOÁN RẰNG:
Thiên Ý báo tin:

Năm nay Thiên Lịnh Hoán báo tin cho biết mọi Trí tuệ và Hành vi đã
từngbị và được nhập tâm (

)sâu đậm về cái ác (

);ắt phải thay đổi.

Vì thế trong năm nay Mậu Tuất 2018 chúng ta cần lưu ý

VỀ ĐẠO LÝ HOÁN – DI – QUAN

Hiện tượng Hoán là hiện tượng thực hiệnLuật Âm Dương tụ tán trong
Đạo Vũ Trụ; làĐạo lý làm cho có Bộ Mặt MớiHoán; Không cóĐạo
Hoán thì không cóđứa con rời khỏi bụng mẹ, không có thế hệ tương lai,
cũng chẳng có Không gian bao la vô tận, không có đại dương mênh
mông, chẳng có dĩ vãng xa xăm, tức chẳng có Không Thời Gian,chẳng
có tiến bộ khoa học, chẳng có Dịch lý Thời nhân!
Văn minh Văn Hoá Văn HiếnCa dao Tục ngữnào của Tiền nhân cuả
Thế hệ trên trước đã lưu giữ(Thượng Tốn ), hợp lý, hợp Thời được
và bị thuận nhập ( )trở thành truyền thống Dân tộc; bị và được
trởthành tâm niệm tâm khảm(Hạ Khảm ) làm cho Dân tộc đó trường
tồn; làm cho con người Tự Thân sinh tồn (Di)... Ngược lại, cứ theo
mưu mô, xảo quyệt chất chưá đầy trong lòng (Nội Khảm ), còn bên
ngoài vờ thuận theo ( ). Đó là kẻ Bá Đạo; cho dù thông minh, bá kế,
trăm kế ngàn mưu…. Thì cũng như trăm sông đổ về biển (Hoán), nơi
dung nạp chuyển hoá bao la mênh mông mọi thứ loại sinh tồn(Di) theo
kiểu thượng vàng hạ cám (Hoán).
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VỀ ĐẠO LÝ HOÁN – DI – QUAN

Sách lược làm kim chỉ nam cho mọi Chiến thuật.Muốn vậy, ta phải
chấp nhận đạo lý Hoán như sau:
Dịch lý sĩ Xuân Phong nói:
Ác giả quân bình kỳ ác tắc tán,
Thiện giả quân bình kỳ thiện tắc hiện.
Nghĩa là: Trong thời loạn, thời mạt pháp thì dùng sách lược:Lấy độc trị
độc, dùng ác trị ác làm Chiến lược; Lấy thiện đãi thiện làm sách lược.
Dịch lý sĩ Xuân Phong lại nói :
Chúng nhân năng giả bất năng chơn,
Biến hóa âm dương quyết thiệt hơn,
Giả giả chơn chơn tùy thế thế,
Khôn chơn khéo giả đạo hành nhơn.
Nghĩa là:Trong thời loạn, thời mạt pháp...đa số người đời giả dối
nhiều,lếu láo nhiều, chơn thật ít,tùy theo thời thế mà lộng giả thành
chơn. Cho nên, trong thời loạn, chúng ta thận trọng và không ngạc
nhiên về bá đạo thịnh hành.
Và nhớ rằng: Vương đạo và Bá đạo không biên cương, không ranh
giới nào cả. Vương đạo Bá đạo chỉ là xa gần, nhiều ít nhân tâm, nhân
bản. Thất nhân tâm làBá Đạo ắt phải bị và được tan rã, ly tán, phân ly.
Tan rã (Hoán) cuộc đời (Di) sẽ thấy rõ (Quan).

PHONG THUỶ HOÁN
LY TÁN

Hình ảnh: Băng tan, Mây trôi,...
Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng.
Còn gọi là XA LỘ VƯƠNG BÁ ĐẠO.
.
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Hoán là gì ? là sao? Là thế nào?
Nhờ có Đạo Hoán ta mới có dịp nhận ra: Có tụ ắt có tán, có tán ắt có
tụ, có sum họp ắt có chia ly, có sống ắt có chết... Nhờ có Đạo Hoán ta
mới biết có Yêu,là thích gần gũi nhau, là ít ghét. Ghét là thích xa
nhau,thích chia ly,chia tay.Thếmới biết Vương đạo Bá đạo chỉ là xa
gần, nhiều ít nhân tâm, nhân bản.
- Phạm vi Động Tĩnh: Chia lìa, chia ly, chia rẽ, phân chia, phân kỳ,
phân rẽ, phân biệt, rã rời, rã đám, tan rã, ly tan, ly biệt, ly thân, ly dị,
ly hôn, tha hương, viễn xứ…
- Phạm vi nhân tâm: Thất nhân tâm, thất lạc, thất danh, bá đạo, viễn
du, mưu kế, buồn xa xăm man mác…Trơ trẽn, lộ liễu, thuận thời ra
đi, tán gia bại sản, liều lĩnh, can đảm.
- Phạmvi Niềm tin,Ước vọng: Tiêu tan hy vọng , mất niềm tin.Hình
ảnh nước đá gặp gió ắt tan chảy – cũng có thể áp dụng trong phạm vi
ly tán, phân rã hết sức tự nhiên.
Chúng ta hiểu: Xa lánh cái ác,chúng ta vui---Ôi! Cái cảnh biệt ly sao
mà vui vậy. Và khi phải xa lánh cái thiện thì: Ôi! cái cảnh biệt ly sao
mà buồn vậy.

