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  THỜI LỊNH.

Năm nay chúng ta được và bị Nhịp cầu Kiển Vị tế Tỷ, nối liền 
giữa Huyền vi và Hiển hiện, tức Thiên Thời Lịnh động thông báo:

Thuỷ Sơn Kiển: là KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG CỰC !
là Cái lồng nhốt Vũ trụ bên trong. Xem như  
    VÒNG KIM CÔ của Tạo hoá.

Thuỷ Điạ Tỷ : là XA LỘ ÂM DƯƠNG LÝ DUY 
NHẤT là Đức Thần Minh Chí Công 
Vô Tư.

.

I.- LẮNG NGHE THIÊN Ý 
( gọi là Hướng vế Đức Thần Minh Vô Tư qua Đạo lý Biến thông)

Danh chuyên môn:

TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý CỰC BIẾN

 Chính nó là Trí Tri Ý , nó cũng bị nhốt trong cái lồng Vô cực Đức tánh 
biết biết và biết không biết. Biết không biết là thủ phạm gây ra mọi trở 
ngại.

 TỶ là Đức tánh biết biết, là Đức Thần minh Chí công Vô tư, đủ và thừa 
sức phá tan mọi gông cùm xiềng xích, phá tan mọi trở ngại-biết trị ung 
thư thì ung thư tan biến.



 Đắc nhân tâm là cái xiềng xích thuận thiên hành đạo gọi là được xích; 
còn Thất nhân tâm thì bị Kiển bị xiềng xích, bị làm nô lệ như điên như 
dại trong Dòng Sinh tồn.

 Tỉ như: Đắc nhân tâm là cái xiềng xích thuận thiên hành đạo gọi là 
được xích; còn Thất nhân tâm thì bị Kiển bị xiềng xích, bị làm nô lệ 
như điên như dại trong Dòng Sinh tồn!

Đây là LUẬT DĨ NHIÊN CUẢ TẠO 
HOÁ Chiến lược:

TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
THÌ  PHẢI KHỬ XÀM NHIỆM HIỀN

Đó chính là đã đến Thời: Kiên quyết dẹp bỏ nạn tai hậu học (Kiển) mà 
quay về học Nhất Lý (Tỷ) là Âm Dương Lý (Tỷ) chính thị là phải dùng:

Sách lược 01:

KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
Thời mạt   –  đầy nhiễu nhương   –  phải loại lọc   

Để thu phục nhân tâm thì cần phải
Loại lọc (Tỷ) – Gian tà (Vị Tế) – Bỏ nịnh dụng trung (Tỷ) 

Cho nên Cái gốc (Tỷ) gây ra (Kiển) do lòng tham sân si mù quáng lố bịch 
khen chê (Chu tước) hợm hỉnh (Vị tế) tạo thù chuốc oán (Kiển). Vì thế:

Sách lược 02 :

  KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
   Còn Trở ngại –  nhưng vẫn Hy vọng – Thiên hạ đồng quy

Thoái thần cho biết Lui dễ hơn Tiến theo kiểu cũ.
(Cấn Hào 3 Dương trong Thuỷ Sơn Kiển thoái Âm thành Điạ trong Thuỷ Đia Tỷ).

Giờ Giao Thừa Kiển Vị Tế Tỷ Chu tước động có ý nghiã:

Chu Tước: Thị phi, dư luận, thông tin.
Nội quái Cấn động hoá Khôn: Sự bảo thủ cái sai lầm làm trì 
trệ, làm bị động, thụ động  tức gây ra (Kiển) nay đã chuyển 
hoá trong Nhân dân quần chúng (Khôn ) hơn nữa Cấn Thổ

 nội
động hoá Khôn ( ) cả 2 đều là Thổ Khắc Thủy Khảm  ở 
ngoại Quái nên trong tình thế Chủ động.



Ngoại Quái Khảm: là Kẻ bề trên, hoặc thế lực bên ngoài đang 
Bị động.

Bởi các lý nghiã của Dịch tượng như sau :

- Thuỷ Sơn KIỂN Bất năng tiến thoái là: Trở ngại, vướng vấp, 
dè dặt, e ngại, rụt rè, e dè, dùng dằng, lực bất tòng tâm ,cho 
nên nhớ tới lời khuyên của cố Học giả, Nhà Văn 
Nguyễn Bá Học (1857-1921) trong tập « Lời khuyên học trò » 
bài Chí mạo hiểm đã viết câu nổi tiếng và trở thành Danh 
ngôn, ông khuyên chúng ta gặp khó khăn (Kiển) đừng dùng 
dằng, e ngại (Kiển) nữa: Đường đi khó, không khó vì ngăn 
sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Bởi vì 
Kiển là nhụt trí, quẩn trí , cùn trí, cụt trí què trí ...do Trí Tri 
yếu kém mà sinh ra dị biệt.

- Hoả Thủy VỊ TẾ là: Lửa ( ) nằm trên Nước ( ) là Thất 
cách, lạc vị, lạc lối, lỗi nhịp, lạc lẽo, lạc lõng, sai lầm, sai lạc, 
dở dang, quỷ quái… lỗi lầm, dang dở ,dở dở ương ương ,cho 
nên có thể sửa sai, là « Ưu trung vọng hỉ » là trong cái lo, cái 
lầm còn có hy vọng. 

   Dở dang Chưa xong như thế mới là nguồn của Hy vọng, 
Đạo Lý Vị Tế là phải như vậy mới có tiếp nối, mới có chờ đợi 
và hy vọng bởi vì nếu Vũ trụ đã « Xong hoàn Toàn Xong » là 
Vũ trụ không làm gì nữa! không biến hoá nữa! tức là Hết, là 
sẽ sinh cho hết, diệt cho xong! Thật sự là Vô lý ! Vậy chỉ 
có dở dang, sinh sinh diệt diệt mãi mãi trong Cực giai đoạn! 
(AD Vị tế Ký tế). Không có chuyện Bất Tử, Không bao giờ có 
Tận thế !

- Thuỷ Địa TỶ Khử xàm nhiệm hiền tức là như Nước ( ) trở 
về lòng đất ( ); là quy căn, về gốc, ôm gốc, là trở về nguồn. 
Nước ( ) có Thân vốn liền với Đất ( ): Đất nước tôi, đồng bào, 
bà con, cùng tộc họ, môi hở răng lạnh, tình riêng, gần gũi. Nước 
( ) qua lớp sỏi, đá, cát ( ) để trở về nước tinh nguyên, là sàng 
lọc, sàng sảy. 

    Vì là trụ cột, là ở gần gũi nhất, là muôn loài đều có căn gốc vậy 
nên Vạn vật phải quay về Gốc, là Nhất lý gốc. Thử hỏi trong 
Vũ trụ này có thứ loại gì được hoá sinh mà không Giống 
Mà Hơi Khác gốc rễ của nó. Bộ mặt mới luôn luôn ôm ấp bộ 
mặt cũ căn gốc là không mất gốc, là Giống Mà Hơi Khác với



Gốc đó là Âm Dương Lý. Vạn vật quy Nhất Lý nghiã là Vạn 
vật chỉ có Một lý là Âm Dương Lý đó vậy.

Vắn tắt lại :

Thiên Ý nói rằng:

                   Kiển     – Vị Tế   – Tỷ. 
Chướng ngại – sẽ Tan vỡ –    bởi có Chính nghĩa

Nghiã là Nhân Ý nên tuân theo Thiên Ý mà thực hiện :

Phải Cải tà quy Chánh (Tỷ). 
Phải Khử xàm Nhiệm hiền (Tỷ). 
Ắt có Chính nghiã (Tỷ)

II.- TÌNH HÌNH CHUNG

Thiên ý cho chúng ta thấy:
‐ Có nhiều Giả thuyết rắc rối, Chủ nghiã chân lý một chiều, chân 

lý vùng, chân lý Cùn, chân lý què (Kiển) hiểu biết nửa nạc 
nửa mỡ, nửa trúng nửa trật, chông chênh này nọ (Vị Tế) bởi 
những nhà Chiến lược có Sách lược thất cách, lạc gốc nhân 
bản, viết xằng bậy, viết pha trộn xà bần, quỷ quái, quái gở, 
xuẩn độc (Vị Tế) về Đạo lý Cực biến (Vị Tế) nên học thuyết 
của họ báo hại sanh linh đồ thán (Kiển); Vì thế Nhân loại vẫn 
phải cố gắng tìm bằng được cái Chân lý của mọi Chân lý (Tỷ). 
để thay thế Học thuyết của bọn lãnh tụ thiểu năng (Kiển) ấy! 
Do đó Nhân loại cần phải sáng suốt Thanh lọc (Tỷ) chọn Lãnh 
tụ xứng đáng. (Khử xàm nhiệm hiền)

‐ Mọi rắc rối, không suông sẻ, không đơn giản, khó tiến tới, khó 
rút lui, lòng vòng, lẩn quẩn, chậm tiến triển (Kiển) cũng chỉ 
vì bất tín, lạc hướng (Vị tế) vì không biết Đạo Cực liên lỉ liên 
tục chưa xong (tức là Đạo lý Vị tế ) còn mãi mãi Biến hoá không 
ngừng nghỉ nên buộc phải gạn lọc thanh trừng chọn lựa (Tỷ).



‐ Loài người rất trăn trở; quan ngại, e dè (Kiển) vì chưa thể (Vị 
Tế) chọn lựa CHO được cái GỐC CHÍNH của mọi gốc (Tỷ). 
Cũng may Thời Trục nguy hiểm ( ) không động mà còn Thụ 
động nữa, nên còn ra công ngăn chận được ( Chủ động). 
CHƯA hiểu rõ VẠN VẬT QUY NHẤT LÝ thì không thực hiện được 
chiến lược „Đồng quy như thù đồ“.

 Trong phạm vi vương đạo: Đoàn kết thì sống
 Trong phạm vi bá đạo : Đoàn kết thì chết chùm! 

‐ Các cấp chính quyền cao (Hào 5) nên cố sàng sẩy loại bỏ (Tỷ) 
những quỷ kế tà đạo (Vị Tế) để giảm bớt rào cản (Kiển) gây 
bất công, nạn kiếp (Kiển) cho Nhân loại đang biến động mạnh 
(Động hào 3) đang ngóng chờ tin vui (Chu tước).

‐ Vẫn còn có nhiều (Vị tế) Rào cản (Kiển) làm Lệch lạc (Vị Tế) 
việc Tuyển chọn nhân tài (Tỷ). (loại bỏ mọi NHÂN MƯU, quỷ mưu 
và chỉ tuân theo THIÊN MƯU-TỶ)

‐ Đã có nhiều khuynh hướng mạnh dạn loại bỏ (Tỷ) mọi rào cản 
(Kiển) hãm hại làm lạc lối (Vị Tế) sự tiến bộ của Văn minh 
Nhân loại.

