Số: 785 Ngày: 25 tháng 07 năm 2010

Tình Trôøi
Tình Trôøi ban chieáu thoâng ñöôøng ñaïo
Töï giaœi phaân minh ñöôøng xích ñaïo
Thöùc giaùc chính mình thoâng moïi neõo
Höôùng thanh khai trieån töï taâm haønh
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06/09/08/2000 đến 12/10/2000
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) Tại sao người tu không thật hay mê tín, lầm lạc vào cõi âm, tự hại mình?
2) Tâm ma ý quỉ là sao?
3) Tham danh tự diễn tự hành sai sẽ ra sao?
4) Tại sao người tu chơn hay động lòng thương tình những kẻ ngu si?
5) Moi móc và kiếm chuyện người khác có hữu ích gì cho mình hay không?
6) Moi móc và phá quấy, tức là tự phá khuấy mình, có phải không?
7) lành đến lúc nào?
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1) Atlantic city ngày 6 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tại sao người tu không thật hay mê tín, lầm
lạc vào cõi âm, tự hại mình?
Ðáp: Thưa, người tu không thật hay mượn lời của
người khác hành, không đạt, tự gây bực bội tạo
thành uất khí trong nội tâm.
Kệ:
Lầm lạc cõi âm tự hại mình
Hành khó tiến thân trong động tịnh
Chơn hành không có khó thanh tịnh
Uất khí tràn đầy lại khó minh.
3) Atlantic city ngày 8 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tham danh tự diễn tự hành sai sẽ ra sao?
Ðáp: Thưa, bản chất tham dâm tự lún sâu rất khó
cứu
Kệ:
Lý luận suy tư không đạt đạo
Hại mình ràng buộc không thấp cao
Lưng chừng phân nửa không tiến bước
Thực hành không có nan thông đạo

2) Atlantic city ngày 7 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tâm ma ý quỉ là sao?
Ðáp: Thưa tâm ma ý quỉ là hạ cấp, lúc nào cũng tìm
cách phá hoại
Kệ:
Làm phiền người khác tâm vui nhộn
Khó khổ chính mình tự ý tôn
Lợi dụng đạo mầu mưu chút lợi
Không tu khó tiến khó an bền

4) Atlantic city ngày 9 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Tại sao người tu chơn hay động lòng thương
tình những kẻ ngu si?
Ðáp: Thưa, người tu chơn thực hiện từ bi lúc nào
cũng thương quí kẻ lâm nạn khổ tâm.
Kệ:
Từ bi rộng mở khắp nơi nơi
Chỉ biết thương yêu quí ý Trời
Xây dựng thực hành không xảo trá
Bình tâm thanh tịnh hướng về Trời

5) Atlantic city ngày 10 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Moi móc và kiếm chuyện người khác có hữu
ích gì cho mình hay không?

6) Atlantic city ngày 11 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Moi móc và phá quấy, tức là tự phá khuấy
mình, có phải không?

Ðáp: Thưa moi móc và thị phi không có ích lợi gì
cho chính mình, ngược lại phá rối thần kinh khối óc
của mình mà không hay, lại tưởng lầm là mình hơn.
Kệ:
Thần kinh rối loạn tạo ngu khờ
Chẳng biết nguyên do lại mập mờ
Trí tuệ không thông không được tiến
Càng tu càng trì trệ khó muôn bề.

Ðáp: Thưa, moi móc và phá khuấy người khác là tự
hại lấy chính mình.
Kệ:
Hại người là hại trí thân mình
Bất ổn thần kinh tự hại mình
Trí tuệ không còn tăng ác ý
Bất phân đời đạo khó Nam Mô

7) Atlantic city ngày 12 tháng 10 năm 2000
Hỏi: Duyên lành đến lúc nào?
Ðáp: Thưa, duyên lành đến bất ngờ, chúng ta không thể dự trù trước được.
Kệ:
Gốc tâm thanh tịnh có duyên lành
Óc sáng tâm minh tự hướng thanh
Thanh tịnh một lòng không phá khuấy
Giữ mình thanh sạch thật là thanh.
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
KHÓA SỐNG CHUNG
(NGÀY 14,15,16/05/1995)