SƠN LÔI DI

Phi long nhập uyên chi tượng.

Hình ảnh:Rồng vào vực nghỉ ngơi
Là hình ảnh của: Nhà nuôi trẻ, bếp núc, nấu ăn, quán ăn ...

Di là gì ? là sao? Là thế nào?
Là Đạo lý Dưỡng Sát sanh ở muôn loài.Đích thị là Dòng bản năng sinh
tồn của Tạo Hóa.Là Bản năng Động Tĩnh Sống Động của Tạo Hóa.
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Thật vậy trong Nội thân,tinh thần nếu giữ vững được ýchí thìsẽ năng
động, sáng tạo ( ). Đồng thời bên ngoài thân xác ung dung, an nhàn
tự tại ( ) thìgìn giữ được cơ thể. Đó là Đạo lý Dưỡng sát sanh của Con
người cũng như của muôn loài vạn vật.
Vũ Trụ Đạo nói:
Trời Dưỡng Sát muôn loài và muôn loài cũng Dưỡng Sát Trời.
Trời sanh ra nuôi dưỡng muôn loài. Muôn loài chết sạch đó là
Thời Trời giãy chết (Tiên Hậu Thiên Đạo lý Di).
Đây chính là Đạo Dưỡng Sát Sinh của Vũ trụ.

“Biến Dịch bất Dịch dã, Dịch biến dịch dã”.
Nghĩa là:
 Đạo Biến Dịch là Chân lý Tuyệt đối;còn Dịch Biến là thành cái
này, thứ kia là Chân lý Tương đối, chân lý vùng!
 Cho nên Đạo Biến Dịch làBản năng của Tạo Hóa là Động Tĩnh
Sống Động, là Siêu Linh Động Biến hoá .
 Vì thế mà Di lại được và bịxem như là thức ăn của Động Tĩnh.
Vậy Động Tĩnh cũng tức là cái lý Di.
 Đạo lý Di là thực phẩm Dưỡng nuôi Đạo Biến Hóa Hóa Thành.
Bởi lẽ đó mới có lý: Trời sanh trời nuôi. Trời không nuôi con của
trời chết!
Sống để ăn, Ăn để sống và Sống để chờ chết.
Mầu nhiệm, oái oăm thay Đạo lý Di.
Động Tĩnh từ cái lý Di mà có Sống Động đó vậy.

PHONG ĐIẠ QUAN

Vân bình tụ tán chi tượng.
Hình ảnh:Tượng bèo mây tan hợp.

 Là hình ảnh củaVũ trụ muôn màu, muôn vẻ, muôn dáng, muôn
dạng.
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 Là hình ảnh củaNgoại hình Cực liên tục, liên lỉ, liên miên, bất tận
 Là kinh qua, trải qua, lướt qua, là kinh bang tế thế (có thể xem thêm
Hoàng cực kinh thế của Thiệu Khang Tiết để hiểu thêm triết lý Phong Địa Quan)
 Là âm khí tràn ngập bên dưới..là vô cảm, vô tình, là cuộc sống
bàng quan, khách sáo...
 Là Trí tri Ý xuất hình ư ngoại, chính là Trí tri cơ cấu tượng hình
hài thanh.
Quan là gì ? là sao? Là thế nào?
Khối âm đã lên cao tới Hào tứ Ngoại Quái, giống như Đại Tráng khối
dương lên tới hào tứ. Quan là Âm khí đã lên cao. Đại Tráng là dương
khí đã lên cao. Âm trưởng thìánh sáng lu mờ, cho nên phải xem lại,
nghiệm lại, xét lại, coi lại, kiểm tra lại...
- Đang ở ngoài sáng (ngoại Tốn ) đi vào chỗ tối (nội Khôn ) nên
phải quan sát, trông chừng...
- Sờ mó, tò mò, táy máy, khám xét, khám nghiệm, quan sát, xem xét,
liếc qua(Tốn ) mọi vật(Khôn ):Chính là Khoa học Thực nghiệm.

- Vấn đề còn mờ tối chưa tỏ rõ(Khôn
) muốn chấp nhận ( Tốn)
phải dòm ngó, tra hỏi, tra xét, kiểm tra, kiểm kê, kê khai chính là
Hoạt động Thanh Tra.