‐ Cần Chọn một sách lược Nhất quán khả thi (Tỷ) đễ loại bỏ mọi 
Sai lầm (Vị Tế) làm đình trệ (Kiển) Dòng Sinh tồn của Nhân 
loại.

‐ Cuộc đời của bất cứ con người nào cũng nằm gọn trong Đạo 
Dở Dang (Vị tế) về nhân phẩm của chính mình, nhu cầu tu 
sửa thì cần hiểu Đao lý Tỷ mà chọn lưạ (Tỷ) hướng đi đầy 
dẫy chông gai, cám dỗ (Kiển); Đường đi khó, không khó vì 
ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông 
(Nguyễn Bá Học) là chỉ ra được Đạo lý của Kiển.

‐ TỶ là đạo lý tuyển chọn- loại bỏ: Chọn người có lòng dạ chân 
tu đồng thời cùng lúc loại bỏ ngay bọn tu hú...
Cho nên theo Thời lịnh Kiển Vị tế Tỷ trong Phạm vi Đức 

Tính Tình Ý Người chúng ta có hy vọng dấy khởi một mùa Xuân 
Chính nghĩa, một năm mới Đại đoàn kết cho Nhân loại và các Dân 
tộc ( Tỷ là Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ).

Thuỷ Sơn Kiển, Sơn Cấn ( ) Hào 3 Dương động thoái Âm, 
Kiển biến động hoá Tỷ; nghiã là:Kẻ cầm quyền, kẻ bề trên đã gây 
trì trệ, cản trở thì nên thoái vị. Dân chúng ( ) đã đến lúc thực 
hiện quyền làm chủ để gạn lọc chọn lựa (Tỷ) bởi trong dư luận 
(Chu tước) Dân chúng đang bàn luận (Chu tước) mọi cách loại bỏ 



tận gốc (Tỷ) nạn tụt hậu; Loại bỏ (Tỷ) Ung nhọt (Vị Tế) đã tạo ra 
sức Cản trở (Kiển) một xã hội công bằng, văn minh, cản trở (Kiển) 
bước tiến của Nhân loại.

Thiên Lịnh Kiển Vị tế Tỷ còn báo tin cho biết: Mọi Chủ thuyết, 
mọi Trí tuệ cũng như Hành vi, Hành động đã từng bị và được 
nhập tâm ( ) sâu đậm về sự hiểm ác, về các âm mưu đen tối ( ) 
của Con người đã ở Cao điểm (Hào 5) ví như hồ nước vĩ đại ( ) 
đang ở trên đầu núi ( ) sẵn sàng đổ xuống gieo thảm nạn tai hoạ 
(Kiển) cho bất cứ thứ loại nào ở bên dưới, cho nên sự Thất cách, sự 
nhập nhằng nửa nạc nửa mỡ, sự tráo trở đánh lận con đen (Vị tế) 
đã rõ ràng trong thông tri dư luận (Chu Tước) nên ắt phải bị và được 
sàng lọc (Tỷ) thay đổi .

Vì thế trong năm nay Kỷ Hợi 2019 chúng ta cần chú ý:

ĐẠO LÝ VĂN VÕ TRỊ:

 KIỂN        –        VỊ TẾ        –          TỶ
         Chướng ngại  –   phải Tan vỡ   –  vì  Chính nghĩa .

ĐẠO LÝ VÕ VĂN TRỊ: 

KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
Thời mạt   –  đầy nhiễu nhương   –  phải loại lọc 

   Lắm Trở ngại –  nhưng vẫn Hy vọng – Thiên hạ đồng quy

Trong mục này chúng ta chỉ nêu lên một số nét nổi bật tình 
hình chung hiện nay để phân định Võ Văn, Văn Võ; Nói khác đi là 
những tình hình của hai thế Sách lược trong Chiến lược Toàn cầu 
mà con người đang tiến hành để giải quyết các Vấn đề của Nhân loại 
:

-  Nghiêng nặng về Khoa học Chiến tranh Cơ khí, Nhẹ về Đạo 
đức và hạnh phúc của Nhân loại.

- Nghiêng nhiều về Đạo đức và Hạnh phúc, bất đắc dĩ phải 
dùng đến Vũ khí Khoa học .

21.- CÁC VẤN ĐỂ GÂY TRỞ NGẠI TOÀN CẦU (Kiển)

 Vấn đề Kinh tế Xã hội.
- Mặc dù Mỹ đã ra lệnh trừng phạt IRAN (Kiển) nhưng 

vẫn tạm thời để cho 8 nước (Vị tế) Trung Quốc, Ấn Độ, 
Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Các Tiểu vương quốc Arab 
Thống nhất và Nhật Bản mua dầu của Iran với điều kiện 



không được thanh toán bằng USD. Nhưng giá dầu thô 
Brent vẫn vượt mức 82 USD/thùng trong lúc diễn ra các 
cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 ở Mỹ, một số nhà quan sát thị 
trường đã dự đoán giá dầu sẽ tăng lên mức 90-100 
USD/thùng vào cuối năm và cảnh báo nền Kinh tế toàn 
cầu có thể bị xáo trộn (Kiển) nếu giá dầu trở lại mốc 100 
USD/thùng như trong Cuôc Khủng hoảng 1974. “Kiển” 
là giá dầu khập khiễng, lưng chừng, chẳng tăng giảm bao 
nhiêu so với giá gốc (Tỷ).

- Trung cộng thật sự là hiểm hoạ toàn cầu (Kiển), Cuốn Chết 
dưới tay Trung Cộng (Death by China) của Peter Navarro và 
Greg Autry cho thấy rõ đây là hiểm họa rất thực mà tất cả 
chúng ta đang đối mặt khi quốc gia đông dân nhất thế giới và 
nền kinh tế chẳng bao lâu sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới 
đang nhanh chóng trở thành kẻ Ách nạn(Kiển) lợi hại nhất 
trên hành tinh. Nhưng thời loạn ngày nay trong gông cùm 
bom nguyên tử, bom hạch tâm, bom CBU, bom hoá học (đại 
trở ngại) là những con ngáo ộp (Vị tế) Nó Bất chấp dân số 
đông gấp vài lần cũng chẳng làm trò trống gì được, vẫn chỉ là 
kế sách trí tri vớ vẩn (Vị tế)!! Nền kinh tế nầy của Trung 
Cộng đang tấn công trên mọi mặt trận, với mọi vũ khí sẵn có, 
từ chế độ bảo hộ và tháo túng tiền tệ đến tấn công gián điệp 
vi tính (Vi tế). Khắp thế giới Trung Cộng cũng đang làm bất 
kỳ những gì có thể để chiếm lĩnh được những tài nguyên thiết 
yếu. Bên trong Hoa Kỳ, người Mỹ đang bị thương tổn và chết 
vì những hàng xuất khẩu nguy hiểm của Trung Cộng: 
Thực phẩm, dược phẩm, đồ chơi nhiễm độc (Kiển).

Đạo Kiển tức ý Trời nói:

Loài người gian dối lưu manh xảo trá đã tới giờ đền 
tội, loài người tự bị và được nhận mọi trở ngại (Kiển) do 
chính mình gây ra từ chính hai phe hoặc năm bảy phe đều 
bị và được dở sống dở chết (Vị tế) và chỉ còn một ngõ 
thoát duy nhất (Tỷ) là quay về với Âm Dương Lý (Tỷ) với 
Đức Thần minh Vô tư (Tỷ) mà thôi!

 Vấn đề Chiến tranh Hoà Bình
- Đa số quần chúng nhân dân đều mong muốn an cư lạc nghiệp 

muốn đời sống của mình không bị đe doạ áp bức (Kiển) vì 



thế mới chọn người tài ba xứng đáng (Tỷ) có những biện 
pháp để bảo đảm an sinh giảm những rủi ro bất trắc (Kiển) 
tránh những tiêu cực, sai lầm, (Vị tế) .....Nhưng tiếc thay 
những kẻ tài ba lỗi lạc ấy (Tỷ) đã nương theo lòng tin của đa 
số nhân danh đủ loại lý tưởng, lý thuyết kinh tế chính trị đạo 
đức lương tâm nửa vời thiên lệch (Vị tế) để kích động người 
dân của mình gây chia rẽ tranh chấp dẫn đến Chiến tranh 
(Kiển) thậm chí người dân còn không hiểu tang thương, chết
chóc, què quặt, tàn tật đầu rơi máu chảy (Kiển) đổ lên đâu 
mình mà không biết tại sao (Vị tế)!

- Phong trào “Thánh Chiến” và “Nhà Nước Hồi Giáo” là danh 
nghĩa để khuất phục không những thế giới tự do và cả hệ 
thống các nước Hồi Giáo phải khuất phục. Nhà Nước Hồi 
Giáo đã từng giết không gớm tay những cộng đồng Hồi Giáo 
khác quan điểm sau khi lấn chiếm, lợi dụng danh nghĩa Đạo 
Hồi để thống trị nhân loại. Bộ mặt ẩn khuất phiá sau là Tổ 
chức Khủng bố chỉ lo gây trở ngại (kiển), lén lút giả dạng 
(Vị tế) bất ngờ gây chết chóc!! không ai biết mà ngừa! không 
cần vũ khí tối tân nhưng tận dụng tất cả những gì có được 
như: Chất độc, vi trùng, Cài bom, đặt bom vào xe cộ, máy 
cày, máy kéo… để chọn chỗ đặt bom (Kiển-Tỷ) bất cứ ờ đâu: 
trên máy bay, chỗ đông người hay ở bất cứ mục tiêu nào... 
chỉ cần gây ra phá hoại, chết chóc, hoảng loạn cho con người 
dù vô tội và sẵn sàng tự sát. Bởi vì chúng không cần mục 
tiêu (Vị tế) chỉ cần gây ra phá hoại, chết chóc, hoảng loạn 
(Kiển) cho con người dù vô tội là đạt được mục đích.

- Điều quan trọng cũng cần biết là các phe phái khác cũng y 
chang lòng dạ đó, cũng tự xưng mình rằng chúng ta là chân 
lý, là số một (Tỷ) là trên hết: Đó chính thị là gốc (Tỷ) sinh 
ra trùng thiên Tình lý Kiển !!!