... Còn lúc thiền người mới tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để làm gì? Lấy nguyên khí của Trời
Ðất nuôi dưỡng ngũ tạng, thì cái da mặt linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thường mất linh khí, có vợ
có con mất linh khí hết, mà dụng cái đó là uống thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, là lấy
nguyên khí của Trời Ðất. Như tôi bây giờ làm lâu không cần phải hít như người thường nữa, tôi dùng ý hít
thôi. Ý tôi vừa chuyển: “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” tôi thấy đầu, mình, tay chân mình mẩy tôi
sáng choang, không có gì khó khăn đối với tôi, tôi cảm thấy tôi sung sướng, thanh nhẹ. Khi tôi nghĩ đến
Pháp Luân Thường Chuyển là nó chuyển tự động rồi, bây giờ là đi đến chỗ tự động rồi, không phải nó như
xưa nữa. Những người mới phải lấy hít thở, còn tôi thì nhập định rồi, kể như là hết thở rồi, nó khác. Cho
nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái đèn, cái đèn chúng ta đi chiếu tất cả mọi nơi...
.... Mười một giờ đêm là giờ Tý, giờ Trời Ðất thông khai, chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển
Pháp Luân Thường Chuyển là mượn cái élan, cái trớn đó để đi lên. Làm được Pháp Luân Thường Chuyển
Pháp Luân Thường Chuyển vào giờ Tý lợi hơn những giờ khác. Nó không còn động, và chúng ta dễ khai
tâm mở trí. Cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi, chúng ta đi ra khỏi thể xác.
Ðúng 11 giờ là cái giờ Tý thông khai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy cho có
chừng chớ không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quang để khai thông, giúp bộ thần kinh tiến hóa...
.... Khi mình nhận được cái pháp là mình hiểu nguyên lý của cái pháp này là chỉ có Pháp Luân
Thường Chuyển giải tất cả những sự nôn nóng và lập lại trật tự cho chính mình. Khi con hành cái pháp này
con cứ hành tới, chứ không phải một lần là hết đâu. Trì chí làm. Sự sai lầm của mình một ngày một chút nó
làm chấn động thần kinh khối óc tới cơ tạng, nhiều chuyện lắm....
.... Cái nguyên khí của Trời Ðất hỗ trợ con, con cần cái Pháp Luân Thường Chuyển . Con người do
Trời Ðất hình thành. Bây giờ con lấy cái nguyên khí của Trời Ðất để khai sáng tâm thức và đem lại sự bình
an cho cơ tạng. Cái điều đó, điều chánh đó con có hít thở con mới làm được, con mới có thể liên hệ với càn
khôn vũ trụ được. Cố gắng tự khai thông lấy mình thì con không thấy già, không thấy khổ, không thấy
nghiệp. Nếu con cứ u ơ u ơ... theo những lời người ta nói thì chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà thôi. Lấy
nguyên khí của Trời Ðất khai sáng tâm hồn mình, dũng cảm hiên ngang với vũ trụ thì ta không có lo, nhà
ta là vũ trụ....
... Khi mà thở Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì chắc
chắn phải có thay đổi. Vì sao thay đổi? Khi mà chúng ta hít thở như vậy đó, cái hơi chúng ta đem tất cả
những độc tố ra ngoài và làm máu huyết lưu thông, mặt mày no, tươi sáng thì tự nhiên nó bớt dục, thì nó tụ
hợp cái linh khí, nói chuyện có người thích nghe và âm thinh cũng phải thay đổi, tự nhiên mình thấy mình
nói nhỏ mà trong này nó rền hết trong cơ tạng, do cái Pháp Luân Thường Chuyển nó khai thông ở bên trên,
điển rút trên bộ đầu, thấy nó rút như vậy mà mình đang đi lên vượt qua hết từng này đến từng kia, nó càng
ngày càng nhẹ. Nhiều người đi mới có một chút cái linh tánh nó mở tưởng là hiểu tất cả. Không được. Phải
đi lên nữa, gom gọn trụ lại, lúc đó sẽ hiểu rõ hơn và cặn kẽ hơn, không tự lường gạt nữa. Sáng suốt mà
không tự lường gạt mới là sáng suốt. Nhiều người tưởng mình hay, cứ nói hay là tự lường gạt mình. Tu Vô
Vi là tự tu tự tiến, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, đạo vốn không, thì chúng ta mới kính trọng mọi người và
để mọi người tự nhiên và hồn nhiên phát triển nó mới đúng. Chèn ép là sai. Không có buộc người ta làm
cái này, cái kia, cái nọ..., để người ta phát triển tự nhiên tùy trình độ của họ. Có tiền kiếp, có kiếp này, họ
sẽ phát triển theo cái nhơn duyên của họ, kích động rồi họ tự thức tự phát triển. Không nên chê người này
ghét người kia. Không được. Mình chê và ghét thì làm cho cái từ trường mình xấu, làm cho bộ gan uất khí,
không tốt, do đó mới sanh bệnh, thì da mặt nó không có đẹp. Lúc nào mình cũng tươi vui thì da mặt mới có
linh khí, tươi đẹp trong linh khí mới thực sự đẹp...
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... Người ta chùi rữa nó sạch, thơm tho, tốt mà không chịu chùi rữa. Nội cái Pháp Luân Thường
Chuyển là chùi rữa cái tiểu thiên địa này. Căn nhà này đầy đủ vạn linh chung sống trong này cũng nhờ
nguyên khí của Trời Ðất. Mình sống mình phải đem nguyên khí của Trời Ðất vào nuôi dưỡng nó, nó mới
thăng hoa sáng lạn, nó biến thành cái Xá Vệ Quốc. Một người phàm tục mà có khối óc sáng, Chiếu Minh
óc, trí sáng tâm minh thì có thể dẫn độ được người khác. Nhờ gì? Nhờ họ thanh lọc, họ lấy nguyên khí của
Trời Ðất để thanh lọc cho sạch sẽ và sáng suốt, đêm đêm họ đã làm như vậy....
... Ði vào thiền định đúng mức là cái điển nó rút lên cũng như mình không còn ở trong cơ thể nữa,
không còn ở trần gian nữa. Rút ngồi thẳng người chớ không có méo thì mới bắt đầu nhập định, mới thấy
mình đi đâu. Cái chuyện đó con người sẽ đi được, nếu làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng theo Pháp Lý
Vô Vi đương nhiên đi được. Nhẹ làm trời nặng làm đất, thì nhẹ chúng ta mới về Trời.

