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Thßa các bÕn,

Møc Bé Tám, viªt qua tâm KHÔNG, liên h® v¾i t× quang cüa ÐÕi Bi, nó cûng là mµt li«u thu¯c tr¸ tâm b®nh và giäi töa u¤t
khí cüa tim, gan và th§n. Không nên c¡t xén b¤t cÑ giai ðoÕn nào, có ÐÕo Tâm thì s¨ hi¬u chi«u sâu cüa Møc Bé Tám. ¿¾c
mong các bÕn thñc hành ðÑng ð¡n, thì s¨ cäm thông chièu hß¾ng phát tri¬n cüa tâm linh.
Kính bái,

Bé Tám

Ph¥n câu höi cüa Møc Bé Tám dành cho bu±i sinh hoÕt tÕi thi«n ðß¶ng
1) Sñ liên h® cüa ngß¶i th§t tâm tu có khó khån hay không ?
2) Hào quang thoát khöi kh¯i óc thanh nh© là sao ?
3) L¤y cái gì giäi quyªt chuy®n cüa ngß¶i khác ?
4) Duyên ði¬n tái h°i là sao ?
5) Ti«m thÑc cüa con ngß¶i n¢m ở ðâu ?
6) Do ðâu cäm ðµng lòng ngß¶i ðßþc ?
7) Nguyên lý h± trþ cho tâm linh b¢ng cách nào ?
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Atlantic city, 12-12-99 5 : 25 AM
Höi : Sñ liên h® cüa ngß¶i th§t tâm tu có khó khån hay
không ?
Ðáp : Thßa ngß¶i th§t tâm tu lu°ng ði¬n thanh nh© liên h®
không khó khån vì nó là chung ðß¶ng tiªn hóa

K® :

Thanh giao t§n g¯c qui hình ðÕt
DÑt khoát chung vui xây hÕnh ðÑc
Qui hµi tâm lành chung mµt cµi
Dày công tu luy®n cäm giao t¥ng

K® :
Atlantic city, 13-12-99 8 : 20 AM
Höi : Hào quang thoát khöi kh¯i óc thanh nh© là sao ?
Ðáp : Thßa hào quang thoát khöi kh¯i óc thanh nh© hòa
hþp v¾i ðÕi tñ nhiên s¨ tiªn t¾i vô cùng tr§t tñ cüa ðÕi thanh
t¸nh
Atlantic city, 14-12-99 4 : 50 AM
Höi : L¤y cái gì giäi quyªt chuy®n cüa ngß¶i khác ?
Ðáp : Thßa xØ døng trñc giác cüa chính mình ð¬ giäi quyªt
chuy®n cüa ngß¶i khác
Atlantic city, 15-12-99 7 : 55 AM
Höi : Duyên ði¬n tái h°i là sao ?

Sáng choang minh cäm tri¬n nhi«u màn
Ý thÑc nguyên cån tñ bÕc bàn
Trí ðÕo thâm tình duyên t§n ðµ
Thanh tâm b×ng sáng chÆng m½ màng

K® :

Khai thông trñc giác tñ phân cùng
Phân tách rõ r®t ðß¶ng trí chung
Sñ th§t không c¥n gieo nþ ði¬n
Âm th¥m tñ hi¬u lý bao dung
K® :

Ðáp : Thßa duyên ði¬n tái h°i là mµt sñ g£p gÞ b¤t ng¶
không th¬ dñ ð¸nh trß¾c ðßþc

Atlantic city, 16-12-99 4 : 55 AM
Höi : Ti«m thÑc cüa con ngß¶i n¢m ở ðâu ?
Ðáp : Thßa ti«m thÑc cüa con ngß¶i ¦n tàng trong th¥n kinh
kh¯i óc tÕo thành mµt ký Ñc nh¾ nh¾ thß½ng thß½ng gây
thành mµt t§p quán hß¾ng tâm sanh gi£c
Atlantic city, 17-12-99 9 : 40 AM
Höi : Do ðâu cäm ðµng lòng ngß¶i ðßþc ?
Ðáp : Thßa cäm ðµng lòng ngß¶i do t× trß¶ng thanh t¸nh
hòa tan ch¤n ðµng v¾i nµi khoa tâm lý