 Vần đề An sinh và Đạo đức Xã hội

Thì ra chính là do từ Mơ ước của mình, Con người đã tạo ra các 
Lý thuyết Triết học, Lý thuyết Khoa học cho là kỳ công tuyệt vời 
(Tỷ) để tạo ra các sản phẩm mơ ước từ các Lý thuyết đó để rồi 
chúng quay lại biến Con người trở thành Nô lệ cho chúng mà 
không hay biết (Vị tế) nô lệ cho cái Cell phone, nô lệ cho cái Xe 
hơi, cho Hàng hiệu, nô lệ cho Vũ khí cực khủng giết nhanh giết 
nhiều (Kiển)......không những chỉ làm Nô lệ mà còn Tự hào Tự 



mãn khoe khoang tài năng của tên Chủ Nhân do mình tạo ra đang 
giết hại chính mình đang sẵn sàng giết hàng loạt các con người 
như mình!!! Kiển nạn thay!!!
Cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2015 vào châu Âu là những khó 
khăn đau đầu (Kiển) của các nhà Lãnh đạo EU vẫn chưa được 
giải quyết (Vị tế). Tương tự Đoàn người di cư hiện đang hướng 
về biên giới Mỹ, TT Donald Trump mô tả đó như là một tai nạn xâm 
lược (Kiển), với ý định đưa 15.000 quân tại biên giới Mỹ - Mexico
để ngăn cản (Kiển); Ông Trump còn định cho phép các lực lượng này 
được quyền nổ súng (Vị tế) nếu bị người di cư ném đá; Hành xử như 
vậy (Tỷ) là thất cách sẽ vi phạm Công ước Nhân quyền và lương tâm 
(Vị tế) nhân loại!!... Và cũng không thất nhân tâm nếu minh chứng 
nhóm tị nạn có bọn bá đạo ủng hộ.

22.- CÁC HƯỚNG GIẢI QUYẾT CHƯỚNG NGẠI (Tỷ) 
 Cách giải quyết của TT Trump:

Tất cả cho Mục tiêu "Hoa Kỳ là trên hết".
Câu nầy chỉ đúng do người nước ngoài ban tặng, nhưng do 
mình nói thì vô nghĩa lý vì tánh ngạo mạn.Vì lẻ cái ta dân 
tộc sẻ choảng nhau sớm hay muộn; luật rừng không chấp nhận 
hai con cọp trên hết trong rừng (Thời mạt mạt pháp là luật 
rừng,rừng luật) Tuy nhiên để thực hiện mục tiêu:
- Kiềm chế Trung Cộng Trump muốn chơi “lá bài Nga” giống 

mà hơi khác lập lại cách mà TT Nixon đã tạo ra với Liên 
sô vào thập niên 1970. Cùng lúc với các mũi tấn công về 
Tư do Hàng hải ở Biển Đông và Vấn đề Đài Loan.

- Khởi động Cuộc chiến thương mại dựa vào quy chế WTO 
phá vỡ mạng lưới Sản xuất Chế biến và Xuất khẩu làm 
Trung Cộng suy xụp. Sự đồng thuận bất thường của cả 
hai Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về quan điểm đối với 
Trung Cộng đã khiến Bắc Kinh chao đảo.

 Cách giải quyết của TT Putin:
Trong một bài báo của tờ Wall Street Journal 17/10/2018: 

"Nga được hưởng lợi hơn từ giá dầu cao và một đồng rúp suy 
yếu. Từ góc độ ngân quỹ, điều này chẳng khác nào nhân đôi 
tích cực". Tổ chức Fitch đã đánh giá nền kinh tế Nga vẫn 
đứng vững dù liên tiếp chịu các đòn trừng phạt từ Mỹ và EU. 
Cho nên chiến thuật “lấy nhu thắng cương, mượn sức đánh sức” 
của võ sĩ Đệ Bát đẳng Huyền đai Putin đã âm thầm:



- Dành Thắng lợi chiến dịch chống khủng bố ở Syria một cách 
hợp pháp, hợp hiến, thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Hội 
đồng bảo an Liên Hợp Quốc về chống khủng bố, được Chính phủ 
Syria ân cần chào đón, làm cho sự hiện diện của Mỹ ở Syria là 
bất hợp pháp, bị và được coi là hành động xâm lược. Kể như 
tạm có tài giúp chủ nhả độc tài, bù lại: Có tài mà cậy chi tài chữ 
tài liền với chữ tai (Kiển) một vần!

- Putin rất nhạy cảm về cả chính trị đối nội lẫn đối ngoại đối với 
EU, ông ta nhận ra sự lấn át và mức độ phân rẽ sâu sắc trong nội 
bộ EU của nhóm những thành viên vẫn luôn được coi là "tai to 
mặt lớn" và các thành viên khác trong EU. Ông Putin biết rõ EU 
và Nga có căng thẳng nhưng EU vẫn rất cần đến Nga. Gần như tất 
cả các vấn đề chính trị an ninh đang thách thức đều nằm ngoài tầm 
khả năng giải quyết của EU thì lại phải cần ý kiến và sự hậu 
thuẫn cũng như sự tham gia của Nga. ” Ong và Gấu”!

 Cách giải quyết của Chủ Tịch Tập Cận Bình:
Lãnh đạo Bắc Kinh vốn lắm mưu nhiều kế và trong kinh tế thì 

vẫn chủ trương “ăn của địch để đánh địch”. Chiến lược của họ là dốc 
sức đầu tư vào hạ tầng cơ sở và khu vực chế biến lấy đà tăng trưởng 
cao và sản xuất dư để bán ra ngoài với giá rẻ và đạt xuất siêu, nghĩa 
là thặng dư mậu dịch trong khi giao dịch với đối tác thì chỉ muốn 
chiếm lợi thể bất chính và lừa gạt:
- Bành trướng quyền lực mềm, trợ giúp, cho vay Vô điều kiện ở các 

nước ở châu Phi và châu Mỹ Latin được lựa chọn (Tỷ) làm 2 hướng 
xung kích đột phá chính để thực sự chiếm hữu lợi thế khai thác tài 
nguyên và xuất khẩu, cạnh tranh ngăn chặn cản trở (Kiển) thế lực của 
Mỹ và EU.

-  Tham vọng của Trung Quốc là rất muốn thống trị toàn thế giới, 
"Trung Cộng mộng" (nối gót chủ nghiã Mao:“Nắm vững Trung, Hướng về 
Nam, Mở rộng Hải”) nhưng vì chưa có đủ điều kiện bá chủ toàn thế 
giới (Vị tế), đành phải đặt ra mục tiêu vừa tầm hơn là cổ xúy cho Thế 
giới đa cực, từ đó làm xói mòn thế mạnh của Mỹ và EU. Nói khác đi 
tuyên truyền sao cho Nhân loại thù ghét Mỹ vì Mỹ chủ trương Thế 
giới đơn cực để Mỹ độc quyền làm bá chủ khống chế, trù
dập các nước khác.

Tóm lại TC đã quá chủ quan và sai lầm trong Chiến lược phát triển, 
tự tạo ra tai họa lớn và hậu quả cho mình đã rõ rệt:

- Hệ thống doanh nghiệp nhà nước và các cấp chính quyền địa 
phương đã phóng tay vay mượn mà không sao thanh toán được vì 
các nhóm Lợi Ích này đã toa rập, cấu kết vơ vét mà còn cản trở 



(Kiển) nỗ lực cải cách của Trung ương. Vì thế kinh tế Trung Cộng 
không cân đối, cơ chế hành chính đầy tham nhũng (Vị tế), giới đầu 
tư chỉ muốn tẩu tán tài sản trong khi Nhà nước cố gắng bơm tiền 
cho các Công ty quốc doanh khỏi phá sản; Do đó Kinh tế buộc sẽ 
phải sa sút và mất ổn định. Và nếu bây giờ lại áp dụng đúng 
quy luật thị trường thì xứ này lập tức bị khủng hoảng…tương 
tự như vậy là Việt nam .

- Trung Cộng có thể vượt mặt Châu Âu hoặc Hoa Kỳ trên cơ sở 
bình đẳng thì Bắc Kinh cần phải vượt qua EU và Mỹ về chi tiêu 
không chỉ trong một năm, mà trong nhiều thập kỷ. Theo đó 
Trung Cộng (hoặc một cường quốc đang lên khác) muốn tiến 
nhanh hơn EU và Mỹ thì phải tăng Chi tiêu Quân sự lên ít nhất 
15% mỗi năm; nghĩa là phải tăng ba lần tốc độ tăng trưởng Kinh tế 
và tăng Chi tiêu quân sự 10 lần theo tỷ lệ phần trăm của tổng sản 
phẩm quốc nội. Điều này TQ chưa thể làm được (Vị tế), cũng vì 
thực hiện mong muốn này mà “Liên bang Xô viết” đã phá sản 
(Kiển) dẫn đến xụp đổ.

 Cách giải quyết của Liên Âu:
Liên Minh châu Âu không thách thức hay tìm mọi cách vượt 

Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng bằng khả năng triển khai sức mạnh 
quân sự mà dùng Sức mạnh Kinh tế hay Sức mạnh mềm; Cách 
vận dụng sức mạnh với kỹ năng để thành công này, khó có nước 
nào hay khu vực nào sánh được. Khả năng sử dụng "quyền lực 
mềm" để thuyết phục các nước khác thay đổi hành vi của họ rất 
độc đáo. Có thể nói Liên Minh châu Âu là một "Siêu cường vô 
hình" trong Chính trị thế giới hiện đại. Đó là cái nhìn mắt thịt-sự 
thật đa số chì lo hưởng thụ và chẳng ai tin vào Nato

Mặc dù Liên Minh châu Âu chưa có quân đội chung, họ chỉ 
điều động quân đội của các thành viên khi cần. Các quốc gia 
trong LM thường chỉ tìm các phương tiện Phi quân sự để giải 
quyết các vấn nạn toàn cầu (Kiển) . Sức mạnh phi quân sự quan 
trọng được lựa chọn của LM Châu Âu vẫn là Sức mạnh kinh tế 
(Tỷ). Mới đây TT Macron đề nghi thành lập Quân Đội EU và bị 
TT Trump chỉ trích (Kiển). Nga kém nể nang Liên Âu.

 Tình thế khó khăn của Liên Hiệp Quốc

Thế Giới đã mâu thuẫn cùng cực (Kiển) vì vai trò của Liên 
Hiệp Quốc đã thất cách (Vị tế), tiếng nói Công Luận Quôc Tế 
của Liên Hiệp quốc như thùng rỗng kêu to, Nó bị sức ép của 
quyền phủ quyết và trở thành công cụ của các bạo cường quốc 



đầy âm mưu thao túng làm lợi cho phe phái của mình (Kiển). 
Điều khó khăn hơn nữa (Kiển) là đa số các nước không đóng phí 
góp đủ tiền (Vị tế) cho Liên Hiệp quốc xoay sở,.. điều nầy làm 
cho các vị đại sứ chân chánh tại Liên hiệp quốc bó tay !