B.- VŨ TRỤ KHÔNG THỜI GIAN
I.- ĐẠO LÝ CỦA KHÔNG THỜI GIAN

1. Đạo Lý Hoán:
 Hoán là LÚC Trí tri Ý ngao du mênh mang trong Âm-dương
Trời biển Tình Ý. Chính thị là Không-Thời gian bao la mênh
mông vô cùng tận.
 Cho nên, không có Đạo Hoán nghiã làchẳng có Không gian
bao la vô tận, không có đại dương mênh mông,thời gian thì
miên trường liên lỉ.
 Vậy không có đạo lý hoán thì cũng chẳng có dĩvãng xa xăm,
chẳng có tương lai gì ráo; tức chẳng có Không Thời Gian,
không có Dịch lý Thời nhân...Quá là vô lý!
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2. Đạo Lý Di:
- Di là Dung dưỡng – là vật nuôi dưỡng...
- Lý của Di là vật nuôi dưởng bản năng sinh tồn của Tạo Hóa, là
vật dung dưỡng bản năng Động-tĩnh của Tạo hóa.
- Di là Đạo lý Trời nuôi dưỡng muôn loài và cũng sát hại muôn
loài. Cho nên Di là thực phẩm nuôi dưỡng Dịch biến,Di là Đạo
lý Dưỡng Sát Sinh đó vậy.
3. Đạo Lý Quan:
 Quan là nồng cốt của không gian, thời gian, trải qua, kinh
qua.Quan làtrục không thời...
 Quan là sắc, là màu sắc, là vũ trụ muôn màu, muôn vẻ,
muôndạng,là hình bóng,là có để lại dấu vết, dù đã trôi qua….
 Muôn vật đều phải bị và được cấu tạo bởi một ngoại hình
(Quan là ngoại hình); từ đó, tự đó mới có mang cái bóng dáng
đó, cái đặc dạng đó, hình hài đó, vân tay đó, ADNđó…
 Quan đích thị là Trí Tri Cơ Cấu Tượng Hình Hài Thanh,là Trí
Tri Ý xuất hình ư ngoại.Cho nên, Tâm trí đó sẽ xuất hiện ra
hình hài đó… và ngược lại hình hài đó sẽ về tới tâm trí đó (xem
thêm Ma y Thần Tướng)
 Bề ngoài không có, không quan sát được thì bề trong cũng
không có,đó vậy !
THỜI LỊNH NÓI:
 Cái lý Tụ tán, đoàn kết,chia rẽ trong Vũ trụ Vô Hữu là lẽ dĩ
nhiên, đương nhiên, tự nhiên của Đạo lý Hoán.
 Con Người và muôn loài vạn vật sống chết (Di) trong lý lẽ Tụ
tán...cũng là Dòng Sinh tồn tụ tán (DiHoán) cũng là hình ảnh,
hoạt cảnh tụ tán (Quan Hoán) Tan (Hoán) cảnh (Quan) đời
(Di). Tan: cảnh đời.Cảnh:đời Tan.
 Là Thời lịnh xảy ra trong năm nay.Chỉ cần theo dõi sát Phạm vi
Tính Ý Tình Lý như sau:
- AI TAN RÃ? Tan rã ai? chánh khách chăng? (Quan)
- Tan rã cảnh nào? Cảnh nào tan rã? phương Bắc ( ) gây ra
TAN RÃ?Ở phương Tây Nam ( ) ?
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II.-ĐẠO LÝ “HOÁN DI QUAN” TRONG DÒNG SINH TỒN
NHÂN LOẠI
Chúng ta đang SỐNG (Di) ở trong Thời đại có khung cảnh (Quan)
thượng vàng Hạ cám (HOÁN là Vương bá đạo, Bá vương đạo) - Lẫn
lộn, đan xen Cùng lúc chung cùng- Chính thị là Thời Mạt mạt pháp.
1.- PHẠM VI CHÍNH TRỊ
Chiến thuật trongPhạm vi Chính Trị
Cho đến nay thì Tư Năng Tự Tánh Hoán của loài Người trở thành
vấn-đề có Danh gọi là Tự Trị Độc Lập trong Xã-hội loài Người,
Độc Lập Tự Trị là ám chỉ về một số Người tại một vùng Trời-Đất
nào đóTÁCH RỜI RA (Hoán)… có hành vi tích cực–tiêu cực,để
thành ra Quốc gia TỰ TRỊ sao đó, động-tĩnh ăn làm với những
điều gì đó (Di), với tư cách của TÌNH HUỐNG (Quan)TỰ LỰC, TỰ
CƯỜNG BẤT KHUẤT sao đó, đến độ thiên hạ muốn thống trị, sửa
trị, mà rõ ràng là không thểnào CAI TRỊ, XEN VÀO TRỊ được cái
quốc gia đó. (xem thêm sách: Chính trị Liên Hành Tinhcủa Dịch lý sĩ
Xuân-Phong )
Thế là những Tập thể Con Người ở mọi vùng Trời-đất, có được
cái danh, và mang cái danh là một Quốc gia Tự-Trị Độc-Lập, thay
vì trước kia là các bộ lạc, thôn sóc, buôn làng. Nay, với ý lý bị và
được Định danh như trên, một Quốc gia Tự Trị Độc Lập thật sự
thì những quốc gia khác không thể điều khiển, chi phối, xen vào
để Thống Trị, sửa trị hay ra pháp lịnh hình phạt dân chúng trong
Quốc gia Tự trị đó! Những quốc gia khác phải tôn trọng chủ
quyền của Quốc gia Tự trị.
Ngược lại, Quốc gia Tự trị giả hiệu, còn gọi là Độc lập bánh