Tình c¶ hµi nh§p thÑc tâm duyên
Giäi quyªt tâm linh chÆng có phi«n
Phát tri¬n tâm linh trong tiªn hóa
Tình thß½ng ðÕo ðÑc ðÕt duyên ti«n

K® :

Xác ngß¶i gi¾i hÕn trí không thông
Nghi®p lñc kéo lôi tñ tiªn th¥m
Tßởng ðÕt sai l¥m mà không biªt
Bình tâm thanh t¸nh cäm giao li«n

K® :

Duyên tình khai sáng trí tâm linh
Cäm thÑc chung nhau mµt m¯i tình
Nß¾c m¡t không ng×ng r½i chuy¬n ðµng
Tình thß½ng dào dÕt tñ mình minh
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TH¿ T» LAI VÃNG
Kính thßa Th¥y,
Trong "Tôi T¥m ÐÕo", t§p II, cüa H V Em, câu 70 ,
V¤n :" Mô Ni Châu, Thánh Thai là thª nào ?
Ðáp : Khi công phu, có ngß¶i th¤y ánh sáng nhß ng÷n ðèn 10 Watt (trong khi nh¡m m¡t t¡t ðèn),
ho£c sáng h½n, ho£c có nhi«u màu (có ngß¶i tßởng l¥m là ánh sáng bên ngoài nên mở m¡t ra
xem, nhßng không th¤y), ðó là Mô Ni Châu dß¾i hình thÑc yªu ho£c mÕnh do ði®n khí công phu
xu¤t ra giæa hai chân màÜ..................
Nên nh¾ th¤y ánh sáng ở ngay trß¾c m£t thì t¯t, vì là chánh, còn nªu th¤y ở hai bên tuy®t ð¯i
không nhìn và lßu ý vì ðó là do bên tà dçn d¡t.
Qua câu 70 trên, con ðã trích ra v¡n t¡t, kính thßa Th¥y con mu¯n höi :
1) Ánh sáng ở hai bên tÕi sao có sñ khác nhau ?
2) Ð°ng th¶i là ánh sáng tÕi sao ánh sáng ở hai bên lÕi là do bên tà dçn d¡t và ánh sáng ở ngay
trß¾c m£t thì t¯t vì là chánh ?
3) Sñ th§t cüa ánh sáng là gì ?
4) Thª nào là ánh sáng cüa nµi tâm ?
Kính báI Th¥y,
Con
UXT
-------------A C ngày 19/09/99
Th¥y vui nh§n ðßþc th½ con và ðßþc biªt con mu¯n hi¬u Mô ni châu thánh thai xu¤t phát t× ðâu ?
Xu¤t phát t× trung tâm ch½n mày trong lúc nh¡m m¡t th¤y rõ nhß ban ngày, hi®n ra ngû s¡c ngû
quang, càng ngày càng l¾n rµng nhß h°n ðang ði giæa không trung, g÷i là nh§p ð¸nh phát sáng
trß¾c m£t. Hai bên tai phát sáng là không phäi Mô ni châu, ngß¶i thi«n Vô Vi c¥n nhìn thÆng b¢ng
ý trong lúc nh§p ð¸nh thì m¾i cäm nh§n ðßþc ánh sáng th§t và vô cùng.
Ánh sáng ở hai bên là ¦n tàng trong nghi®p lñc chï có ph§n sñ trì kéo n£ng thêm và lý lu§n sai.
Còn ánh sáng xu¤t phát t× trung tâm ch½n mày thì s¨ giäi töa sñ tåm t¯i và bñc nh÷c, ánh sáng là
kªt tø nguyên lý cüa Tr¶i Ð¤t mà hình thành. Nh¡m m¡t mà th¤y ðßþc ánh sáng tÑc là ánh sáng
cüa nµi tâm.
M²i m²i phäi thñc hành ð«u ð£n thì s¨ có kªt quä.
Chúc con vui tiªn trong hành trình thanh t¸nh.
Quí thß½ng
Lß½ng Sî H¢ng
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VÔ VI VÒNG QUANH THŠ GI•I