Thông Báo Về Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 29
“Phân Minh Đời Đạo”
Kính thưa quý bạn,
1) Quý bạn nào chưa đóng tiền đợt 2 hoặc tiền đi TOUR, xin vui lòng gởi đến Ban Ghi Danh càng sớm
càng tốt để chúng tôi có phương tiện giữ chỗ chắc chắn cho quý bạn.
2) Ban Ghi Danh sẽ gởi cẩm nang Đại Hội đến quý bạn kể từ giữa tháng 8, 2010.
Trong trường hợp quý bạn có thay đổi địa chỉ, xin thông báo cho Ban Ghi Danh biết,
để cập nhất hóa địa chỉ và tránh thất lạc cẩm nang.
Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội « Phân Minh Đời Đạo»,
Kính thư,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

THƠ
SỰ LO LẮNG VÀ CHỜ ĐỢI
Tham việc bày ra, mong đợi chờ
Tạo nhiều lo lắng khó làm lơ
Vòng xoay lôi cuốn trong lo đợi
Làm động chơn tâm, bụi phủ mờ
Tạo việc càng nhiều, càng động khảo
Rước nhiều phiền não, đạo thờ ơ
Nếu mình trụ điển, luôn thường niệm
Lo lắng đợi chờ, dứt bất ngờ.
Củ Chi, 09-07-2010
Bá Tùng.
---SIÊU NHIÊN HUYỀN DIỆU
SIÊU lý thâm sâu rõ luật Trời
NHIÊN hồn sáng suốt chẳng vẽ vời
HUYỀN vi ba cõi đều thấu tỏ
DIỆU vợi tình yêu Đạo với Đời
Tân Phú ngày 03-06-2010
Thanh Dũng