Liên Hiệp Quốc vì sự bất lực của mình đã tạo ra nhiều khối 
nhóm khác nhau như Khối BRICS ( gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung
Cộng và Nam Phi), Khối SCO ( gồm Nga, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan , 
Tajikistan và Uzbekistan. Với Qui chế Quan sát viên được dành cho Mông Cổ, Ấn Độ, 
Iran và Pakistan) bên cạnh các Khối Nhóm cũ như BENELUX, 
BIMSTEC, NATO, ASEAN, và Các Liên Minh Ả Rập…Tất cả đều 
sẽ là những nguy cơ cản trở (Kiển) sự đoàn kết (Tỷ) của Nhân 
loại làm lu mờ vị trí của LHQ.

LHQ không đủ sức quản trị trong việc dùng Tiền thuế của 
công dân hoàn vũ, tiêu dùng thất cách hoang phí (Vị tế)!! Tuy 
nhiên để sinh hoạt Chính trị Liên hành tinh tốt đẹp hơn nên họ ra 
công sức muốn tìm phương thức mới, gọi là Cải tổ Liên Hiệp 
Quốc nhưng chưa được (Vị tế); Bởi vì Liên Hiệp Quốc có Bộ 
Mặt Cũ đã quá nhiễu nhung, tê liệt, què quặt (Kiển) những quy 
chế hoạt động, những kế hoạch nửa vời, dang dở, vá víu.. (Vị tế) 
cho nên họ buộc phải nghĩ đến việc canh cải sửa đổi Toàn diện 
(Tỷ) để ít ra những nhân viên được tuyển chọn (Tỷ) đại diện các 
Quốc gia trong Liên Hiệp Quốc không hổ thẹn Với Lương tri 
của danh xưng.

Vậy LHQ cần được Canh cải Canh tân làm lợi cho Nhân loại 
chứ không phải là canh cải để làm nơi để rình rập nhau hại nhau 
(Kiển), để làm gián điệp (Vi tế) ngoại giao tranh dành quyền lợi! 
(Các báo RFI/ Daily Mail/ Metro/ Aljazeera đều đăng tin Wikileak tiết lộ về chỉ thị 
nhân viên ngoại giao theo dõi các Đại sứ tại LHQ của Bà Clinton) Nhất là 
Quyền Phủ Quyết cũng là một cản trở (Kiển) cho cả hai phiá. 
Nếu không chịu canh tân gạn lọc bỏ nịnh dụng trung (Tỷ) thì còn 
một ngõ duy nhất là Tan vỡ (Kiển) vì toàn thể Nhân loại đều đã 
thấy sự vô lý, thất cách (Vị tế) của nó, cũng như sự cản trở 
(Kiển) hoà bình an lạc cho con người, cho Nhân loại.

III.- THIÊN Ý HIỂN LỘ CHO NHÂN Ý

Nhân Ý phải theo Chiến lược của Thiên Ý:
VÌ TRONG THỜI LOẠN TIẾN THOÁI LƯỠNG 

NAN THÌ PHẢI KHỬ XÀM NHIỆM HIỀN

Đó chính là đã đến Thời :



Văn Võ Trị thay cho Võ Văn Trị,
Đạo đức-Khoa học thay cho Khoa học-Đạo 

đức. Đạo đời phải thay cho Đời đạo.

Nghiã là cần thực hiên Sách lược 01:

KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
Thời mạt   –  đầy nhiễu nhương   –  phải loại lọc   

Các Lãnh đạo muốn thu phục nhân tâm (Tỷ) trong 
thời loạn (Kiển) thì cần phải chọn thái độ khiêm cung chí 
thành trọng hiền (Tỷ), không chọn kẻ nịnh, kẻ tâng bốc 
nịnh hót là những kẻ gian tà (Vị Tế) mà lọc lựa dùng người 
trung thật ngay thẳng (Tỷ), loại bỏ bọn phách lối chê bai 
không cơ sở, không chứng cớ…(Vị tế).

Sau đó giải quyết tận gốc bằng Sách lược 02 :

  KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
   Còn Trở ngại –  nhưng vẫn Hy vọng – Thiên hạ đồng quy

Thoái thần cho biết Lui dễ hơn Tiến theo kiểu cũ.
(Cấn Hào 3 Dương trong Thuỷ Sơn Kiển thoái Âm thành Điạ trong Thuỷ Đia Tỷ).

Nghiã là hãy lui lại, nghĩ lại, đừng tự cao tự đại cho mình là 
đỉnh cao để có thể :

Chí công vô tư khiêm tốn chí thành (Tỷ)
           Cải tà quy Chánh (Tỷ).

Bỏ nịnh Dụng trung (Tỷ)
Khử xàm Nhiệm hiền (Tỷ).           

                       Như vậy mới có cảnh thiên hạ thái bình
Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ  .

31.- PHẠM VI KINH TẾ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI:

VỊ TẾ : Có Lo thì có mừng với kết quả đã 
lo. KIỂN : Không biết Lo thì :

KIỂN – VỊ TẾ  – TỶ
Trở ngại – vì thất cách – đã vào Tận xương tủy



‐ Có nạn (Kiển) hết cứu chữa (Vị Tế) không ai muốn chọn (Tỷ).
‐ Không ngần ngại loại bỏ (Tỷ) mọi Xấu xa (Vị Tế) gây Trở 

ngại (Kiển).
‐ Lo Chọn sách lược Văn Vỏ trị- (Tỷ) để hướng dẫn vượt trở 

ngại (Kiển) phát triển ranh ma, quỷ quái (Vị Tế).
‐ Có lực cản (Kiển) làm lệch lạc (Vị Tế) việc Tuyển chọn (Tỷ) 

nhân tài. Như bầu cử gian, thi cử mánh, học tủ, mua bằng, 
dùng quyền lực đưa con cháu bất tài thất đức vào vi trí béo bở 
v.v...

‐ Mạnh dạn loại bỏ (Tỷ) mọi Rào cản (Kiển) hãm hại làm Lạc 
lối (Vị Tế) sự tiến bộ của xã hội. Tỉ như minh chứng để loại 
bỏ các học thuyết ba trợn (Vị tế) gây mê trí óc (Kiển).

‐ Cần Chọn một sách lược Nhất quán khả thi (Tỷ) đễ loại bỏ 
mọi Sai lầm (Vị Tế) làm Đình trệ sinh hoạt xã hội (Kiển).

‐ Kẻ gây loạn, gây rối, gây chia rẽ (Kiển) lấy dối gian làm đạo đức 
(Vị tế) đã thành hệ thống cốt lỏi bám sâu vào xương tuỷ rồi 
(Tỷ). Phải biết,phải hiểu và phải nhớ: Mọi Đạo lý đều nằm 
gọn trong Vũ Trụ Đạo, mọi Nguyên lý của mọi khoa học đều 
bị và được nằm gọn trong Yếu lý:Giống Mà Hơi Hơi Khác; 
nó chính là Khoa học Tổng tập của nhân thế.

Xâm lược Biển Đông

Dịch nói:

Tạo bừa ra (Vị tế) một hàng rào ngăn cản (Kiển) nghĩ ra các điều 
nhập nhằng quái gở (Vị tế) phủ chụp bao biện (Cấn) coi thường mọi 
người (Khôn) tỉ dụ như ý tưởng vẽ cái Lưỡi bò ở Biển Đông, rồi gọi 
là chính đáng về sách lược Á-Âu Âu-Á, nhưng nhân loại gọi là sách 
lược quỷ quái thất cách (Vị tế). 

Trung Cộng đã lợi dụng quan hệ kinh tế thương mại phức tạp 
giữa các cường quốc hiện nay và đánh giá khả năng có thể can 
thiệp của Hoa Kỳ vào các xung đột với các nước vùng Biển đông là 
rất thấp , là lệch lạc (Vị tế).

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, theo đơn kiện của Philippin, Tòa 
Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) The Hague, đã chính thức 
tuyên bố bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc, yêu cầu rút lại 
chính sách này ngay lập tức. Các Thẩm phán tại The Hague đã phán 
quyết những điều sau:



- Trung Cộng không có "quyền lịch sử" đối với Biển Đông;
- Đường chín đoạn do Trung Cộng tự vẽ ra không phù hợp với  Công ước Liên 

Hợp Quốc về Luật Biển;
- Không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc 

quyền kinh tế (EEZ) cho Trung Cộng;
- Trung Cộng can thiệp vào quyền đánh bắt cá của ngư dân Philippines, đặc 

biệt ở bãi cạn Scarborough là sai;
- Trung Cộng gây thiệt hại đến hệ sinh thái quần đảo Trường Sa bằng các 

hoạt động như khai thác quá mức, xây đảo nhân tạo.
- Các hành động của Trung Cộng làm gia tăng khả năng xảy ra xung đột 

trong khu vực.
- Đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, đang bị Trung Hoa Dân Quốc 

kiểm soát, cũng không thể tạo ra EEZ .

Khi bị Toà án Quốc tề phản đối (Kiển) thì Trung cộng làm lơ và tỏ 
vẻ đạo đức giả (Vị Tế) kêu gọi các quốc gia muốn tranh chấp hãy tự 
chế các hành động quân sự và chọn hướng giải quyết (Tỷ) mọi xung 
đột bằng các phương tiện hòa bình thảo luận song phương thay 
vì đa phương (Vị tế) để nếu có leo thang chiến tranh cũng chỉ 
xẩy ra giữa hai nước; đồng thời trì hoãn thời gian (Kiển) để xây 
dựng thật nhanh các phương tiện dù dân sự hay quân sự coi như là 
“Một việc đã rồi”.
     Chọn cách chiếm đoạt biển đảo “như việc đã rồi” (Tỷ) bị Ngoại 
Trưởng Hoa Kỳ John Kerry chỉ trích thì Vương Nghị Ngoại 
Trưởng Trung Cộng nguỵ biện (Vị tế) trong câu trả lời: “Việc 
Trung Cộng. phối trí quân sự trên Biển Đông cũng không khác gì Mỹ phối trí 
quân sự trong khu vực Hawaii” nhưng ông ta quên rằng ở Hawaii không 
có tranh chấp chủ quyền, giống như Australia tại Châu Úc. Thật 
sự là lấp liếm (Vị tế) chủ trương của Tập Cận Bình không chỉ lấn 



chiếm mà phải còn dân sự hóa, quân sự hóa lâu dài (Kiển), nói rõ 
hơn là thiết lập một tình trạng “đã rồi kiểu mới” (Tỷ) trên Biển 
Đông.
     Với các chứng cớ vu vơ (Vị tế) nên không thể thuyết phục được 
các quan tòa của Tòa án quốc tế Hague, nhưng lại làm sôi sục 
được tính tự cao, tính hiếu chiến hiếu thắng Đại Hán (Kiển) cuả đa 
số người dân quá khích, thiển cận (Vị tế) ở trong nước.

