Số: 769 Ngày: 4 tháng 4 năm 2010
Thanh Bình
Töï giaùc giaœi toœa taâm tieán hoaù
Caœm minh Trôøi Ñaát duyeân haønh tieán
Bình taâm hoïc hoœi trí an yeân
Thöùc giaùc chính mình chaúng luïy phieàn
Vĩ Kiên
Mục Bé Tám từ 17/06/04/2000 đến 23/06/2000
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm
bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì
sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều
hướng phát triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Vui trong tình thâm bạn đạo có hữu ích gì không?
2) Vu cáo có thành công hay không?
3) Muốn thấu triệt tình đời và đạo thì phải làm sao?
4) Tại sao những người thiếu phước tu không thành?
5) Ác quỷ sắp chết sẽ ra sao ?
6) Ma quỉ mổ xẻ và phá đạo có ích gì không?
7) Người điên loạn bất chấp hậu quả sẽ ra sao?
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1) Monaco, ngày 17 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Vui trong tình thâm bạn đạo có hữu ích gì
không?
Ðáp: Thưa duyên lành sẵn có tái ngộ chỉ có biết
chung vui mà thôi
Kệ:
Thâm tình tái ngộ không buồn nghĩ
Thật sự chung vui sống hợp thì
Tình bạn chung hành trong thức giác
Thực hành chơn pháp lại cùng ghi
3) Monaco, ngày 19 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Muốn thấu triệt tình đời và đạo thì phải làm
sao?
Ðáp: Thưa, muốn thấu triệt tình đời và đạo thì phải cố
gắng thiền nhiều cho đến khi Hà Ðào Thành phát
sáng hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ
trụ, thì đời đạo sẽ phân minh.
Kệ:
Trung tâm bộ đầu phát sáng minh
Ðời đạo dẫn giải rõ lịch trình
Ðiển giới hồn hành tâm học đạo
Minh tâm kiến tánh rõ thân hình

5) Monaco, ngày 21 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Ác quỷ sắp chết sẽ ra sao ?
Ðáp: Thưa ác quỷ sắp chết, uất khí sẽ tràn ngập, tâm
thân bất ổn.
Kệ:
Ác độc thâm sâu khó tiến thân
Dâm ô động loạn nguyện góp phần
Lý lẽ tràn đầy tâm phá hoại
Thực hành không có xạo chuyên cần
7) Monaco 23 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Người điên loạn bất chấp hậu quả sẽ ra sao?

2) Monaco, ngày 18 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Vu cáo có thành công hay không?
Ðáp: Thưa vu cáo hậu quả không tốt
Kệ:
Ðặt đều bêu xấu chẳng thành công
Tự hại hại tha lại tréo trồng
Dứt khoát thực hành không chấp nhứt
Phù sanh cõi tạm chẳng lòng vòng
4) Monaco, ngày 20 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Tại sao những người thiếu phước tu không
thành?
Ðáp: Thưa người thiếu phước hướng về đời nhiều hơn,
cư trần nhiễm trần, động loạn thiếu dũng chí tu tiến;
thiếu thanh tịnh nên nuôi dưỡng sự phê bình chỉ trích
không đâu vào đâu cả. Cuối cùng họ sẽ mang bệnh
nan y thì mới rõ luật nhân quả, muốn chết cũng chết
không được, bại xuội chỉ biết nằm một chỗ mà than
Trời trách Ðất.
Kệ:
Thế gian chẳng có hại mình đâu
Không rõ tâm thân phá tự rầu
Nguyên lý không thông đành tự sát
Luật Trời rõ rệt sáng như tàu
6) Monaco, ngày 22 tháng 6 năm 2000
Hỏi: Ma quỉ mổ xẻ và phá đạo có ích gì không?
Ðáp: Tự cho mình là liêm sĩ, nhưng lại tự tạo sự dâm
ô, có hại cho tâm thân mà không haỵ
Kệ:
Tà dâm uất khí không giờ tiến
Lý luận không thông cảm thấy phiền
Chất phát không còn thành loạn thuyết
Chơn thành biến mất tâm không yên