vẽ thì bị và được ngoại bang tha hồ chi phối,tha hồ thao túngchính
quyền bằng nhiều hình thức và kẻ Cầm Quyền vong nô (Hoán) lại
xem dân tộc, dân chúng của Quốc gia mình như cỏ rác ngõ hầu
hài lòng chủ nô…. Như vậy nhất định Quốc gia ấy đã bị và được
một Tập đoàn Tà quyền Bá đạo (Hoán)nắm quyền để Buôn Dân
Bán nước!
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DỊCH NÓI:
 Hoán là căng gió thuận buồm ( ) trên dòng nước ( ) Hình
ảnh cục nước đá ( ) gặp gió ( ) tan dần. Cho nên cái Xã hội
vô cảm (Quan) sẽ phải tan rã (Hoán). Tức lọt vào tròng CHIA
ĐỂ TRỊ của bè lũ XÂM LĂNG QUỐC TẾ (trong Kỷ nguyên Liên
hành tinh Thời mạt mạt pháp nầy )
 Căng buồm theo chiều gió cuốn (Hoán) là Các Nhóm Thời cơ,
cơ hội, Nhóm Thực dụng (Hoán). Tỉ như Thực dụng Vương
đạo thìbiệt ly sao mà buồn quá; nhưng biệt ly sao mà vui vậy là
Thực dụng Bá đạo. Cho nên có loại Thực dụng Vương đạo thì
cũng có loại Thực dụng Bá đạo cùng lúc chung cùng.
 Bá Đạo mưu mô xảo quyệt trơ trẽn (Hoán) Vô cảm (Quan)
hung ác (Bạch Hổ) trong Dòng sinh Tồn của Nhân loại (Di) sẽ
bị và được Nhân loại quan sát và nhìn thấy rõ (Quan) trên
TRỤC chân giả, còn trên TRỤC giả chơn là Nhạc Bất Quần, là
bá đạo ngụy quân tử. Chế độ dân chủ chân chánh là Vương
Đạo, chế dộ dân chủ giả hiệu xảo quyệt là bá đạo và phải cực
kỳ sáng suốt, cực kỳ trầm tĩnh mới nhận ra NÓ.
 Vương Đạo thông minh, linh hoạt (Hoán) thì dũng mãnh kiêu
hùng (Bạch Hổ) có Thần khí Nhân bản, có Trí Tri Ý sáng ngời
của Vô Cực Đức Tánh (Di) Tướng mạo ấy được Tượng Hình
Hài Thanh hiển lộ khiến mọi người đều thấy biết (Quan).
 Thông minh lém, kiểu trình độ Trí tri Ý của ếch ngồi đáy
giếng, của chây lười suy tư, của bịnh quơ đũa cả nắm là Bá
đạo, là Triết gia lém, Sĩ phu lém, Học giả lém…đều nghiêng về
bá đạo,nghiêng về giảo hoạt,gian xảo,… Ca hát thì không phải
xướng ca vô loại mà chỉ là cá nhân nào đó thôi…Đó là bịnh
quơ đũa cả nắm,chưa kể đến vì ghen tị nhỏ nhoi mà chê bai ẩu
xị!... Cho nên chẳng làm sao TIN họ được !!! Thời lịnh mách
bảo:Hãy XA LÁNH (Hoán) bọn chây lười suy tư (Di Quan).
Chúng tôi nói :
- Những kẻ Lãnh đạo nào đang tráo trở, xảo quyệt, ngồi xổm lên
Công pháp Quốc tế là Bá Đạo (Hoán).
- Những kẻ Lãnh đạo nào đang coi dân tộc, dân chúng của Quốc
gia mình như cỏ rác là Bá Đạo (Hoán).
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- Những kẻ Lãnh đạo nào đang nhân danh Nhân quyền, nhân danh
Hoà bình ổn định trật tự Thế giới để mua bán Vũ khí, để phục vụ
lợi ích riêng cho phe nhóm mình, cho Quốc gia mình, để khống
chế Quốc gia yếu kém là Bá Đạo (Hoán).
- Những kẻ Lãnh đạo nào đã và đang gây cảnh chia lìa, chia rẽ,
phân rẽ, phân biệt chủng tộc, mầu da, gây thất nhân tâm che dấu
che đậy bằng những cụm từ hoa mỹ: Vì Loài người, vì Dân tộc,
Vì Tổ quốc (Quan)...là Bá đạo (Hoán).
- Hoán là chia để trị : Tàu Tây Nga Mỹ đã làm cho người Việt
Nam gọi nhau là Ngụy nầy, ngụy nọ, ngụy kia !! Anh ngụy, tôi
ngụy, nó ngụy, chúng bay ngụy,chúng tôi cũng ngụy luôn,ngụy là
nghiêng theo, ngã theo, chạy theo…Để khỏi mắc cở hổ thẹn,
Người Việt dùng danh: THÂU THẠP TINH HOA VĂN HÓA nước
ngoài!!
- Quốc tế Xâm Lăng đã thành công trong chánh sách chia để trị
(Hoán) làm cho dân chúng VN nghi kị, chia rẽ nhau nát bét từ
trong gia đình ra ngoài Xã hội. Đó là một Xã hội Vô Cảm thượng
thừa (Quan)!Cám ơn bậc Thầy xâm lăng quốc tế dạy dỗ cho dân
Việt Chia rẽ, hận thù, dốc láo, loạn ngôn, vọng ngữ, và nay xin
thông báo, học trò Việt Nam đã hoàn thành bài học xảo trá ấy và
đã,đang nghiễm nhiên đoạt danh: BÁ CHỦ ĐỆ NHẤT GIAN XẢO
và không còn quốc gia nào chạy theo kịp nữa rồi!!! Quốc tế
muốn học khoa học gian xảo ắt phải ghé Việt Nam du học đó vậy.