Dịch Trời nói:
Trời ngại (Kiển) Trung cộng ơi!
Dở dang vu vơ (Vị tế) lắm Trung cộng hỡi !! Thôi chịu khó 
quay về (Tỷ) vị trí bản đồ gốc (Tỷ) cho bớt Kiển !

Cân bằng Mậu dịch 

Thời Lịnh nói:

KIỂN        –          VỊ TẾ         – TỶ
Trở ngại gây xấu – mánh mung, quỷ quái – cố gắng Loại bỏ

Trở ngại gây tốt – còn dở dang – cố gắng Chọn lọc

    Không có kẻ thù lâu dài-không có bạn thân đời đời bền vững. Quan 
trọng là niềm tin nhau không có thì đề cặp bạn thù là điều ngớ ngẩn 
(Vị tế) tự tròng ách gông (Kiển) vào cổ, chi bằng cứ làm việc theo 
khả năng với Đức  hạnh vô tư trong sáng (Tỷ) Nga chờ Mỹ-Trung 
gây hấn (Kiển) để mong làm ngư ông đắc lợi, tựa thời Tam quốc chí! 
Chia rẽ là ngón nghề của lòng dạ xâm lăng (Vị tế) Ỷ lại, dựa hơi người 
là tâm can tỳ phế của loài buôn bán nhân phẩm sẳn đà bán nước vì 
vay mượn quá nhiều nên kẹt nợ (Kiển). Những người có tài (Tỷ) mà 
phò hôn quân vô đạo (Vị tế) chỉ có hai loại; Một là theo để xoán ngôi, 
xiềng cổ (được Kiển) tên hôn quân vô đạo; Hai là loài thích làm Nô 
lệ cho hôn quân sai khiến (bị Kiển)     

Về Kinh tế Thương mại 

    Phúc trình của Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ nêu rõ âm mưu của 
Trung Cộng và Nga sau khi gia nhập tổ chức WTO nhằm trục lợi bất 
chính (Vị tế) chứ không tuân thủ (Tỷ) các giá trị phổ biến mà mọi 
thành viên đều cố áp dụng; cụ thể thì phải tuân thủ quy luật kinh tế tự 
do và hạn chế việc can thiệp của nhà nước, phải chấm dứt vai trò chủ 
đạo của hệ thống kinh tế quốc doanh phi thị trường (Vị tế). 



Đối với Liên Bang Nga Trong gần hai chục năm nghiên cứu WTO 
và đàm phán có cơ hội hiểu biết rất rõ những yêu cầu của tổ chức 
này (Tỷ). Nhưng chỉ 5 năm sau khi gia nhập, Liên bang Nga cho 
thấy là không có ý định tuân thủ những cam kết với Hoa Kỳ và các thành 
viên khác của WTO (Vị tế). Báo cáo của Đại sứ Thương mại Hoa 
Kỳ nhấn mạnh đến một số trường hợp bất tuân cụ thể, trong các 
lĩnh vực thuế quan, canh nông hay an toàn vệ sinh nhằm cản trở việc 
xuất cảng của Mỹ vào thị trường Nga (Kiển).

Đối với Trung Cộng muốn trở thành thành viên của WTO sau 15 
năm đàm phán (1987-2002) đã TC phải cam kết tham gia vào 700 
lĩnh vực trong đó 7 nhóm ngành quan trọng cụ thể là: Nông nghiệp, 
công nghiệp xe hơi, năng lượng dầu mỏ, ngân hàng, bảo hiểm, viễn 
thông, các dịch vụ Internet và truyền thông (Tỷ). Phải cam kết bãi 
bỏ Hệ thống quản lý bằng hạn ngạch, thực hiện Luật bảo hộ quyền 
Sở hữu trí tuệ ngay sau khi gia nhập WTO (Tỷ). Phải cải cách nền 
kinh tế chỉ huy (Kiển) để được công nhận là nước có “Nền kinh tế 
thị trường” (Tỷ).

Sau cam kết WTO đã cấp cho Trung Quốc quyền Thành viên 
nhưng buộc TC phải chấp nhận thêm “Điều khoản tạm thời với 
Nền kinh tế phi thị trường” hiện tại trong thời hạn 15 năm (Vị tế) 
để chuyển đổi thành “Nền kinh tế thị trường” nhưng TC chưa hề áp 
dụng quy luật thị trường (Vị tế) hàng giả, thiếu chất lượng (Vị tế) 
thậm chí gây độc hại (Kiển) cho toàn thế giới khiến Giáo sư Kinh tế 
tại Đại học California, Peter Navarro và đồng sự Greg Autry phải 
viết lên thành sách “Chết dưới tay TQ” (Death by China) và bây 
giờ đang gặp áp lực khó xử của Mỹ nên tiến thoái gì thì cũng bị rủi ro 
(Kiển) vì Thời hạn này đã kết thúc vào ngày 11/12 năm 2016.

Chính vì thế TT Trump đối phó đẹp trở ngại (Kiển) theo kiểu kinh 
tế gia Proudhon nói: Áp thuế lưu manh là cướp ngày của người gục 
mặt vào Đồng Tiền tanh hôi (Vị tế) khi áp thuế; Cũng chính vì vậy 
mà EU vẫn đang duy trì 73 lệnh áp thuế chống bán phá giá, trong đó 
56 lệnh là đối với hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Cộng ,nghiã 
là EU vẫn coi Trung Cộng là nền Kinh tế phi thị trường (Vị tế). 
Nghị viện châu Âu (EP) sau khi điều tra chống bán phá giá đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Trung cộng ngày 12/5/2016, đã bỏ phiếu 
(Tỷ) không công nhận (Kiển) Trung cộng là nền kinh tế thị trường. 
Trung Cộng vốn lắm mưu nhiều kế (Vị tế) sáng tạo ra nhiều biện 
pháp tinh vi hơn lươn lẹo hơn (Vị tế) nhưng sau kỳ hạn 15 năm đã 
hết (Kiển) thì dù luồn lách tinh vi đến đâu cũng vẫn chưa đủ tiêu 



chuẩn (Vị tế) để có quy chế kinh tế thị trường; tuy đang tìm mọi cách 
tăng cường vận động hành lang (Vị tế) để được Tổ chức Thương 
mại thế giới công nhận (Tỷ), bất chấp sự phản đối (Kiển) ngày càng 
gia tăng từ phía châu Âu và áp lực của Mỹ.

Đối với Hoa kỳ quy chế kinh tế thị trường tứclà Giàu đè bẹp nghèo-
tiền đẻ ra tiền một cách tinh vi- nếu kém tinh vi thì học thuyết dao 
mác lưởi lê thọt ngay -một biện pháp tinh vi hữu hiệu có thể trừng 
phạt bất cứ một đối tác nào còn áp dụng chính sách trợ giá; Và để 
quân bình Cán cân Mậu dịch nước Mỹ sẽ trả đũa theo ba hướng khác 
nhau:

 Thứ nhất là tố cáo trong khuôn khổ của tổ chức WTO dù không 
có nhiều hy vọng vì bản chất của định chế này. 

 Thứ hai là theo hệ thống luật lệ Hoa Kỳ, đặc biệt là hai đạo luật 
thương mại năm 1974 và 1977 để trừng phạt.  Thứ ba là thi 
hành Chiến lược gọi là “khó người khó ta–dễ người dễ ta” nghiã 
là dùng chính sách kỳ thị và lý tài của chính Bắc Kinh áp dụng 
cho các doanh nghiệp Trung Quốc muốn làm ăn với Hoa Kỳ.

     Cho nên các nước cũ mới còn đang theo mô hình XHCN đều bị 
TT Trump lên án rất nặng như ông nhận định tại Liên Hiệp Quốc.

Dịch nói:

                 KIỂN          –      VỊ TẾ       –             TỶ
     Thời mạt   –  đầy nhiễu nhương   –  phải loại lọc 

Nghiã là Chướng ngại (Kiển) do đánh lận trắng đen (Vị tế) 
của đối phương đều bị và được loại bỏ (Tỷ).

Khủng hoảng Tài chánh

Dịch nói:

                 KIỂN          –      VỊ TẾ       –             TỶ
     Trở ngại gây xấu – mánh mung, quỷ quái  –  cố gắng Loại bỏ. 
           Trở ngại gây tốt   –   còn dở dang   –     cố gắng Chọn lọc.

        Chúng ta còn nhớ Tỷ phú G.Soros người cổ vũ Phong trào 
“Occupy Wall Street”phản đối kế hoạch của Chính phủ cứu các 
ngân hàng lớn trong cuộc Khủng hoảng Địa ốc năm 2008-2009 



bằng cách mua lại những khoản nợ dưới quy định của các ngân 
hàng này. Điều này có nghiã là Các Đại gia Ngân hàng gặp nạn 
(Kiển) bị thua lỗ (Vị tế) thì được Cứu, Dân chúng nghèo lần than 
(Vị tế) thì bị Cưỡng bức bỏ bê (Tỷ) mất nhà! Vì vậy mỗi khi Thị 
trường Chứng khoán lao dốc đó là sự báo động sẽ có một Cuộc 
Khủng hoảng Kinh Tế và những kẻ cầm quyền sẽ chọn lựa (Tỷ) 
Chiến tranh để giải quyết giống mà hơi khác như 2 cuộc Thế Chiến 
đã giết chết hàng chục triệu người Dân vô tội (Kiển) !!!.

Thị trường Chứng khoán Wall Street là gì mà gây tại hại như vậy?
Đó là nơi TRAO ĐỔI THỐNG KÊ THU GOM DỰ BÁO THU NHẬP 

trong tinh thần Cộng Sản Tự Nguyện (Tỷ); nghiã là khi sự phát triển 
của nền kinh tế, nhu cầu về tích vốn trong xã hội tăng và trở nên đa 
dạng, phong phú thì xẩy ra: Người cần vốn cho mục đích tiêu dùng 
hay đầu tư, trong khi người khác có vốn nhàn rỗi cho vay để sinh lời, 
nhưng ai nên tin ai !!. Cho nên trước kia, họ tự nguyện tìm gặp 
nhau trực tiếp do quen biết; bây giờ khi cung cầu vốn không ngừng 
tăng lên thì hình thức vay trực tiếp này không đáp ứng được; Do đó 
Nhu cầu cần phải có một Thị trường uy tín bảo đảm đáp ứng cho 
sự Tự nguyện cung và cầu về tài chính phát sinh: Đó chính là Thị 
trường Tài chính đặt tại Phố Wall New York.