Nhân d¸p Tªt Canh Thìn v×a qua bÕn ðÕo tÕi nhi«u n½i nhß Philadelphia, San Diego, Virginia,
Montreal, Toronto, Calgary ðã phát tâm t± chÑc gian hàng VôVi tÕi chþ Tªt ð¬ có c½ hµi ph± biªn
Pháp Lý Vô Vi Thñc Hành tñ CÑu qua nhæng sách Phß½ng Pháp Công Phu, bång, CD và Video
Thi«n Ca.
Theo nhæng báo cáo lÕi nhß sau:
-

TÕi San Diego chþ Tªt ðßþc t± chÑc 3 ngày b¡t ð¥u t× 5 gi¶ chi«u ngày 30 Tªt , ðây là l¥n ð¥u
tiên Vô Vi có m£t tÕi chþ Tªt này. Các bÕn ðÕo ðem TV ra ð¬ chiªu Video Thi«n ca và ÐÑc
Th¥y giäng cho ð°ng bào ði qua lÕi xem , phát kinh sách, bán nhæng cu¯n bång nhÕc Thi«n ca
và Video Thi«n Ca v¾i ni«m hy v÷ng nhæng l¶i giäng và phß½ng pháp Thi«n này ðßþc ph±
biªn rµng rãi nhân gian. BÕn ðÕo tham dñ cûng cäm nh§n nhß có sñ hi®n di®n cüa ÐÑc Th¥y
và r¤t ph¤n khởi và vui vë m£c dù cûng m®t.

-

TÕi Phila , n½i ðây cûng là l¥n ð¥u tiên bÕn ðÕo Vô Vi cûng có ðßþc 1 gian hàng trong chþ Tªt
trong 2 ngày. Chþ Tªt n½i ðây là do Liên Ðoàn Hµi Công Giáo t± chÑc . M£c dù ða s¯ ngß¶i ði
chþ Tªt ð«u là ngß¶i công giáo nhßng ðã ðón nh§n nhæng cu¯n sách Phß½ng Pháp Thi«n r¤t
nhi«u, nh¤t là nhæng cu¯n bång Video Thi«n ca n½i ðây là bán chÕy nh¤t. BÕn ðÕo r¤t ph¤n
khởi vì không ng¶ ðßþc hßởng Ñng nhß v§y. Nhi«u ð°ng bào cûng ðang mong ch¶ ngày nào
s¨ ðßþc trñc tiªp nghe l¶i thuyªt gïng cüa Th¥y.

-

TÕi Virginia (vùng Wa DC) bÕn ðÕo tham dñ gian hàng Vô Vi tÕi chþ Tªt này có 1 ngày thôi vì
bão tuyªt và m¾i b¡t ð¥u phát t§p Phß½ng Pháp công phu 1 lát thôi ðã hªt sÕch bÕn ðÕo cûng
ra v« s¾m vì Tuyªt nhi«u

-

TÕi Montreal chþ Tªt ðßþc t± chÑc 1 tu¥n trß¾c Tªt. M£c dù r¤t lÕnh nhi®t ðµ g¥n - 18 ðµ mà
1 s¯ ít bÕn ðÕo cûng c¯ g¡ng nhß m÷i nåm (ðã t± chÑc nhi«u l¥n) t± chÑc 1 gian hàng không
ngoài møc ðích ph± biªn Phß½ng Pháp thi«n ðªn m÷i ngß¶i có thi®n duyên g£p, m£c dù bán
hàng chï v×a ðü trang träi chi phí mà thôi .

-

1 tu¥n sau thì 1 s¯ nhö bÕn ðÕo tÕi Montreal ph¯i hþp v¾i anh Minh Khäi tÕi Toronto cûng có
ðßþc 1 gian hàng tÕi chþ tªt Toronto. Ðây là l¥n thÑ nhì Vô Vi có m£t vì Toronto r¤t ðông
ngß¶i VN.

-

TÕi Calgary anh Thi cûng tham dñ ðßþc 1 gian hàng Vô Vi khiêm nhßþng tÕi chþ Tªt

Và cûng còn có th¬ có nhæng n½i khác næa ...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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