Cho nên Thời Lịnh năm nay Thiên Ý nói:
 Vương-Bá Đạo nói nên cố gắng Xa Lánh (Hoán) cuộc
sống (Di) có hoàn cảnh (Quan) Bá-Vương Đạo (Hoán).
 Bá đạo (Hoán) nên xa lánh, hãy quay về Vương Đạo
(Hoán) hầu có hoàn cảnh (Quan) Sinh Tồn (Di) mãnh
liệt (Bạch hổ)

Vì thế, trong Dòng Sinh tồn Biến Hóa Hóa Thành, chúng ta dễ
nhận thấy: Bá đạo A khen chê Bá đạo B bằng thích và ngược lại,
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tức Dòng Sinh tồn Biến hóa hóa thành vẩn đục!! chê khen không
bao giờ đúng chỗ, không hề đúng lúc…không hề có tiêu chuẩn
phân biệt nổi chân giả, giả chân… Tại sao vậy? Tại vì khen chê
theo trình độ Trí tri Ý kiểu ếch ngồi đáy giếng!!Vậy, Bá đạo khen
ta thì ta hết còn phước đức, Bá đạo chê ta thì phước đức ta còn.
TIÊN ĐOÁN:
 Phía Đông Nam ( ) của các Châu lục đều bị ảnh
hưởng do các âm mưu nham hiểm đen tối ( ) từ
Phía Bắc ( động). Cho nên Các kẻ Bá Đạo
(Hoán) đang nắm quyền thống trị bóp nghẹt đời
sống của người dân (Di) sẽ phải tan rã (Hoán).
 Căng buồm theo chiều gió cuốn (Hoán) là Các
Nhóm Thời cơ, cơ hội, Nhóm Thực dụng (Hoán).
Tỉ như: Trước cảnh ly tán nhân tâm (Hoán) thì
Thực dụng Vương đạo đau lòng; nhưng gây chia
rẽ biệt ly lại là niềm vui của bọn Thực dụng Bá
đạo(Hoán). Vì thế Khung cảnh Xã hội nào
(Quan) đang chia rẽ, ly tán (Hoán) nhân tâm (Di)
cũng sẽ phải tan rã (Hoán).
 Vì thế tại Châu Á các quốc gia ở phía Đông Nam
( ) do Phương Bắc ( ) hung ác (Bạch Hổ) dòm
ngó sẽ bị và được nhìn thấy rõ quang cảnh
(Quan) chia lìa thay đổi xáo trộn (Hoán). Và
ngay chính kẻ gây ra cũng bị lâm cảnh hung hiểm
( ) động hào 2 Bạch Hổ.
1. PHẠM VI KINH TẾ .