Wall Street xưa nằm trong khu định cư New Amsterdam, vào 
đầu thế kỷ 17 còn thuộc Hoà lan sau buộc phải nhường cho Anh 
vào năm 1664 đổi tên thành New York.
      Bây giờ Các Thị trường chứng khoán nằm ở đường Phố Wall và 
nhiều đường xung quanh trong khu tài chính New York, quan trọng 
nhất là:

- “Sở giao dịch chứng khoán New York” NYSE (New York 
Stock Exchange), NASDAQ.

- “Sở giao dịch hàng hoá New York” (New York Mercantile Exchange),
NYMEX

- “Phòng Thương mại New York”NYBOT (New York Board Of Trade), 
trước đây là “Sở giao dịch chứng khoán của Mỹ” (AMEX 
hay American Stock Exchange).

Khi chỉ số Dow Jones (gồm các chỉ số Công nghiệp, Vận tải, Dịch vụ) tuột 
dốc và đặc biệt khi hệ thống Tài chính ngân hàng ở Mỹ gặp khó 
khăn, (Kiển) tất cả các chỉ số thị trường chứng khoán trên thế giới 
đều chao đảo tuột dốc (Vị tế) cho nên Vấn đề của phố Wall biến 
thành vấn đề của Thế giới.

Dịch nói:   



 Mọi trở ngại (Kiển) chao đảo (Vị tế) ở Wall đều do bàn tay lông lá 
của một thế lực đại tư bản (Tỷ) lèo lái chọn lọc (Tỷ) gây ra mà thôi—
Vậy chúng ta chẳng màng cách lý giải ảo của loại kinh tế gia xỏ lá 
làm gì! Kinh tế là kinh bang tế thế! Nhưng nay kinh tế là dùng tiền 
sai khiến người giết người (Kiển), dùng tiền bắt mọi người mê tiền 
làm tên nô lệ (Kiển) cho tiền, xã hội băng hoại điên đảo vì tiền (Vị 
tế), dùng tiền tẩy xoá nhơ bẩn (Tỷ) xoá mọi trở ngại (Kiển) để trở 
thành người tử tế!!!! người trong sáng (Tỷ) !!!     

Vì vậy người ta coi Mỹ là trùm thống kê và niêm yết các Tài sản 
Tự nguyện của Thế giới, là Cộng Sản Tự Nguyện; ngược lại các thủ 
đoạn cưỡng bức cứng hay mền để gom tài sản là Cộng sản giả hiệu, là 
Tư bản đàn em!

‐ Tư Bản Tự nguyện trong tinh thần cung cầu để cùng hưởng 
lợi ích đích thực là Wall Street, Tiếc thay mơ vẫn là mơ! (Vị tế) 
Bọn tư bản đã lợi dụng nhu cầu của loài người ra sức nâng giá 
(Kiển) theo nhu cầu và Wall Street ngự trị theo quyển lực tư 
riêng (Tỷ) của chúng.

‐ Khi Wall Street mất sự Tự nguyện (Vị tế) bị can thiệp độc đoán 
theo ý riêng (Tỷ) thì trở thành công cụ của Độc tài Kinhtế 
làm mất niềm tin (Kiển), hậu quả là Khủng hoảng (Kiển).

‐ Tài sản thu gom và niêm yết vốn, tài sản công khai minh bạch 
(Tỷ) một cách Tự nguyện, như Trust, Cartel thì vẫn được nhiều 
người chọn lựa (Tỷ) để đặt niềm tin dù mong manh (Vị tế) !!. 
Còn như niêm yết vốn mánh mung, vốn lừa dối (Vị tế) gom lại 
(Tỷ) ắt phải gây khủng hoảng (Kiển) dẫn đến sự phá sản sụp đổ 
« Xây nhà trên cát » (Vị tế).

‐ Thị trường Chứng khoán lao dốc (Vị tế) là do Niềm tin 
Tự nguyện bị áp chế (Kiển), mất Niềm tin Tự nguyện là sự báo 
động sẽ có một Cuộc Khủng hoảng Kinh Tế (Kiển).

‐ Đa số người dân còn nghèo (Vị tế) sẽ không chọn (Tỷ) thiểu 
số nhà giàu gian dối, lừa đảo quỷ quái (Vị tế). Chủ trương 
o bế người giàu trong thiểu số lưu manh ấy (Vị tế) của Đảng nào 
thì sẽ làm cho Đảng nầy thất bại (Vị tế) vì ngăn cản an sinh và 
làm tổn thương lòng tin cậy (Kiển) của người Dân.

‐ Người dân đã làm ra nhiều của cải tạo nên đất nước cường thịnh 
thì họ phải được quyền thụ hưởng; Vậy điều gì đã làm họ 
phải thất nghiệp? phải mất tài sản nhà cửa? (Vị tế) Đó là Sự bất 
công bất minh lừa dối của Chính Phủ (Vị tế) vì đã nghiêng về 



(Tỷ) các Nhóm Lợi Ích bất chánh, gian xảo để Quyết định Ban 
hành Chính sách (Tỷ) Ví dụ: Kêu gọi người dân Thắt lưng buộc 
bụng, Khuyến khích dân đem tài sản, vàng bạc…đổi lấy Trái 
phiếu hay đồng tiền lạm phát cũng chỉ là âm mưu bóc lột 
tinh vi (Vị Tế) mà không có kế hoạch nào đền bù nỗi khổ vì 
sự mất mát gia sản, nhà cửa (Kiển) của đại đa số Dân chúng.

‐ Thật sự Có giới nhà giàu (Tư bản) thì giới nhà nghèo mới có công 
ăn việc làm, nhưng vì sự quá tham tiền và quá nhiều thủ đoạn 
lừa đảo vơ vét (Vị tế) của số ít bọn nhà giàu bất lương khiến 
kinh tế suy kiệt, nhân dân trở nên chao đảo, mất niềm tin (Kiển).

Từ đó đến nay có nhiều cuộc khủng hoảng (Kiển) như cuộc Khủng 
hoảng Dầu mỏ năm 1973, cuộc Khủng hoảng tài chính châu Á 
từ tháng 7 năm 1997 ở Thái Lan; cuộc khủng hoảng Đia Ốc 2008 ở 
Mỹ, sau đó các chuyên gia dự đoán Cuộc Đại Khủng Hoảng thứ 
3 này (Kiển) có thể sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2030.

    Trong KBĐX 2013 cũng đã dự đoán: Một cuộc Chiến tranh 
Thương mại ắt sẽ không tránh được! Và nay Cuộc chiến đó đang 
tiếp diễn rộng rãi, TT Trump đã khai mào để mong thoát khỏi tình 
trạng trì trệ suy thoái (Kiển) của Hoa Kỳ và buộc phải chọn lựa đối 
sách (Tỷ) do sự mất quân bình Mậu dịch (Vị tế) nhất là d o  từ 
China gây ra.
     Trong giai đoạn hiện tại tiềm năng phát triển của những thị trường 
mới là những quốc gia hiện còn nghèo khó (Kiển) và đông dân 
như Ấn Độ, Indonesia, các nước khu vực Trung Đông, Châu Phi và 
Châu Mỹ La tinh, có số dân chiếm tới 70 - 80% dân số thế giới đã 
và đang được Trung Cộng chọn lựa với thủ đoạn tinh vi xâm lược 
mềm cho vay vô điều kiện, giúp xây dựng nhà máy công nghiệp (Vị 
tế)..để TC độc chiếm (Kiển) thị trường tiêu dùng và khai thác tài 
nguyên. Hàng trăm triệu người đã lựa chọn lao động kiểu công 
nghiệp này (Tỷ) mong thúc đẩy nhu cầu đô thị hóa, công nghệ hoá 
và tăng đầu tư thay đổi bộ mặt sơ xác, nửa muà, nửa lạc hậu nửa 
văn minh hiện nay (Vị tế) của đất nước họ.

Chính vì thế mỗi quốc gia cần có một vị Minh quân, người lãnh 
đạo (Tỷ) thật lòng thương dân thì Xã hội phát triển, hiện tượng chia 
rẽ vì mất tin tưởng (Vị tế) lẫn nhau sẽ ít thấy. Ngược lại kẻ lãnh đạo 
ô trọc, độc tài giả dạng minh quân (Vị tế) ở nơi nào, thì ở nơi đó Xã 
hội phải băng hoại thảm thiết (Kiển) ngày nào ở đâu có kẻ lãnh 
đạo độc tài (Kiển) thì nơi đó xã hội đầy dẫy lưu manh mờ ám (Vị tế); 
Nơi nào, lúc nào mà đa số dân trí quá thấp (Vị tế), gíáo gian tràn 



ngập, tham nhũng tràn lan, tiến sĩ giấy đầy đưòng, tiến sĩ giấy nầy 
lại cấp cho các tiến sĩ giấy vụn khác, hợp lại thành ra những kẻ gian 
hùng (Kiển) khắp mọi miền đất nước thì số ít người còn lương tri 
cũng đành bó tay nhìn xã hội phân ly bèo nhèo (Vị tế) vì âm mưu 
gian ác thâm độc ( ) như ung nhọt hôi thối đã mọc lây lan trên 
khắp thân thể của xã hội (  ) do những kẻ độc tài có quyền chức 
tạo ra! Một Thế giới Xã hội nhiễu nhương lừa đảo quỷ quái (Vị tế) 
què quặt (Kiển) là như vậy đó!

Tiên đoán :

Khởi đầu năm 2020 sẽ xảy ra, gây ra một cuộc Đại Khủng 
hoảng Kinh Tế Chính Trị Xã hội (Vị tế) phức tạp đen tối  (

) bao phủ ( ) trong nhiễu loạn và đau khổ (Kiển)  trên 
toàn Thế Giới.

 
     Vậy để giải quyết tình trạng Kinh tế (Kiển) và căng thẳng Chính trị 
quân sự hiện nay (Kiển) Loài người phải chọn lựa (Tỷ) phương cách sao 
cho Giảm bớt tối đa tình trạng lằng nhằng gian dối (Vị tế). 
   Sự Thật của Sự thật về Tình thế hiểm ác (Kiển) này khiến ta 
đặt câu hỏi:

- Tại sao lại xẩy ra Chiến tranh Thương mại (Kiển)?
- Tại sao các nước Văn minh lại chế ra súng đạn (Tỷ) để làm gì? 
- Tại sao con người lại đua nhau mua vũ khí?
- Tại sao chính con người muốn mua để tự hủy hoại mình (Kiển)?
- Có phải con người vì bảo vệ hoà bình hay bị và được khuyến 

dụ mua vũ khí (Tỷ) do thủ đoạn lừa dối thọc gậy bánh xe (Vị tế) 
của các con Bạch tuộc lái buôn vũ khí (Kiển) để họ lời nhanh 
lời nhiều?

