Số: 1012 Ngày: 30 tháng 11 năm 2014

Ñaïi bi ban chieáu taâm thaønh nhaän
Roõ leõ traàn gian nguyeän goùp phaàn
Tình Trôøi cao ñeïp nhôn sanh thöùc
Thanh tònh haønh thoâng töï tieán laàn
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 22/2/2005 ñến 28/2/2005
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại 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 ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn 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 ñường:

1) Trí không khai triển tại sao?
2) Chuyện gì là chuyện cần thiết?
3) Thế giới phải rút ngắn bằng cách nào?
4) Chiến tranh do dâu mà hình thành?
5) Muốn hòa bình thì phải làm sao?
6) Làm cách nào sẽ ñược an yên?
7) Muốn hợp duyên thì phải làm sao?
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1) Sydney, 22-02-05 1: 32 AM
Hỏi: Trí không khai triển tại sao?

2)Sydney, 23-02-05 7: 44 AM
Hỏi: Chuyện gì là chuyện cần thiết?

Ðáp: Thưa trí không khai triển tại chấp
Kệ:
Chấp mê loạn ñộng trí không thông
Uyển chuyển luân hồi gieo ác ý
Tâm ñộng không yên tự tạo buồn
Thành tâm tu sửa mọi việc suông

Ðáp: Thưa chuyện liên hệ tới tâm thân
Kệ:
Nguyên khí trời ñất rất quí cần
Lòng thành tiếp thu là hành triển
Sống trong thanh nhẹ giải tâm phiền
Qui hội tình trời trong thức giác

3) Sydney, 24-02-05 7: 57 AM
Hỏi: Thế giới phải rút ngắn bằng cách nào?

4) Sydney, 25-02-05 8: 20 AM
Hỏi: Chiến tranh do ñâu mà hình thành?

Ðáp: Thưa thế giới sẽ rút ngắn bằng cách tự thức
Kệ:
Rút ngắn sẽ bớt tham dấy ñộng
Khai thông bế tắc giữa con người
Hòa ñồng tự cứu không còn ác
Giải tiến chính mình tự cứu dân

Ðáp: Thưa chiến tranh do sự tham lam của ñôi bên
Kệ:
Tham lam kích ñộng các phương diện
Tạo ác tạo mê chẳng có hiền
Thiếu trí ác ôn mê loạn ñộng
Bất thông tạo nghịch chóng lòng vòng

5) Singapore, 26-02-05 2: 00 AM
Hỏi: Muốn hòa bình thì phải làm sao?

6) Singapore, 27-02-05 7: 40 AM
Hỏi: Làm cách nào sẽ ñược an yên?

Ðáp: Thưa muốn hòa bình thì hai bên phải nhịn
Kệ:
Nhịn nhục tối ña mới cứu mình
Hai bên cảm thông rõ chơn trình
Duyên ñời tình ñạo thấu chơn tình
Thức giác chính mình tự cảm minh

Ðáp: Thưa phải dứt khoát tu tiến
Kệ:
Hành thông trí tuệ tự an yên
Quí tưởng trời cao chiếu các miền
Dứt khoát tình ñời không dấy ñộng
Bình tâm học hỏi tự phân lần