Ðáp: Thưa người điên loạn hậu quả sẽ tan xác tan hồn làm trùng dế
Kệ:
Ðiên loạn si mê tự hại người
Tâm linh biến mất chẳng còn tươi
Bơ phờ mất trí không còn tỉnh
Hại người tự hại mất thông minh
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
1. Hỏi: Thưa ông Tám, Ông Tám cho biết thế nào là tâm điển thực hành?
Ðáp: Khi chúng ta biết cuộc đời là giả tạm, cuộc đời là khổ, chúng ta am tường cái khổ mà dùng
cái phương pháp của Pháp Lý Vô Vi lấy cái nguyên khí của Trời Ðất khai sáng tâm hồn của chúng ta
thì chúng ta mới thấy điển là gì, có điển phải có nguyên điển, có nguyên điển mới hiểu được nguyên lý
sanh trụ họai diệt và hồi sinh của mọi người trên thế gian... (Trích trong băng “Khóa Sống Chung, ngày
14,15,16/05/1995)
2. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc ngồi thiền có nên dựa vách không?

Ðáp: Dựa vách tường để làm gì? Chúng ta thiền thì xương sống ngay thẳng nó mới hòa hợp với
vũ trụ. Xương sống là vũ trụ trong tiểu thiên địa, mà xương sống không ngay ngắn, dựa lung tung, cái
điển nó chạy không có đều. Khi làm Pháp Luân đó, cái Pháp Luân của Bên Trên, của Diêu Trì Kim
Mẫu không có hỗ trợ cho mình được, không chạy, không rút, cái vòng của mình không tiến tới được.
Cho nên làm PLTC một thời gian rồi, con người thấy cảm động cái luồng điển của Diêu Trì Kim
Mẫu giúp mình đó, thấy cái gì cũng cảm động, thấy cái gì cũng thương, thấy cái gì cũng quý, mà nói
tới Diêu Trì thì rơi lụy. Ðó là luồng điển của tiểu vũ trụ bắt đầu thông.... (Trích trong băng Vấn Ðạo
Tại Ðại Hội Vô Vi Úc Châu 1977)

THƠ
CÒN ĐÓ
Phỏng theo bài viết của Huynh Thiên Nghi

Còn đó kho tàng tài liệu quý
Đức Thầy truyền lại pháp Vô Vi
Còn đó Đức Thầy truyền kế tục
Hội trưởng, Thiền đường chủ khắc ghi
Còn đó tình tương thân hoà ái
Tâm đạo mười điều nhớ thực thi
Tự tu tự tiến siêng hành pháp
Chính là giá trị của Vô Vi
Pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Ý chí, niềm tin thành chơn lý
Pháp mãi vững bền Thầy qui thiên
Điển Thầy quyện mãi với vô vi
Tu là hành pháp là giải nghiệp
Trược là nghiệp thanh là từ bi
Rạng danh công đức Thầy truyền pháp
Vĩ Kiên Phật tịch rõ huyền vi.
TVTLTC 25.02.2010
Minh Thạnh.
---------------GIÀU TÂM LINH
Người tu quí nhứt giàu tâm linh
Tài nhứt thật tâm biết sửa mình
Nghèo khó dễ tu, đừng khinh miệt
Ban vui hành được mở chơn linh
Người tu nhiều tiền là nhiều tội (1)