Theo sử gia Carrol Quigley, có một Hệ thống gồm: Các nhà Đại 
Tư Bản Mỹ (khoảng 400), các Chủ nhân Ngân Hàng, các Chủ nhân 
Công Ty đa quốc, những Tập đoàn Đại công Ty, những Đại gia tỷ 
phú trên toàn Thế giới, mỗi mỗi có một tài sản kếch xù trong 
thương trường quốc tế v.v… Hệ thống này đã thao túng nhân loại 
(Kiển) Họ đã làm gì quyết định những gì (Tỷ) khó ai biết (Vị tế). 
Tài sản trong tay họ rất lớn so với tài sản của người dân trong Nhân 
loại. (Ví dụ Tài sản của 400 nhà Đại tư bản Mỹ nói trên gộp lại bằng Tài sản của cả 327 

triệu người dân Mỹ ). Ta tạm gọi đó là Hệ thống Kình tế Cạnh tranh Xanh 
Đỏ, một số người khác gọi là Hệ thống Siêu quyền lực vì là một hệ 



thống mập mờ hư hư thật xanh xanh đỏ đỏ (Vị Tế) nhưng lại là 
nguyên nhân của các ngòi
nổ chiến tranh vì họ bất chấp tổn hại mạng sống của đa số Nhân 
loại (Kiển) .

Nhưng phải làm sao đây trước những con bạch tuộc tham lam 
to đùng như thế!! Trước một Hệ thống Siêu quyền lực (Kiển) xanh 
xanh đỏ đỏ (Vị tế) có tài sản khổng lồ đồ sộ, giầu có lại muốn giầu 
có hơn đang âm thầm làm mất niềm tin và hy vọng sống chung hoà 
bình của toàn thể Nhân loại (Tỷ).

Dịch nói:

  KIỂN   –       VỊ TẾ        –           Tỷ.
   Còn Trở ngại –  nhưng vẫn Hy vọng – Thiên hạ đồng quy

 
Thoái thần cho biết Lui dễ hơn Tiến theo kiểu cũ.

(Cấn Hào 3 Dương trong Thuỷ Sơn Kiển thoái Âm thành Điạ trong Thuỷ Đia Tỷ).

  Nghiã là hãy lui lại, nghĩ lại, đừng tự mãn tự đại cho mình là 
đỉnh cao, tài ba vượt Thiên Ý nữa để có thể :

Chí công vô tư khiêm tốn chí thành (Tỷ) 
Cải tà quy Chánh (Tỷ).
Bỏ nịnh Dụng trung (Tỷ). 
Khử xàm Nhiệm hiền (Tỷ).

Như vậy mới có Cảnh thiên hạ thái bình cho Nhân 
loại. Thiên hạ đồng quy nhi thù đồ (Tỷ).

Với tình người cái đáng nể nang e ngại (Kiển) là lương tri 
con người (Tỷ) nó dằn vặt làm cho con người sống dở chết dở 
(Vị tế) Trong xã hội loài người không ai thoát khỏi nạn ách trời 
(Kiển) như bão lụt, sóng thần, động đất, hạn hán, núi lửa v.v…thì 
Lòng Chí thành Vô tư (Tỷ) sẽ giúp ta xem nhẹ vì chúng dĩ nhiên 
như « Sinh binh lão tử » mà thôi. Chúng ta tự do nhưng tự do trong 
Quy luật của tạo hoá (Kiển) trong Hiến pháp, Pháp luật chân chính 
Của dân Vì dân (Kiển).
    Trong Tác phẩm nổi tiếng The Rise of Conscious Capitalism của bà 
Patricia Aburdene: Những suy tàn và rối beng (Kiển) của đời sống 
xã hội, kinh tế và tinh thần của Con người là hậu quả thất cách (Vị 
tế) do Chiến lược Đại dương Đỏ của nền Kinh Tế Cạnh Tranh Xanh Đỏ 
(Vị tế) đương đại đã gây ra sự suy đồi tai hại (Kiển) không lường 
trước được (Vị tế). Bà đề nghị xây dựng (Tỷ) một nền Kinh tế Tư bản 
có ý thức (Tỷ). 



Christian Science Monitor là Tổ chức tin tức quốc tế và cung cấp 
Thông tin toàn cầu đã theo dõi xu hướng quan trọng nhất tại Hoa 
Kỳ, cũng phát hiện ra rằng thành tích đáng kể của các công ty như 
AOL, GM và Xerox là đã chọn (Tỷ) làn sóng Chủ nghĩa Tư bản 
có Ý thức bằng cách đưa Thiền vào nơi làm việc, các nhà điều hành 
của họ được yêu cầu kiểm soát môi trường chặt chẽ (Tỷ) và dành nhiều 
hơn thời gian và ngân khoản (Tỷ) vào các Nguyên nhân xã hội gây 
trở ngại (Kiển) cho Cộng sự viên của Công Ty.

Nhưng toàn cảnh của Nhân loại vấn đề giải ách giải nạn (Kiển) vẫn 
là vấn đề ưu tư chưa tìm được (Vị tế) bởi vì khó có vị lãnh đạo tinh 
thần cũng như quyền lực thế tục nào nhận thức được Đạo lý của 
Vũ trụ để chọn lựa con đường (Tỷ) dẫn đến thái bình cho thiên hạ !!
32.- PHẠM VI KINH TẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM:

Chính trị Việt Nam 
Chủ nhật 25/02/2018, ĐCSTQ vừa nêu đề xuất sửa đổi Hiến 

pháp hiện hành, cụ thể là xóa bỏ quy định hai nhiệm kỳ của Chủ tịch 
nước. Đề xuất này đã được thông qua (Tỷ), Chủ tịch Trung Cộng 
Tập Cận Bình đã có thể tiếp tục tại nhiệm sau năm 2023 và thậm chí 
là trọn đời và như vậy ông ta sẽ dễ dàng Lãnh đạo với mục đích là 
để thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” (Vị tế) của mình sẽ kết thúc vào 
năm 2035!

    Giấc mơ China “Nhất lộ Nhất đái”

     Tiếp đến là CHXHCN Việt Nam, ngày 3/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã thống nhất (tỉ lệ 100%) giới 
thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu 
chọn (Tỷ) giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Chiều 23/10, với 99,79% 
phiếu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch nước 
nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhưng không có “Giấc mơ Việt nam” để tuyên bố 
(Vị tế) như ông Tập.



Chiến lược « Giấc mơ China” là một hình thức ngoại giao “bẫy 
nợ” để gài các nước nhỏ :

 Tuyến đường sắt nội đô Cát Linh – Hà Đông vay 250 triệu 
USD từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, do Công ty 
Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu 
khởi công năm 2011 đến nay vẫn chưa thể vận hành, nhưng 
vẫn phải trả tiền lãi cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung 
Quốc khoảng 650 tỉ đồng/ năm.

 Thiết lập 3 Đặc khu Kinh Tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và 
Phú Quốc dưới áp lực nợ thì cũng sẽ phải đến!.

Dịch nói trước:
Năm 2018 Hoán Di Quan Bạch Hổ  Năm 2019 Kiển Vị tế 
Tỷ Chu tước  Năm 2020 Phệ hạp Kiển Di Bạch hổ.

    
Tiên đoán:

Năm 2018 người ta thay đổi (Hoán) cơ cấu (Di) theo quan điểm 
của mình (Quan) nhanh và mạnh (Bạch hổ) từ đó năm 2019 báo 
tin (Chu tước) sẽ gây ra nhiều khó khăn trở ngại (Kiển) từ những 
bất trắc thất cách (Vị tế) đã chọn lựa (Tỷ) cho nên năm 2020 tình 
trạng Chiến tranh, chiếm đoạt, dầy xéo, xâm lược (Phệ hạp) tàn 
bạo (Bạch hổ) từ những kiển nạn do con người và thiên tai (Kiển) 
của năm 2019 sẽ làm cho đời sống của Con người (Di) đói ăn khốn 
cùng (Phệ hạp).

Bảo vệ Lãnh thổ Việt nam
Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia, TT Obama đã khéo léo để thúc đẩy ý chí của Việt 
Nam qua việc nhắc lại khẩu khí của Lý Thường Kiệt : "Sông núi 
nước Nam vua Nam ở.". Nhưng trong chuyến công du Việt Nam ngày 
12/11/2018 TT Trump lại nhắc thẳng đến Quân Trung Quốc đã bị 
Hai Bà Trưng đánh bại từ gần 2000 năm trước.

"Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng 
đất này (Tỷ). Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên 
đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn."

Trong một hội trường gồm các lãnh đạo của cả 21 thành viên, 
có mặt ông Tập Cận Bình mà nhắc đến như vậy thì không phải là 

https://nld.com.vn/kinh-te/duong-sat-cat-linh-ha-dong-tau-chua-chay-da-tra-no-trung-quoc-650-ti-dong-nam-2018012310121303.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/duong-sat-cat-linh-ha-dong-tau-chua-chay-da-tra-no-trung-quoc-650-ti-dong-nam-2018012310121303.htm


chỉ để nói xuông. Chắc chắn cố vấn của TT Trump cũng đã cho ông 
xem hồ sơ của Tòa Bạch Ốc (9/7/1971) ghi lại lời Thủ tướng Chu 
Ân Lai nói về Hai Bà Trưng như sau:

"Hai nghìn năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược Việt 
Nam (Kiển) và Trung Quốc đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại 
bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng."

Ngày 9/11/ 2018, Ủy viên bộ chính trị Chủ Nhiệm Văn Phòng 
Ủy Ban Công Tác Ðối Ngoại Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung 
Cộng Dương Khiết Trì và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngụy Phụng Hòa 
đã đến Hoa Thịnh Đốn đối thoại song phương với Bộ Trưởng 
Ngoại Giao Mike Pompeo và Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis. 
Cuộc họp gồm các điểm mâu thuẫn cốt lõi (Kiển):

- Cuộc chiến tranh thương mại,
- Giải trừ nguy cơ chiến tranh nguyên tử tại bán đảo Triều 
Tiên, - Hành động của Trung Cộng trên Biển Đông và Đài 
loan.
- Không hề nói gì tới Việt Nam, mà nói làm quái gì nhỉ ?

Liên quan vấn đề Biển Đông, theo Hãng tin Reuters: Ông 
Pompeo cho biết Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về các hành động và 
việc quân sự hóa của Trung Cộng tại Biển Đông. Mỹ thúc Trung 
cộng tuân thủ những cam kết trước đây tại khu vực này :

Ông Mattis :
“Chúng tôi hối thúc Trung Cộng giữ các cam kết (Tỷ) trong 
quá khứ cho khu vực này.”