7) Singapore, 28-02-05 4: 35 AM
Hỏi: Muốn hợp duyên thì phải làm sao?
Ðáp: Thưa muốn hợp duyên phải dấn thân
Kệ:
Dấn thân thì mới hợp duyên tiến
Cảm thức trần gian chỉ có phiền
Gieo họa cho mình mà chẳng hiểu
Thành tâm tu luyện chơn tâm yên
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CÙNG ðỌCTHƠ ðỨCTHẦY
THAM DỤC
Tham dục ñê hèn tự hại thân
Chân mềm tay lạnh trí bần thần
Giữ sao cho chính ñường tu ñạo
Dâm tánh hại thân khó góp phần.
Nói thời thay ñổi nhiều lần
Tâm không thanh sạch khó lần ñến nơi
Tình người kêu gọi la Trời
Tâm gian mánh khóe tạo ñời trược ô
Tự mình bài bác Nam Mô
Tu không thành ñạo bước vô cõi trần
Khổ mình khổ họ bao lần
Phá tiền phá bạc phá tầng cảm giao
Thế gian cảnh ñẹp nhiều màu
Duyên ñời khuyến rũ ñổi trao tội tình
Lại thêm bức rức bực mình
Khùng ñiên thuyết bậy khó minh tình người
Bày trò thiên hạ chê cười
Sống không thanh tịnh người người ñộng thêm
Càng hành khó ngủ ban ñêm
Cực hình ñày ñọa khó êm cõi lòng
Sống trong khung cảnh phập phòng
Nghi ngờ ñủ thứ khó thông luật Trời
Bực mình trở lại kêu Trời
Trời ñâu chứng giám những lời bất chơn
Cộng thêm bản chất giận hờn
Khổ càng thêm khổ chẳng ñồn ñược ñâu./.
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Bangkok, 24-05-1989
TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