---LỤC CĂN, LỤC TRẦN, LỤC TÂM
Lục căn lục tặc lục tâm thông
Lục tự khai minh trí mở lòng
Đi đứng nằm ngồi tâm nhứt niệm
Quên mình trụ điển dạ hườn không
Thương thân thì gắng tròn công đức
Nhớ đạo nên tu vẹn tấm lòng
Thầy Tổ thuở xưa vô sở trụ
Thiền sinh lập hạnh quyết gia công.
PN. 17/12/2009
TS. Phương.
------
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QUÁN ÂM
Quán âm bồ tát định an,
Bạch y giáng thế quan âm cứu đời.
Siêu huyền biển diệu khắp nơi,
Từ bi giải nạn cơ ngơi tâm thành.
Tâm ta quán tưởng thiện lành,
Mọi điều sẽ thấu tai nan tâm bình.
Vô vi thiền pháp tầm minh,
Chủ nhân quán tưởng hòa bình âm dương.
Mô ni kết tụ như gương,
Đường đi tỏa sáng tầm phương để về.
Quay về chánh giác phá mê,
Đâu mê là ngộ không chê cảnh hình.
Bao điều tự hiểu tâm tình,
Mong cho đạt đến ở mình mai sau.
Điều là tịnh luật cha trao,
Biết bao nghiệp lực học mau qui hề!
Cà Mau, 12-07-2010
Nam mô A di đà phật.
Văn Phong
----HÀNH TRÌNH NHƯ LAI
Hành trình bái lạy Như Lai,
Quan âm báo mộng cơ ngay diệu huyền.
Sự điều mỗi bước bái liền,
Tứ niên yên tử giao liên nhiệm mầu.
Thực hành khổ luyện tận giao,
Cũng là bài học Cha trao cảnh hình.
Để cho nhân thế cảm minh,
Hiểu thâu ba cõi huyền thiên hữu tình.
Mong cho thế sự hoan nghinh,
Học khoa huyền bí chân linh ở đời.
Đạt thông tâm thức tầm ngơi,
Qui y phật pháp mọi nơi thanh bình.
Quay về cảm thức hồn xinh,
An nhiên tự tại tâm qui phật đà.
Cà Mau, 17-07-2010
Nam mô A di đà phật.
Văn Phong kính bái!

DUYÊN THANH
Nhân gian tận hưởng tần số lành
Chân lý khai thông tần giới cao
Âm cảnh âm u tần số thấp
Khó mà tưởng niệm chữ nam mô.
Bảy vạn ức niên mới tạo thành
Xác thân tứ đại uyển cho lanh
duyên thiền điêu luyện cho tinh tấn
Về cõi chân lành duyên định thanh.
Cà Mau, 17-07-2010
Nam mô A di đà phật.
Văn Phong
----ĐIỂN GIỚI
Điển giới Thầy trao thật diệu huyền
Nghe qua trút bỏ mọi ưu phiền
Từ nay học đạo càng tinh tấn
Phát triển tâm hồn vui biết bao.
Cà Mau, 17-07-2010
Hoàng Sơn
----HỒI SINH
Sáu mươi năm trôi qua
Một chuỗi dài lầm lỗi
Tôi thực sự nhận ra
Xin chân thành tạ tội
Cùng người thân ngoại nội
Quá đau khổ vì tôi
Lòng thẹn thùng sám hối
Bao ô trược một đời.
Giã từ mọi bê bối
Ngày qua ngày lặn lội
Trở về tìm nguồn cội
Cõi thanh cao gọi mời
Thầm mệt mài tắm gội
Hưởng nguyên khí đất trời
Vững niềm tin đi tới
Đời lại mới tinh khôi.
Vịnh Hạ Long, 08-04-2009
Ngọc Dung.
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HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
1) Kính xin bạn đạo năm châu cầu nguyện cho anh Huynh Van That, 61 tuổi, mất ngày
08.04AL năm Canh Dần tại xã An Thịnh, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An được siêu sanh tịnh
độ, Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo. Bạn đạo Saigon-Cholon xin chia buồn cùng gia đình
anh That
.
2) Xin trân trọng Báo Tin: BĐ Đinh Văn Tâm, Sinh Năm: 1959, đã Từ Trần ngày: 15-072010 , tại Bình Mỹ, Củ Chi -Tp.HCM – VN. Hưởng Dương 51 tuổi. Lễ Di Quan vào ngày 1907-2010. An Táng tại Bình Mỷ, Củ Chi. kính mong Bạn Đạo Năm Châu, “ Hướng Tâm Cầu
Nguyện” cho Linh Hồn BĐ:
ĐINH VĂN TÂM
Đươc: “ Siêu Thăng Tịnh Độ”
Gia Đình và Bạn Đạo Củ Chi - Tp.HCM kính báo và thành kính biết ơn .
3) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của bạn đạo Dương Ngọc Cẩm
là bà Nguyễn Thị Mười, sinh năm 1930 (Canh Ngọ), mất ngày 21 tháng 7 năm 2010 (nhằm
ngày 10 tháng 6 năm Canh Dần) lúc 1 giờ sáng, hưởng thọ 81 tuổi, sớm được siêu thăng tịnh
độ.
Chân thành cám ơn quý bạn đạo
Thiền đường Portland, Oregon
GIA CHÁNH
Món Ăn Ngon Miệng Làm Bằng Quả Bơ (Avocado)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 đến 1½ bát avocado đánh nhuyễn (xin dùng máy đánh trứng nếu có)
3 muỗng canh nước chanh vàng (xin đừng dùng chanh xanh hay dấm không tốt cho
bao tử)
1/3 đến ½ cup hành lá non hoặc củ hành tím, xắt thật nhỏ
1 nắm ngò chỉ lấy lá, xắt nhỏ
½ muỗng café muối
½ muỗng tiêu
1 đến 2 quả roman tomatoes (loại cà chua dài ít hột), xắt hột lựu
Nếu ăn cay cho ½ quả Jalapeno pepper (ớt Mễ) hoặc một ít tương ớt ăn phở