Động loạn lo âu lắm dục tình
Đọa lạc siêu sanh vì của cải
Ra đi tay trắng đạo lình bình.
(1)Lời Đức Thầy
Kính bái
TPHCM, 30-03-2010
Minh Nghĩa
----TÂM ỨNG
Minh tâm kiến tánh tự hiểu mình
Tâm đăng thức giác trí tâm minh
Kiến thức khai thông hồ vía tu
Tánh tâm thường trụ rõ hành trình
Hướng về nguồn cội tâm thanh tịnh
Thượng lộ tâm hành đạo đạt thành
Hành triển thâm sâu duyên trời độ
Pháp thông điển chuyển hiệp chơn linh
TVTLTC 09.01.10
Minh Thạnh
---PHÁP CHƠN
Thực hành tự cứu pháp chơn thiền
Giác ngộ bình tâm thần trí yên
Ba cỏi tìm về nơi thượng đỉnh
Càn khôn vũ trụ một đường liền
Phúc Tâm Cà Mau 27/3/2010
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---TU PHẬT VÔ TRANH
Tiên chiến tranh hùng trời hạ giới
Can qua thánh chiến khắp nơi nơi
Từ bi chánh pháp phật không chiến
Thức giác vô tranh điển sáng ngời
Phúc Tâm Cà Mau 14/1/2010
----THẦM TU THẦM TIẾN
***
Tổ chức bên trên đã có sẳn
Chơn tu không bận chức hay danh
Một đường giải thoát theo chân Phật
Giữ hạnh âm thầm tự thực hành
Phúc Tâm cà Mau 14/1/2010
BÀN BẠC ĐẠO ĐỜI
GẶP gỡ thiện nhân vui bạc bàn
TĂNG niềm tin đạo Phật Trời ban
THỊ lòng an lạc nơi trần cảnh
KIM thể khai thông xuất điển quang
YẾN tiệc đãi đằng người hạnh đạo
LÂM sơn thành thị hiệp chung đàng
CHÁNH chơn hành sự bồi công đức
TRUNG hiếu trọn lành đáo Lạc Bang.
Phú Nhuận, 26-03-2010
THIỀN TÂM

---CÓ CÒN DUYÊN NGHIỆP
Còn duyên còn nghiệp lộ ra ngoài
Như cửa khép hờ móng đợi ai
Như gió mùa thu mang khí lạnh
Để hồn nhạt nắng thấy mây bay
Hết duyên thì nghiệp chẳng bày lộ
Đóng cửa nên lòng há đợi ai
Như tuyết mùa đông rờn rợn phủ
Nhìn mình người chẳng ngó là ai.
PN, 13-01-2009
TS. PHƯƠNG
----PHÁP THIỀN (9)
PHÁP vốn từ tâm, bệnh chúng sinh.
LÝ vì cứu khổ, chổ Thiên tình.
VÔ chung vô thuỷ, tình luôn có.
VI độ âm thầm, tỉnh lặng thinh.
KHOA chót thiền tu, học động tịnh.
HỌC điều khai triển, bản thân mình.
HUYỀN vi bản thể, chu du cảnh.
BÍ lối trược trần, tự tánh minh.
PHẬT hiện nội tâm, thanh tịnh ngộ.
PHÁP trao hành giả, tạo quân bình.
CỦ CHI, 12/01/2010
BÁ TÙNG

Thông Báo Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali
Ngày 25 tháng 3 năm 2010
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Miền Nam California xin trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đạo năm
châu về Tân HĐQT nhiệm kỳ mới 2010-2012 gồm có:
Trần T. Lệ Quyên
Nguyễn Hoàng Long
Đoàn Ngọc Toàn
Hồ Mỹ Hằng
Trần Văn Thuận
Nguyễn Hữu Sáng
Phan Thái
Ước mong được sự quang chiếu của Đức Tổ Sư, Đức Thầy và chư Phật chư Tiên trong khối cộng
đồng Vô Vi về sự thành tâm phục vụ để phát triển PLVVKHHBPP
Trân Trọng Kính Báo,
T.M. HĐQT Miền Nam California
Chủ Tịch Trần T. Lệ Quyên
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bác LÊ THỊ RI (Bác BA CHi) mất ngày 27 tháng 3 năm 2010
lúc 10:30 tối, hưởng thọ 89 tuổi (tuổi Dậu) được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.
Bạn đạo Trụ Sở Xây Dựng Nam Calìornia
TÀI LIỆU VỀ SỨC KHỎE
Công dụng của quả chanh
Ngoài tác dụng làm đẹp, chanh còn rất tốt cho sức khoẻ của con người. Dưới đây là một số công
dụng của loại quả hữu ích này:

1. Chống thiếu máu

Chanh giúp cơ thể tăng cường hấp thu chất sắt và chứa axit folic giúp tạo máu nên chống thiếu máu
hữu hiệu.
Chanh nên có trong chế độ ăn của những người bị thiếu máu, đặc biệt với những phụ nữ đang mang
thai.
2. Phòng chứng nghẽn mạch máu
Chanh cải thiện lưu thông máu vì thế giảm chứng nghẽn mạch.
3. Lọc máu
Chanh giúp loại bỏ những chất độc trong máu vì thế có tác dụng lọc máu rất tốt.
4. Ngừa máu đông
Chanh làm khoẻ thành mạch, cải thiện tính đàn hồi của động mạch và giảm các cục máu đông.
5. Điều chỉnh lượng axit uric
Chanh giúp hạn chế quá trình tăng tiết axit uric vì thế nên có trong chế độ ăn của những người bị Gout.
6. Sỏi thận
Chanh rất hiệu quả với những người mắc bệnh sỏi thận.
8. Nhiễm trùng
Chanh chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể chống lại các vi khuẩn gây hại.
9. Giảm rối loạn tiêu hoá
Nước cốt chanh pha loãng rất công hiệu khi bị bệnh tiêu chảy, viêm dạ dầy và viêm ruột kết.
10. Phòng ung thư
Dùng chanh đều trong bữa ăn hàng ngày giúp vô hiệu hoá các chất sinh ung thư trong thực phẩm và
môi trường vì thế ngăn ngừa ung thư hữu hiệu.

Thu Uyên
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Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Kính gởi quý bạn đạo,
Cám ơn quý bạn đã sốt sắng ghi danh. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi chỉ còn 50% số
lượng phòng trong thời gian Đại Hội từ ngày 20 tháng 9 đến 24 tháng 9.
Những ngày đến trước và sau Đại Hội (tức các đêm 17, 18, 19 tháng 9 và 24 tháng 9), chúng
tôi không còn phòng trống tại Khách sạn ENCORE. Vì khách sạn rất đông khách vào cuối tuần,
chúng tôi không thể đặt thêm phòng với giá đặc biệt được.
Mong quý bạn tiếp tục ghi danh sớm để BTC tiện việc sắp xếp.
Thành thật cảm ơn quý bạn,
BTC Đại Hội “Phân Minh Đời Đạo””

Phiếu Chuyễn Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 8 2010)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA
20.09.2010 - 24.09.2010
Phi trường Las Vegas (LAV) (xin quý bạn nên đi từng nhóm để dễ đưa đón)

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối.

Ngày

Gìờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay

Khởi Hành Từ Thành Phố

Đến
Đi
Lưu Ý:
¾ Ngày đến 17, 18, 19 và 20 tháng 9 năm 2010: Ban Chuyễn Vận sẽ đón bạn đạo từ phi trường Las
Vegas (LAS) về Khách Sạn Encore.
¾ Ngày về 24 và 25 tháng 9 năm 2010: Ban Chuyễn Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo từ khách sạn Encore ra
phi trường.
.
Nếu quý bạn đi TAXI từ Khách Sạn ENCORE ra phi trường Las Vegas khoảng từ 15 USD đến 20 USD
một chuyến.
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Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29 “Phân Minh Đời Đạo”
Hotel Resort ENCORE at Wynn Las Vegas, Nevada, USA
20.09.2010 - 24.09.2010
Họ và Tên (theo passport):
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Tuổi:
Nam :[ ]
Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :

Nữ :[ ]

Điện thoại:

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại ENCORE Resort at Wynn 20/09/2010 - 24/09/2010) :
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
(Resort Suite)
Phòng 4 người

Người Lớn

498 USD

Phòng 3 người

Người Lớn

549 USD

Phòng 2 người

Người Lớn

599 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

879 USD

Trẻ em 4-12 t
*Chung phòng với 2 người lớn

199 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội :
Hiện nay chúng tôi đã hết phòng ở trước và sau Đại Hội tại ENCORE.

Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Double Room (2 giường đôi)

Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên) và xin chọn 1 Trưởng Phòng để đứng tên Credit Card.
Khách sạn Encore yêu cầu giữ (hol) số tiền 150 USD/1 đêm (tổng cộng 600 USD 4 đêm Đại Hội)
trên thẻ tín dụng của người trưởng phòng và sẽ hoàn trả lại khi trả phòng (check-out) trong trường
hợp quý bạn không có chi phí nào thêm (incidentals). Quý bạn nên chọn 1 người trong phòng cỏ thẻ
tín dụng để check-in dễ dàng hơn.
1
2
3

Trưởng Phòng:

1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
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Phòng
2 người lớn
2 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
2 trẻ em dưới 4 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn
599 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

599 USD

199 USD

599 USD

Miễn Phí

599 USD

Miễn Phí

199 USD

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2010
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7
năm 2010. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2010, chúng
tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
¾ Chương trình sơ lược
Ngày
Thứ hai 20.09.2010

Thứ ba 21.09.2010

Thứ tư 22.09.2010
Thứ năm
23.09.2010
Thứ sáu 24.09.2010

Chương Trình Sơ Lược
Bữa ăn
Nhận Phòng sau 3 giờ chiều. Bắt đầu sinh hoạt
chung vào lúc 5 giờ chiều. Hướng dẫn tổng quát
(Orientation). Ôn tập Phương Pháp Công Phu. Bạn
đạo chia sẻ kinh nghiệm tu học.
Tối: Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tạ Ơn Đức Thầy;
2 bữa ăn sáng, trưa.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Ăn chiều tự túc tại phố
Tối: Văn Nghệ; Thiền chung.
tàu/Việt nam ***.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối : Tiếp tục chương trình tu học;
Thiền chung
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội, Tiệc và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 11 giờ sáng
Quý bạn ở lại thêm ngày thứ sáu sẽ có chương
trình Du Ngoạn “Grand Canyon” là một trong 7 kỳ
quan thế giới. Xin ghi danh riêng phần du ngoạn.

2 bữa ăn sáng, trưa.
Ăn chiều tự túc tại phố
tàu/Việt nam ***.
3 bữa ăn sáng, trưa, và chiều
(Tiệc)

[***] Las Vegas là nơi có rất nhiều lựa chọn về ăn uống vừa ngon vừa rẻ, và phương tiện di chuyển ra phố tàu và việt
rất giản tiện. Trung bình đi taxi một chuyến ra phố Tàu chỉ khoảng từ 5 đến 10 USD tối đa.
Theo lời yêu cầu cuả bạn đạo, BTC xin dành ra 2 buổi ăn chiều cho bạn đạo cùng đến phố Tàu & VN ăn chung tiệm
nhưng được tự do và tự túc tuỳ theo khẩu vị và sở thích cá nhân muốn ăn ít hay nhiều. Trung bình, giá tiền một người
có thể ăn tối ở Phố Tàu và Việt khoảng từ 8 đến 15 USD. Trong khi đó, nếu BTC đặt trước các phần ăn cho một nhóm
đông thì nhà hàng sẽ đòi hỏi giá rất cao như giá đặt tiệc cưới. Vì lý do trên, chúng tôi để bạn đạo tự túc lựa chọn, để
tiết kiệm cho bạn đạo hơn.
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¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD) (Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh
sau khi chuyễn ngân)
International Money Order [ ] Postal money order [ ] hay Cashier’s check [ ]
Bạn đạo tại Mỹ, Canada, Úc Châu
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi Friendship Association of Northern California
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA Tel: (530) 589-1517
Email: huemai00@gmail.com
Bạn đạo tại Nam Cali :
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Anh Huỳnh Tấn Lộc
Đ.t. di động (714)725-1496, Email : <lochuynh007@yahoo.com>
Hoặc
Chị Trần Quyên
Đ.t. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ
phí Đại Hội :
Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com
Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Huỳnh Minh Bảo
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
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