Trong Xã-hội loài Người, tại bất kể nơi nào đó, bất chấp vùng Trời
đất nào, và bất kể Lúc nào, loài Người cũng đang chạy theo DANH,
LỢI, TÌNH CHUNG TƯ LIÊN HỆ CHẰNG CHỊT CHI PHỐI và nếu có ĐộngTĩnh TƯƠNG KẾ TỰU KẾ (Hoán) trong lời nói, việc làm, hay trong
chương trình Hành động một cách Tích Cực hay Tiêu Cực, thì chỉ là
chuyện hát xướng diễn tuồng thường xuyên trên Sân khấu Dịch Biến
(Quan), chớ cũng chẳng có chi lạ cả.
Cho nên:
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 Bá đạo (Hoán) thì không cần lẽ phải, bất chấp đạo lý, không
chịu mất một xu cho công ích!
 Bá Đạo trao (Hoán) mạng sống Dân tộc (Di) cho Ngoại bang
định đoạt, cầm trịch (Quan)!!
 Bản năng Biến Dịch Dịch biến của Tạo Hóa là Động Tĩnh
Sống Động, Siêu Linh Động Tĩnh nên “Di” đượcvà bị xem là
thức ăn của Động Tĩnh, là thực phẩm nuôi dưỡng Dịch biến.
Vậy Động Tĩnh có từ cái lý của Di đã dung dưỡng.
 Biến Dịch là Nghiệp Động Tĩnh, là Bản năng của Vũ trụ nên là
Tiên Thiên Đạo lý Di, bởi vì hễ có Động Tĩnh đích thị là phải
có Đạo lý Di.
 Dịch biếnlà Đạo lý bao bọc về dung dưỡng toànbộ Vũ trụ
Không Thời, là Đạo lý Trời nuôi dưỡng muôn loài và cũng sát
hại muôn loài. Cho nên Di là thực phẩm nuôi dưỡng Dịch
biến,Di là Đạo lý Dưỡng Sát Sinh đó vậy.
Và rồi,chúng ta sẽ thấy (Quan) nền kinh tế (Di) thực dụng bá đạo
(Hoán) tan rã (Hoán) bong bóng nhà cửa,bong bóng chứng khoán
v…v... tan rã như băng trôi!! (Hoán)
2.- PHẠM VI NHÂN VĂN XÃ HỘI

Sinh hoạt xã hội (Di) thấy rõ (Quan) sự phân rã(Hoán), cho nên trên
nói dưới không nghe (Hoán). Giả bộ khen nhau, thiệt tình chê bai
(Hoán)…một xã hội loài người VONG THÂN (Hoán) chính thị là Thời
Mạt mạt pháp trên hiện thân xã hội loài người.
Làm sao phân biệt loại người nào thật lòng, loại nào ngụy lý giả nhân
nghĩa?Nhất là loại người ngụy quân tử đang Lãnh đạo ?
a.- Quan sát Sự linh hoạt Cai trị của Giới Lãnh Đạođể thấy:
 Chúng chỉ cần trăm mưu ngàn kế (Hoán) để giữ bè đảng, tập
đoàn là trên hết…
 ChúngBỊ phải răm rắp nghe lời và không được phép cãi lại
ngoại bang đang giúp chúng cầm quyền.Chúng Tôn Sùng
ngoại bang viện trợ nuôi chúng (Di); đích thực Vong Nô…
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b.- Quan sát Sự thay đổi Đời sống Xã Hội
 Khi Dân chúng mặc nhiên làm kiếp nô lệ, ưa thích nịnh bợ hết
sức lố bịch,tức có bịnh tâmthần (nhẹ nặng); thích thú làm nô
lệ, lại mang bịnh tự cao,lo chê bai bằng thíchmà không hay
biết, đã thế lại còn tỏ ra hân hoan phơi phới, cho rằng mình là
kẻ tân tiến hơn người...
 Khoe khoang tiêu thụ vật dụng ngoại bang, chuyên xài hàng
hóa của ngoại bang, tập tành thói ăn chơi xa xỉ theo kiểu ngoại
bang… cho thế mới là văn-minh tiến bộ (Quan)!! Vì thế Vấnđề Ăn, Ở, Mặc, Tiêu thụ… lâu ngày như vậy dân chúng, dân
tộc mặc nhiên trở thành kẻ thích thú bị làm Nô Lệ và kiêu
hãnh được làm nô lệ, dạng bịnh tâm thần thứ hai!!
 Dân chúng Đói no, Sống chết, Lành rách, ngày càng trở thành
ỷ lại vào nước ngoài, giao mạng sống cho kẻ bán dân tộc, bán
nước định đoạt (Quan)!!... Tất cả đều nằm trong tay ngoại
bang vo tròn bóp méo, tùy thích (Hoán). Dĩ nhiên kẻ Ngoại
bang có quyền bán lại dân tộc mình cho tên lái ngoại bang
khác, nếu thấy có Lời!!!! Nói chung là Ngoại bang đã cướp hết
mọi lẽ Sống Còn của dân tộc (Di)…
Hãy nghe Nhạc sĩ Phan văn Hưng
Trong bài ca Chúng Đi Buôn