CHÂN KINH 11
Lo phiền tạo loạn tâm không ổn
Vạn lý hóa sanh vẫn ñược tồn
Duyên nợ tình ñời trong khổ cảnh
Bền tâm vững chí vẫn sanh tồn
“Lo phiền tạo loạn tâm không ổn”:
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“Lo phiền tạo loạn”, chuyện ngoài khả năng chúng ta cũng lo, mà trong khả năng chúng ta
cũng lo, chớ không khai triển trực giác. Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc
làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc mới kêu là khai triển trực giác. Mà chúng ta
lo, chưa làm ñã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho nên, những người ñi học thực
triển ñược sự quân bình, gặp ñâu làm việc ñó thì nó mới nhớ dai. Mà lo thi không ñậu mà
học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm ñược việc gì hết.
“Vạn lý hóa sanh vẫn ñược tồn”:
Cách xa chúng ta biết bao nhiêu lý nhưng mà nó vẫn hóa hóa sanh sanh vui ñẹp. Cho nên ở
thế gian người thích ñi du lịch. Ở nước này ñi xem nước nọ vẫn phát triển. Người này nhìn
người kia vẫn sanh tồn.
“Duyên nợ tình ñời trong khổ cảnh”:
Cái duyên nợ, vợ chồng sanh con là nợ. “Tình ñời trong khổ cảnh”, lúc nào cũng khổ, lúc
vợ chồng mới yêu nhau thấy vui lắm, nhưng mà sanh con rồi lo lắm. Con bệnh là ñổ thừa
chồng. Con bệnh là ñổ thừa vợ. Trong ñó nó lục ñục trong khổ cảnh và không tiến triển
ñược.
“Bền tâm vững chí vẫn sanh tồn”:
Chúng ta bền tâm, hiểu ñược nguyên lý của Trời ðất. Hiểu ñược rồi phải giữ lấy cái ñường
lối ñể ñi, nhất ñịnh không thay ñổi, cứ bền tâm vững chí, không thay ñổi. Mình thấy cái luật
hóa hóa sanh sanh; sanh, trụ, hoại, diệt, rồi hồi sinh trên mặt ñất chúng ta thấy. Muôn loài
vạn vật ñều có sự hiện diện trên mặt ñất, kẻ ñến người ñi không ngừng nghỉ. Nếu không hồi
sinh thì bông hường người ta gặt, cắt hằng ngày sẽ không bao giờ có bông hường nữa.
Bông cúc cắt hằng ngày nhưng mà ñều có. Sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Cái hột giống tốt
thì nó phải trường tồn, không có bị tiêu diệt. Ngoại trừ những phần phá hoại, không tiến mà
thôi.
Chúng ta là biết tu, biết sửa mình, biết hướng về cảnh tự nhiên của Trời ðất ñã hình
thành, sự trật tự và sự phục vụ quang chiếu của nhật nguyệt hằng ngày tận ñộ chúng ta,
chúng ta chưa hiểu thấu. Phật là gì? Phật là sự thanh nhẹ. Ánh quang của nguyệt cũng là sự
thanh nhẹ. ðó mới là Phật, ánh quang của mặt trời: Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật
là vậy. Tận ñộ quần sanh nhưng mà quần sanh nặng trược ñâu có hiểu giá trị tận ñộ của
Trời Phật ñâu, ñâm ra sanh nghi, nói ñạo là phỉnh phờ, là gạt gẫm, không dễ gì nói ñạo. Các
bạn cũng là người có khối óc, có tay chân, có sự ăn uống ñi ñứng nhưng mà nói ñạo nói
không ñược.
Tại không thực hành. Nội khoa tâm lý của chúng ta trở về huyền bí và sáng suốt. Cho
nên cần cái pháp ñể khai triển huyền bí trong nội tâm, thì lúc ñó chúng ta mới nói ñược lời
ñạo quân bình, khuyên giải, chính mình ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Chớ không phải
nói ông sư phụ ñó hay quá, ông nói ñạo hay quá mà tôi nói không ñược, rồi ñâm ra nhờ ông
sư phụ ñó rồi bị ông sư phụ lợi dụng. Chuyện này thế gian có. Cho nên tôi khuyên tất cả
mọi người nên tự thực hành tiến tới.
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Chúng ta sẵn có một cơ giới tốt ñẹp của Trời ðất ñã hình thành cho chúng ta, sự sáng
suốt ñang ñiều khiển cái Tiểu Thiên ðịa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải
nhỏ nhoi ñâu. Các bạn tu là làm việc lớn cho gia cang, việc lớn cho quần sanh ở tương lai.
Tu sửa là làm việc lớn. Cái gì mình khai triển trực giác của mình. Mình thấy cái ñó không
lợi không làm, thực hành những ñiều cần thiết và không làm những ñiều không cần thiết thì
tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể ñi tới chỗ không có tai nạn ñến lúc lìa xác mà thôi.
ðến thế gian ñể học hỏi, học hỏi mọi sự nặng trược, mọi khía cạnh tinh vi của Thượng
ðế ñã ân ban cho chúng ta chịu ñựng, nhịn nhục, và tiến hóa. Chư Tiên, Chư Phật ñều tu
trong sự nhịn nhục mới có truyền thuyết ñến ngày hôm nay. Nếu thiếu sự nhịn và không
chịu nhục thì không có bao giờ tiến tới giới Tiên Phật ñược. Tại sao? Tự ái tràn ngập trong