Trộn đều mọi vật liệu trên, bỏ tủ lạnh. Khi ăn lấy ra ăn với Lay’s Baked Potato Chips (loại
chip này có ít mỡ và muối)
Xin chúc các bạn vui khỏe.
Liên Bùi (San Jose, California)
Cách Ngừa Muỗi Đốt
(Đặc biệt dành cho các bạn đạo Việt Nam)
Vật liệu:
15 quả mướp đắng, lọai mướp có gai nhỏ và màu xanh đậm
Cách làm:
Cắt miếng nhỏ cho vào nồi áp suất (pressure cooker) nấu khoảng 15 phút chỉ cho nước
xâm xấp. Nếu nấu nồi thường thì nấu cho mướp mềm. Nước mướp đắng càng đậm càng tốt.
Chỉ lấy nước đầu tiên rồi bỏ mướp đi đừng đun thêm nước thứ hai sẽ không có hiệu quả.
Cách dùng:
Gạn nước mướp đắng ra để nguội cho vào tủ lạnh, ngày uống khoảng 2 đến 4 oz (không
nên uống nhiều sợ nóng). Nước mướp đắng vào máu nên các chú muỗi sẽ không chích mình
nữa.
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Nếu các bạn không muốn uống nước mướp đắng, có thể dùng Listerine (thuốc súc
miệng) dùng loại mint (màu xanh da trời) cho thơm. Xin chú ý, mới bôi lên da thì thấy rít rít
nhưng một lát sau da thơm mùi chocolat, mà các chú muỗi lại chạy xa.
Cũng có thể dùng giấy sấy thơm (bounce) để xát lên da và các chú muỗi cũng sẽ chạy
xa.
Chúc các bạn vui khỏe.
Liên Bùi (San Jose, California)

Thông Báo Khách Sạn
Khóa Sống Chung Âu Châu 2011
“Du Thuyền Ổn Định”
23/05/2011 – 28/05/2011
Thưa các bạn,
Tiếp theo thông báo ghi danh cho Khóa Sống Chung Âu Châu 2011 trên du thuyền, chúng tôi xin
thông báo thêm về khách sạn cho quý bạn đến trước.
1- Renaissance® Barcelona Airport Hotel/ (Marriott)
Pl. Volateria, 3 - Poligono Mas Blau
El Prat de LLobregat – Barcelona, 08820 Spain

Khách sạn này gần phi truòng, có xe đưa đón miễn phí, từ phi trường Barcelona đến khách sạn. Các
bạn có thể đi xe shuttle miễn phí của khách sạn ra trung tâm thành phố Barcelona. Có hồ bơi.
Khách sạn cách phố La Rambla & bến tàu khỏang 30 phút đi xe bus.
Từ khách sạn đi đến bến tàu hoặc bến tàu về khách sạn có dịch vụ xe đưa rước với giá $10 Euros /1
người/ 1 chuyến.
2- Hotel FrontAir Congress
c/ Alberedes, 16, Sant Boi de Llobregat.
Barcelona

Khách sạn này gần phi truòng (7 km), có xe đưa đón miễn phí, từ phi trường Barcelona đến khách sạn.
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Khách sạn cách phố La Rambla & bến tàu khỏang 30 phút đi xe bus. Địa điểm khá tiện lợi cho việc ra
bến tàu hoặc ra phi trường. Có hồ bơi, phòng tắm hơi và wifi miễn phí.