Cẩn trọng quan sát và nhận thức ai ai cũng thấy rằng:
- Giết người bằng bạo lực, ngồi xổm trên luật pháp (Hoán),
công khai kỳ thị chia rẽ còn miệng thì hô hào đoàn kết –xem
như “nói một đàng làm một nẻo”, là Bá Đạo (Hoán) đã và
đang nghĩ mình làm chủ vũ trụ, thế giới hay một quốc gia mà
lộng hành hống hách!Không biết mình chỉ là Diễn viên đóng
tuồng trong Sách lược Phong Thuỷ Hoán của Vũ trụ (Quan) !
- Tại vì Thiên hạ cũng như những vị Lãnh đạo ấy chưa học hiểu
rõ về Vạn vật Âm dương quy Nhất lý! Để biết rằng: Bĩ cực
Thái Lai là Đạo Âm Dương Cực biến liên lỉ liên tục biến động
biến đổi biến hoá không bao giờ hết, không bao giờ ngừng
nghỉ! (Hoán) cho nên Bá Đạo tới thời Cực (Hết thời) thì
Vương Đạo sẽ thay thế ( Hoán).
- Chúng ta không khen chê, trách cứ đúng sai (Quan) - chỉ ráng
hiểu biết (Di) về Thời lịnh. Bởi lẽ Khen Chê phải đúng chỗ,
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đúng lúc...nếu sai thời lúc thì khen chê chỉ là châm dầu vào lửa
mà thôi !

TIÊNĐOÁN
a. Thiên Lý Hoán Di Quan báo tin Không Gian Thời gian
Động Tĩnh-Tĩnh Động (Hoán) với Lý Động Tĩnh được
bảo bọc che chở nuôi dưỡng bởi Sơn Lôi Di, được Tượng
Hình Hài Thanh bởi Phong Điạ Quan là Nòng cốt của mọi
Động Tĩnh - Tĩnh Động kinh qua, trải qua trên trục Không
Thời Gian chính là Đạo lý Dưỡng Sát Sinh, là Đạo lý Trời
nuôi dưỡng muôn loài và cũng sát hại muôn loài!là ghi lại
Nhất lý cho Lịch sử Vũ trụ nói chung và cho Điạ cầu nói
riêng (Di), là mô tả Hoá Thành Nhất lý cho mọi Hình ảnh
Động Tĩnh, cho mọi Cảnh quan Vũ Trụ (Quan) sau mỗi
chu kỳ Biến động, Biến Đổi, Biến Hoá.
b. Vì thế Phong thuỷ Hoán có nghiã là Biến động, Biến đổi,
Biến hoá đã đến lúc thay đổi hoá thành BộMặt Mới đương
nhiên cho Cảnh quan Phong địa(Quan);(Phong thuỷ
Hoánthuộc Bộ Bát Thuần Ly )
c. Cho nên Các hiện tượng Hoán động (Nội tượngĐộng hào 2)
là các hoạt động dữ dội của Thuỷ Du hồn Thiên Thuỷ
Tụng rồi kết thúc ở Hoả Quy Hồn (Thiên Hoả Đồng Nhân) .
Nghiã là Phiá Đông chính Nam,Đông nam Nam , chính
Bắc của các Châu lục đều sẽ bị Thiên tai Nước Lũ, nước
lụt, mưa bão, giông tố, lửa núi, lửa đất, lửa đạn sẽ dồn dập
trút ra đổ xuống thay đổi (Hoán) rất mạnh và dữ dội
(Bạch Hổ) Bộ mặt Điạ cầu này! Nhất là Bắc cực và Nam
cực BĂNG TRÔI với các tảng băng trôi rã tà tà (Hoán)
nhưng khủng khiếp !!
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Chúng tôi xin nhắc lại :
 Chúng ta trong đã qua sống khá lâu trong Tri thức hậu học
(Quan) trong vô cảm thờ ơ (Hoán) với nạn tai âm dương dị biệt,
say mê sống đắm chìm trong chân lý vùng, chân lý cạn hẹp, chân
lý nhóm, chân lý cục bộ, chân lý từng miền, từng phần, tức phải
sống trong hoài nghi nhau, chia rẽ nhau (Hoán)...dẫn tới mạt mạt
pháp gieo rắc tai họa khủng khiếp trên khắp hành tinh địa
cầu...đã và đang hình hiển hiện thân trong Dòng Sinh Tồn của
nhân loại (Di).... đã và đang cùng cực loạn tri, loạn trí khắp nơi...
khắp nơi trùng trùng điệp điệp thù hận, chém giết ....