óc, làm sao tâm linh phát triển ñược. Vách tường tự ái là nguy hại nhất. Dẹp bỏ tới sân si tự
ái thì mới thấy cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên trong nội thức càng ngày càng phát triển và
phát sáng trong thanh nhẹ, rất rõ rệt.
Người tu Vô Vi ñêm ñêm ñã hành, và ngày ngày ñã bị ñụng chạm bởi gia cang mới
cảm thức ñược gia ñình, sự ñộng loạn ở xung quanh là ân sư ñể ñẩy chúng ta trở về nơi
thanh tịnh và giải quyết cuộc sống tại trần gian tức là tu tiến. Tu là phải sửa, chứ tu không
chịu sửa là không bao giờ tiến. Nay sửa chút, mai sửa chút thì chúng ta sẽ hình thành tốt
ñẹp. Mỗi kỳ trên mặt ñất mọi người ñã nhìn thấy, với tuổi tác sáu, bảy mươi tuổi thì thấy rõ
ràng, từ chiến tranh này tới chiến tranh nọ rốt cuộc cái óc con người mới sản xuất càng
ngày càng tinh vi hơn. Hiện tại các bạn thấy vật chất ñã tiến hóa rất nhanh. Chúng ta có
micro (18) ñể nói chuyện, chúng ta có máy thâu hình, chúng ta có máy bay ñể rút ngắn ñịa
thế ñi tới 20 tiếng còn 1 tiếng, 2 tiếng mà thôi. ðiều ñó mọi người ñã hiểu. ðiện thoại khắp
thế giới, khắp quả ñịa cầu, rút ngắn những sự phiền não của con người và sự lo âu của
người ñược giải tỏa. ðó là chúng ta có duyên phước mới ñược ở trong cái hoàn cảnh này.
Thiên cơ thay ñổi liền liền. Các nơi bão lụt ñủ thứ. Nhưng mà óc con người vẫn khắc
phục ñược bất cứ hoàn cảnh nào xảy ñến. Lúc nào người cũng khắc phục hết ñể lưu lại
những dấu tích tốt, sửa ñổi và tiến hóa. Chớ mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi phẩm chất sản xuất ñều
tinh vi tốt ñẹp hơn xưa nhiều, kể cả những xứ lạc hậu cũng thay ñổi. Chúng ta thấy bình
diện của quả ñịa cầu ñã và ñang thay ñổi tốt ñẹp sau sự chấp nhận nhịn nhục và tiến hóa của
mọi phần hồn tại mặt ñất. Cho nên tuổi trẻ ra ñời bây giờ thông minh hơn xưa. Sanh, trụ,
hoại, diệt, hồi sinh, chúng ta thấy. Trẻ em bây giờ học hỏi nhanh nhẹn, hiểu ñược nhiều
việc trong một lúc. Xưa kia chậm chạp hơn vì phương tiện vật chất chưa tiến hóa ñược.
Ngày hôm nay chúng ta ñược tiến hóa, trước kia chúng ta ñi xe bò, ngày nay chúng ta ñi xe
hơi, và ñi tới máy bay, phi cơ, ñủ chuyện hết. Tương lai sẽ ñi vệ tinh, ñi cùng hết cả càn
khôn vũ trụ. Do óc con người duy trì thực hiện thì mới tiến hóa tốt, cộng ñồng sẽ ổn ñịnh ở
tương lai.
Nếu chúng ta người tu, phải duy trì cái pháp, thực hành ñứng ñắn, ñêm ñêm như vậy.
Cái pháp là giúp ñỡ thần kinh từ khối óc cho ñến cơ tạng ñược ổn ñịnh mới hướng về thanh
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tịnh mà hành sự ñược. Chớ cái pháp không có ñể cho chúng ta ñộng loạn ñâu. Nếu chúng ta
bằng lòng hành ñúng pháp thì không có sự ñộng loạn. Thấy rõ ồn ồn ào ào rồi ñâu cũng sẽ
vào ñấy. Trật tự của cả càn khôn vũ trụ có, mà trật tự nội tâm của chúng ta có. Khi gia ñình
chúng ta bất ổn, vợ chồng cãi nhau, rốt cuộc hai người cũng phải ăn năn, sửa tiến chớ
không duy trì cái phần xấu ñược. Ôn hòa qua nụ cười thanh thản của ñôi bên mà tiếp xúc
xây dựng cho nhau.
Chúng ta ñêm ñêm tu hướng về thanh tịnh, hướng về con ñường quân bình thì gia ñình
luôn luôn ổn thỏa. Hai người ñang thực hành tu tiến thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng
nghe, ñồng tu ñồng tiến xây dựng gia cang tốt ñẹp, ñạt hòa khí, tài vượng. Hai vợ chồng
ñồng tu, biết trời ñất, biết sự kích ñộng và phản ñộng của nhân gian, có gì phân luận nữa?
Chỉ có trong thực hành mà thôi, gia ñình êm thấm, và thật sự thương yêu trong xây dựng,
chấp nhận hành triển ñể tiến, không có chối bỏ những gì chúng ta nhận và chúng ta phải
hành. ðêm ñêm như vậy, nay một chút, mai một chút, các bạn sẽ tạo ñược một tập quán tốt
cho gia ñình.
Thấy một kiếp người xài phí không có bao nhiêu, ñành quên tâm thức của chúng ta là
ñại tội, lúc chết không biết ñường ñi, tự hại mình, lại ñổ thừa cho người khác. Không có
cách gì ñổ thừa cho người khác. Tâm làm thân chịu. Luật nhân quả ñang quản lý mọi
người. Phải cố gắng hành triển mới ñạt thức.
Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Ðức Thầy và Bạn ñạo Vô Vi
Tiếp theo báo cáo ngày 30 tháng 9 2014 chúng tôi ñã nhận cho ñến 30/11/2014 từ quy` bạn ñạo cho quỹ cưú
khổ ban vui như sau:
Người gửi