Giá cả cho mỗi người (luôn cả thuế), có ăn sáng Full Buffet Breakfast
Phòng
1 người
Renaissance® Barcelona
Airport Hotel (Marriott)
Frontair Congress Hotel

95 euros

Phòng
2 nguời/
Giá mỗi
người
55 euros

65 euros

40 euros

Giá cho mỗi đêm 20, 21,
22/05/2011 và 28, 29/05/2011
Giá chỉ cho đêm 22/05/2011 và 28,
29/05/2011 (các đêm 20 và 21 giá
cao hơn Renaìssance )

Cả 2 đều có trạm xe buýt công cộng để đến Train/metro để vào phố, giá chỉ vài Euros mỗi chuyến .
Từ phi trường nếu cần đi taxi về khách sạn thì giá khỏang 25 Euros 1 chuyến.
Quý bạn đến từ xa nên đến trước ít nhất một đêm đề phòng trục trặc giờ chót có thể làm trễ tàu.
Nếu quý bạn nào cần khách sạn nhiều ngày hơn trong thời gian đến trước hoặc sau chuyến Du Thuyền
thì xin liên lạc với các bạn trong ban ghi danh.
Chúng tôi xin quý bạn ghi danh trước ngày 03 tháng 08/2010 để chúng tôi biết số phòng cần phải
giữ va ký họp đồng với khách sạn với những giá cả nêu trên, không cần đóng tiền trước. Nếu quý bạn
ghi danh sau ngày này thì giá cả không bảo đảm (Được biết các ngày từ 20 đến 22/5/11 thành phố
Barcelona có lễ lớn nên các khách sạn sẽ mau hết phòng và tăng giá cao hơn nhiều).
Quý bạn có thể ghi danh trực tiếp trên mạng http://www.jovitravel.com/KSCEurope2011/Ghidanh.cfm
hay ghi danh với phiếu ghi danh kèm theo đây.

Kính tường,
Huỳnh Minh Bảo
Đại diện Ban Tổ Chức KSC Âu Châu
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Phiếu Ghi Danh Khách Sạn
(xin điền mỗi người một phiếu)

Khóa Sống Chung Âu Châu 2011 “Du Thuyền Ổn Định”
Du Thuyền Liberty Of The Seas / Barcelona, Spain
23.05.2011 - 28.05.2011
Họ và Tên (theo passport):
Quốc gia :
Khách Sạn ở
trước và sau
KSC Du Thuyền
Renaissance®
Barcelona Airport
Hotel / Marriott
Phòng 2 người
Renaissance®
Barcelona Airport
Hotel / Marriott
Phòng 1 người

Frontair Congress
Hotel
Phòng 2 người
Frontair Congress
Hotel
Phòng 1 người

1 Đêm
mỗi
người

Đêm
20/05/11
Thứ Sáu

Đêm
21/05/11
Thứ Bảy

Đêm
22/05/11
Chủ Nhật

Đêm
28/05/11
Thứ Sáu

Đêm
29/05/11
Thứ Bảy

Tổng Cộng

55 EUR

95 EUR

40 EUR

65 EUR

Tổng Cộng Lệ Phí Khách Sạn

Giá cả cho mỗi người (luôn cả thuế và ăn sáng), nếu ghi danh trước ngày 03/08/2010.
Xin xếp phòng chung với ( Họ và Tên)
1
2

Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
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Bạn đạo tại Đức
Nguyễn Văn Quan
Kanstr 18
6354 Hanau - Germany
Tel : 0618128988, Email:vqnguyen@gmx.de
Bạn đạo tại Pháp

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

Bạn đạo tại Bỉ

Lê Thị Kim Phụng
Rue des Palais, #49
Bruxelles, 1030 - Belgique
Tel : (02)-219-1016 Email : lekim49@yahoo.fr
Bạn đạo các quốc gia khác
Chị Trần Quyên (Trụ Sở Xây Dựng)
7622 23rd St, Westminster, CA 92683, USA
Tél. di động (714)414-2849,
Email: myquyen11@yahoo.com
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