Cơ





khí Vũ khí trở thành Chủ Nhân Ông

Dân chúng trong bất cứ quốc-gia nào, cũng đều phải động-tĩnh
ăn làm để Sống còn, luôn hy vọng, luôn hướng về các cấp Lãnh
Đạo, mong ước họ hoạt động hữu hiệu cho dân chúng và luôn
hy-vọng tập đoàn Lãnh Đạo không nên thông minh bá đạo.Tiếc
rằng, đa số dân chúng không tài nào kiểm soát được những hành
vi của các cấp Lãnh đạo Bá đạobởi họ có tài dùng sáo ngữ, vọng
ngữ tinh vi dư sức lường gạt trình độ hiểu biết của dân đen, họ
có an ninh mật, sẵn sàng tiêu diệt những Trí thức nửa mùa, Trí
thức mọt sách, giáo điều, ngoan cố, Tiến sĩ “Giấy” từ những
trường Đại học hình thức bịp mị v...v…cho nên chết lãng nhách,
chết tức tưởi, chết vì kém thông minh mà tưởng là Trí thức thông
minh!! Thậm chí ngay trong hàng ngũ Lãnh Đạo cũng bị và
được quân xâm-lăng lừa gạt!! Nên chính họ cũng không Cân
Phân được Lợi trước mắt Hại lâu dài, không biết thế nào là Vô
Tình bán nước, (cố ý bán nước xin miễn bàn), họ không hiểu rõ căn
cơ mất nước do đâu, vì sao mà mất nước??..v...v...
Cho nên Kẻ ngoại bang, núp dưới danh hiệu Đồng minh, Đồng
chí, núp dưới danh hiệu Trao đổi Tinh Hoa Văn hóa, Trao đổi
Mậu dịch hai bên cùng có lợi...Điều này với Lãnh tụ Yêu
nướcYêu Dân thật sự, với tài đức hơn người, với trí tri linh hoạt
tương kế tựu kế, trong Tinh-thần Tự trị Độc lập thì rất lợi cho
Dân Tộc. Nhưng, với loại Lãnh tụ Bá đạo! quá xui,quá đen cho
dân tộc !!
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Trời đã cho dân Việt thụ hưởng và thấm thía mùi vị các chế độ:
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - họ làm cho công tội lẫn
lộn!!...Trời cũng đã cho dân Việt hưởng Chế độ Việt Nam Cộng
Hòa I và II - họ cũng làm cho công tội lẫn lộn. Vừa Công vừa
Tội chính là vì Hậu học nạn tai Âm Dương dị biệt! Gây ra Cái
xui xẻo nhất cho dân Việt là: Thực dân Pháp ra đi, Pháp ngụy trở
thành Nga ngụy, Nhật ngụy, Tầu ngụy và Mỹ ngụy !!! Chúng
làm cho dân tộc Việt oán thù chia rẽ nát bét, sợ hãi chiến tranh
tàn khốc và nhắm mắt vô cảm làm bạn thân thiết với Thần Ngu
dốt, Ma Nghèo hèn, Quỷ Dâm ác!!!

Tóm lại:
Trong Xã hội Loài người bất kể Quốc gia nào, Dân tộc nào, dù muốn
hay không thì cũng phải đã bị và được hứng chịu, gánh chịu mọi Hèn
Hạ, Tồi Bại của Tập đoàn Xâm lăng quốc tế.Nhưng, Lẽ Sinh Tồn của
Dân Tộc, Dân chúng ắt phải Bùng Nổ lên dữ dội bằng nhiều kiểu,
nhiều cách theo tư thế Sinh Tồn riêng của Dân chúng…
Đất nước còn tồn vong, thì trong tranh đấu, tranh giành lại Sự Sống vẫn
còn... dần dần Dân chúng sẽ đủ khôn ngoan sáng suốt để hiểu rõ sự lưu
manh ác độc của Ngoại bang, và tìm nhược điểm của ngoại bang và
bọn Bá Đạo, và rồi sẽ làm cho dân tộc trở lại ngày càng Lớn Mạnh
lên…ngõ hầu, đủ và thừa sức đối phó với Ngoại Bang Xâm Lược và
Tiêu diệt bọn Bán nước.
Dân chúng, Dân tộc đó sẽ phải dùng xài Văn-Võ Trị và cả Võ -Văn
Trịđể thành công, gọi là thoát ra khỏi (Hoán) XA LỘ SÁT SANH BÁ
ĐẠO,quay về XA LỘ DƯỠNG SANH VƯƠNG ĐẠO.(Xin xem Chính trị Liên
Hành tinh và Thiên Nhiên Xã Hội Học )

Tự thân mỗi Con người là sẵn có một Nhân Bản vị động tĩnh (Di), tức
như lúc nào mỗi Người cũng đang Tự có Sáng-Tối Trí riêng, tự có ý
riêng để đối phó với mọi hoàn cảnh éo le sống động của mình, tự mình
phải Sống động với chung quanh, với muôn loài vạn vật, không giây
phút ngừng nghỉ…
Và chỉ còn ngõ duy nhất là XA LÁNH ngay XA LỘ BÁ ĐẠO, quay về XA
LỘ VƯƠNGĐẠO, mặc cho việc nầy, chuyện nầy rất khó khăn, đành ráng
theo lời khuyên:
Xuất Tánh (Hoán) chi vị Đạo (Di),
Tu Đạo (Di) chi vị Giáo ( Quan).
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Bài viết nầy chỉ dành riêng cho nội bộ của Việt Nam Dịch lý Hội nhằm
mua vui trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018 .Chúng tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm bài nầy.
Ngày Bính Thân 17 tháng 9 Năm Đinh Dậu Giờ Tí
Dương Lịch 05/11/ 2017

2018
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