Ho Van Dam (GA)
Lam Hong Phat (SF)
Jacqueline Legeay (No)
Hong Vo (CO)
Thuy Tu Tran (LA)
Vo Thanh Nhan (TX)
Linda Nguyen (TX)
Snow nail & Spa (MI)
Khanh Huynh (TX)
Lam Mung(TX)
Nguyên Van (CA)
Lam Thu (CA)
Anh ðao & Liễu ðào (CA)
Ngo Xuan ðào (CA)
Mai Hậu (CA)
Paul(TX)
Heu do (TX)
Chánh (TX)

US$

100,00
500,00
2000.00
200,00
500,00
200,00
200,00
2000,00
100,00
200,00
500,00
500,00
150,00
100,00
20,00
100,00
100,00
50,00
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Hong Hoang Son (VA)
Lai T. Nguyen (VA)
Cuong Nguyen (MI)
Loan Nguyen (MI)
Nguyet Dinh (MI)
Nguyen Thi Lai (VA)
Cuong Nguyen (MI)
Loan Nguyen (MI)
Nguyet Dinh (MI)
Michael Sutherland (FL)
Hang Bui (CA)
Chau Thien Du (CA)
Thu Thi Ho (CA)
An danh (FL)
Hong Vo (CO)
Mike Chan (CA)
Tran Gia Moc
Thanh Nguyen (CA)
Tran Ngoc Dung & Tran Hong Hoa(MA)

600,00
500,00
100,00
220,00
200,00
500,00
100,00
220,00
200,00
150,00
150,00
1000,00
100,00
2000,00
200,00
1855,00
100,00
100,00
200,00

Trong 2 tháng qua chúng tôi dã xử dụng như sau:
- Bố thí hòm và mai táng cho người chết gia ñình nghèo không tiền mua hòm
- Giúp những bạn ñao nghèo cần sự trợ giúp (bị tai nạn hay dau ốm)
- Học bổng cho các em nghèo, khuyết tật ñược học chữ hay học nghề nếu không bị bỏ học
- Giúp các em , mồ côi bị bỏ rơi (65 em từ 9 tháng tuổi tới học dại học) tiền học phí , tiền sữa ..
- Giúp các em câm ñiếc một phần tiến ăn
- Phát gạo, muối, bột ngọt cho 50 hộ người phong cùi nếu không bị ñói
- Giúp người già neo ñơn
- Giúp xe lăn cho người nghèo khuyết tật
- Giúp nấu cơm phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo BệnhViện Ung Bướu
- Giúp người nghèo ñể trị bịnh (bệnh viê,n Chợ rãy & Nhi ñồng)
- phát gạọ cho người nghèo vào ngày rằm & mùng một
- Giúp ñào tạo các sơ sinh viên ñể sau này phục vụ dạy học trẻ em nghèo
Những người ñau khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ cúi ñầu cảm ơn Ðức Thầy và quý bạn ñạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới ñây:
và Ngân phiếu xin ñề VoVi Association of Canada và gửi về :
2590 Allard St. Montreal – Quebec- H4E 2L4 Canada

email tbptdn@videotron.ca
Xin thành thật cám ơn quí bạn ñạo
Kính thư
Ban trách nhiệm quỹ CKBV
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KHÓA SỐNG CHUNG ÂU CHÂU 2015
TẠI BỈ QUỐC

Kính thưa quý bạn ñạo,
DUYÊN LÀNH chúng ta ñược gặp gỡ hàng năm ñể VĨNH VIỄN LƯU GIỮ những gì ðức Thầy ñã ban
phát cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng DỨT KHOÁT HỘI TỤ ñể tiếp tục phát triển pháp lý Vô Vi
hầu giúp ñỡ cho nhiều người còn ñau khổ chưa có cơ hội biết pháp.
Bạn ñạo Bỉ chúng tôi xin thông báo sẽ tổ chức khóa sống chung năm 2015 vào ngày 14, 15, 16 và
17/5/2015 tại Bruxelles - Belgique.
Kính mong ñược sự hoan hỉ tham gia ủng hộ của quý bạn ñạo.
Xin cám ơn quý bạn ñạo.
Thiền ñường Bruxelles

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng Trang 8/10

PHIẾU GHI DANH
Khóa sống chung Âu Châu
« HỘI TỤ DỨT KHOÁT » 2015 - Bruxelles - Bỉ Quốc
14/05/2015 - 17/05/2015
Hotel RAMADA BRUSSELS WOLUWE
Avenue des Pleiades, 67-69
1200 Brussels - Belgique
Họ và tên: ________________________________________________ Nam 

Nữ 

ðịa chỉ: _________________________________________________________________
Thành phố: _____________________ Số vùng: __________ Quốc gia: ______________
ðiện thoại: _____________________ E-mail: ___________________________________
Thuộc Thiền ñường / HAHVV: _______________________________________________

Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):___________________________________
ðiện thoại: _______________________________________________________________

Hạn chót ghi danh và ñóng lệ phí: 15-02-2015
Nếu hủy bỏ sau ngày 30/03/2015, lệ phí sẽ không ñược hoàn trả lại.

Lệ phí cho mỗi người

Phòng 1 Phòng 2 Phòng 3 Trẻ em 3 Trẻ em 0
người
người
người - 12 tuổi - 3 tuổi

KSC 4 ngày 3 ñêm 9 bữa
ăn

470 € / 1 350 € / 1 350 € / 1
người
người
người

Phòng ở trước hoặc sau
KSC ñồng giá 120 € cho
một phòng

120 € /1
phòng

120 € /1
phòng

300 €

miễn phí

120 € /1
phòng

* Phòng 3 người rất hạn chế nên chỉ dành cho những gia ñình ñi chung.
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Xin ghi danh và ñóng lệ phí cho những người sau ñây:
Họ và tên

Tuổi (trẻ em)

Lệ phí KSC

Tổng cộng lệ phí KSC: _____________________________________________________
Tổng cộng lệ phí KSC + Phòng trước và sau KSC: _______________________________
Xin ñược xếp chung phòng với bạn ñạo (ghi danh và ñóng lệ phí riêng): ______________
Cách thức ghi danh và ñóng lệ phí
• Bạn ñạo ðức Quốc xin gởi phiếu ghi danh về:
Nguyễn Văn Quan
Tel.: +49(0)6181-28988
E-mail: vqnguyen@gmx.de
VOVI Freundschaftsvereinigung
VR Bank Schlüchtern-Birstein eG
IBAN: DE57 530 613 130 005 636 930
BIC: GENODE51SLU
• Bạn ñạo Pháp quốc xin gởi phiếu ghi danh về:
Huỳnh Minh Bảo
178 Rue de l’Université, 75007 Paris
Tel.: + 33 145502912
E-mail: vovifrance@yahoo.fr
Ngân phiếu Pháp ñề tên:
ASSOCIATION VO VI France
Ngân hàng: SOCIETE GENERALE Paris Saint Dominique France
Tên:
Vovi France Association
IBAN:
FR76 30003 03290 00037266125 14
BIC:
SOGEFRPP
•

Bạn ñạo Bỉ và các nơi khác xin gởi phiếu ghi danh về:

Lê Thị Kim Phụng, thiền ñường Bruxelles
53 – 55 Avenue Paul Deschanel, bte 17
1030 Bruxelles - Belgique
Tel.: +32 (0)2 219 10 16
E-mail: thikimphungle88@gmail.com
Ngân hàng : Argenta
Rue du Noyer 42A , 1030 Bruxelles
IBAN: BE13 9730 8236 3239
BIC: ARSPBE22
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