Ông Dương Khiết Trì khuyến cáo :
“Nước Mỹ nên dừng việc đưa chiến hạm và máy bay quân sự 
đến gần các đảo và bãi đá ngầm của Trung Quốc cũng như ngừng 
các hành động làm xói mòn chủ quyền và lợi ích an ninh của 
Trung Quốc.”

Ông Mattis đáp lại,
“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào 
luật lệ quốc tế cho phép”



và đả kích Trung cộng về những gì đã và đang xảy ra trên Biển Đông 
là ngược lại hoàn toàn, không xứng đáng là lời nói của một Nguyên 
thủ quốc gia (Vị tế), không tôn trọng những cam kết cũ có chữ ký 
của Trung cộng ký với ASEAN trong bản Tuyên Bố Ứng Xử (DOC) 
có từ năm 2002 (Tỷ) là giữ nguyên trạng trên Biển Đông và lời cam 
kết của ông Tập Cận Bình khi ở Hoa Thịnh Đốn ngày 25/09/2015 
“Không quân sự hóa Biển Đông.” Tức không gây Kiển nhưng 
Kiển động thì chì là nói láo (Kiển).

Dịch nói :
Chính trị bá đạo (Vị tế) với cái lưỡi của người lươn lẹo 
(Vị tế) là lời hứa cuội (Tỷ); Sàng lọc lời nói (Tỳ) quân 
tử nói một đàng làm một nẻo (Vị tế) là quân tử khôn! Nó 
hù dọa dốc láo cả hai phe.

Tại Anh quốc, khi tầu HMS Sutherland của Hải quân Hoàng 
gia Anh cập cảng tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng 
Gavin Williamson cho biết sẽ cùng với Pháp và Australia đảm bảo 
quyền tự do qua lại vùng biển này và thông báo sẽ triển khai thêm 
3 tàu chiến khu trục nhỏ chống ngầm Sutherland, tàu HMS Albion và 
HMS Argyll tới vùng biển châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, 
nhằm phát đi “những tín hiệu mạnh mẽ nhất rằng tự do hàng hải là điều 
quan trọng sống còn” (Tỷ) về sứ mệnh bảo đảm tự do hàng hải trên 
Biển Đông, khu vực mà Trung cộng đang gia tăng các hoạt động 
quân sự hóa khiến cộng đồng quốc tế quan ngại (Kiển) và 
Washington đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ chịu hậu quả nặng nề nếu 
tiếp tục các hành động gây hấn (Kiển).

Việt Nam nước có chủ quyền tranh chấp lớn nhất trong Biển đông 
thì chỉ có một bản tin của TTXVN trước khi có cuộc đối thoại 
Mỹ Trung cộng ở Hoa Thịnh Đốn ngày 9/11/ 2018 :

“Từ ngày 6 đến 7 Tháng Mười Một, tại thành phố Ninh Ba, Chiết 
Giang, Trung cộng, đã diễn ra phiên họp đàm phán Vòng X Nhóm 
Công Tác về Vùng Biển Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng VII Nhóm 
Công Tác Bàn Bạc về Hợp Tác Cùng Phát Triển Trên Biển Việt Nam và 
Trung Quốc.”

Kinh tế Xã hội Việt Nam 



Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018

Dịch nói:

Khập khiễng ( Kiển) Chao đảo (Vị Tế ) 
Sàng sẩy đẽo gọt (Tỷ) giá ảo (Vi tế) để trở về giá Gốc thật (Tỷ).

Mặc dù Nhà nước VN đã kêu gọi và đưa ra Giải pháp khắc phục 
với các biện pháp để chính phủ sử dụng g thụt (Kiển) đến từ cái căn 
gốc (Tỷ) chính là Con người, những chuyện “sân sau, gửi giá, lại 
quả, quyền lực, trách nhiệm, sợ hãi, …” (Kiển). Tất nhiên đó là 
những quan lơn nhỏ tham lam, tham nhũng, thoái hóa Vị tế), làm 
biến chất người dân lương thiện. Như lời ông Trương Tấn Sang nói: 
Đó là cả “một bầy sâu” (Kiển).

‐ Lười ( ) dốt ( ) mà lắm mưu mô ăn trên ngồi trốc ( ) sẽ bớt dần 
đất dụng võ (   ) nên sẽ bi loại lọc (Tỷ).

‐ Việt nam cũng theo China xin vào WTO từ năm 1995 và sau 11 năm 
thì được gia nhập 11/2/2007 và cũng luồn lách Quy định của WTO (Vị 
tế) y như kiểu của China (Tỷ). 

‐ Sự Phân cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt (Vị Tế) Cản trở sức sống 
gia đình (Kiển) lương bổng Èo uột (Kiển) làm nhiều gia đình lạc hướng 
(Vị Tế). Rất cần chiến lược Chỉnh đốn (Tỷ).

‐ Thanh niên nam nữ Yêu cuồng, sống thử là tình yêu Ba rọi (Vị Tế) 
Cản trở (Kiển) hạnh phúc tạo thành trào lưu Cá nhân chủ nghĩa (Tỷ là 
Tư dã) nên Bấp bênh Khập khiễng (Kiển) khiến cho Ly thân, Ly dị 
tăng cao (Tỷ) đến mức báo động lung lạc (Vị Tế) nền móng gia đình.

Nợ công của Việt Nam
Theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng số Nợ của cả nước là 2.868.881 

tỷ đồng, tăng 5.012 tỷ đồng so với số báo cáo của Chính phủ 
(bằng 63,71% GDP) . Trong đó:

 Nợ  Chính phủ là 2.373.175 tỷ đồng (52,71% GDP); 

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18979
https://news.zing.vn/tieu-diem/chinh-phu.html


 Nợ được Chính phủ bảo lãnh 461.635 tỷ đồng (10,25% GDP) và 
 Nợ chính quyền địa phương 34.071 tỷ đồng (0,76% GDP).
Đáng lưu ý là tổng trị giá chi trả nợ trong 9 tháng đầu năm 2018 

của Chính phủ là 102.594 tỷ đồng gồm:
- Trả nợ trong nước là 81.011 tỷ đồng;
- Trả nợ nước ngoài là 21.583 tỷ đồng, nghiã là mới trả 

được 40,5% theo kế hoạch trả nợ trong năm 2018.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 
ngày 10 tháng 5 năm 2018

‐ Ngân hàng Thế giới khi ngưng cho VN vay (Kiển) đưa ra khuyến 
cáo Chính phủ Việt Nam cần có cam kết mạnh mẽ về giảm bội chi 
và duy trì nợ công trong giới hạn cho phép (Tỷ), thay vì tiếp tục 
vay nợ và chi tiêu ngân sách bừa bãi quá rộng rãi (Vị tế) như hiện 
nay để giảm tránh rủi ro (Kiển) .

‐ Nợ công (Kiển) nếu tính cả Nợ của Chính phủ và nợ của Doanh 
Nghiệp Nhà Nước (DNNN) được chính phủ bảo kê là rất lớn. 
Ví dụ: Riêng số nợ năm 2016 của DNNN là 324 tỉ USD nâng tổng 
số nợ lên là 431 tỉ USD, bằng 210% GDP con số đó minh chứng 
cho việc quản lý tài chính quá yếu kém (Vị tế) của Chính phủ và 
khối các doanh nghiệp nhà nước. Đó là tình trạng Tham nhũng 
(Kiển).

‐ Kinh tế Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn (Kiển) trong năm nay vì 
nó dở dở ương ương (Vị tế) cho nên sẽ bị  kiệt quệ (Kiển). Nợ 
công quốc tế vẫn là trở ngại lớn nhất (Kiển) vì không minh bạch 
(Vị tế) cho nên sẽ tạo rối ren bất ổn (Kiển). Những người có Trách 
nhiệm đều biết rõ (Tỷ) ai là thủ phạm làm tiêu hao tài sản chung 
(Kiển), muốn nói thật cũng không được chỉ nói quanh, nói cho 
qua (Vị tế).   

‐ Rất đông người Dân lo ngại (Kiển)  cho tương lai u ám thất bại 
(Vị tế) của Đất nước và mất lòng tin vì quá nghèo khổ (Kiển).  

Cán cân Mậu Dịch của Việt nam

http://quochoi.vn/content/vankien/Lists/DanhSachVanKien/Attachments/4097/B1101_bc-KTNN%2520tong%2520hop%2520kqua%2520kiem%2520toan%25202017___20180521074715.doc


Riêng Nhập siêu với Trung Cộng là điều đáng ngại vì tính độc 
hại (Kiển) và vì chất lượng kém (Vị tế) chiếm 75% tổng nhập 
siêu cả nước. Sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Cộng năm 
2016 là máy móc thiết bị (9,3 tỷ USD), điện thoại và linh kiện (6,1 
tỷ USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (5,9 tỷ USD), 
vải các loại (5,4 tỷ USD), sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, da, 
hóa chất. Đó là chưa kể nhập khẩu tiểu ngạch và nhập lậu….

Việt Nam lại có khoảng 24 cửa khẩu quốc tế 25 cửa khẩu 
song phương, 68 cửa khẩu phụ, 57 lối mở biên giới và 295 chợ 
biên giới, chợ cửa khẩu. Báo cáo về Tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu của VN, chỉ riêng giữa Trung Cộng và Việt Nam từ năm 
2013- quýI/2018 là 362 tỷ USD, trong đó VN nhập khẩu là hơn 250 
tỷ USD bằng gần 70% tổng kim ngạch. VN Xuất khẩu là khoảng 
100 tỷ USD, (29%) Nhập Siêu thâm hụt thương mại nặng nề (Kiển) 
so với Trung Cộng khoảng 150 tỷ USD. Đó vẫn là chưa kể số lậu trốn 
thuế từ các cửa khẩu và chợ biên giới (Vị tế).

Vấn đề Đặc khu Kinh tế (Special Economic Zones, SEZ)

‐ Theo nghiên cứu của the Economist, cứ mỗi 4 quốc gia thì lại có 3 
quốc gia có ít nhất một đặc khu kinh tế. Tính đến nay, thế giới có 
khoảng trên 4.300 đặc khu kinh tế và con số đó vẫn đang tăng lên. Cơn 
sốt dành cho “đặc khu kinh tế” cho thấy nhiều chính phủ coi chúng 
như một lợi thế kinh tế dễ dàng biến một khu vực nghèo đói lạc hậu 
(Vi tế) hay một khu công nghiệp đang bế tắc (Kiển) trở nên thịnh 
vượng khi chọn lựa quyết định (Tỷ) đưa ra một thông báo dành một 
diện tích đất và cung cấp các điều khoản giảm thuế.

‐ Thẩm Quyến được TQ chọn như là nơi thử nghiệm các chính sách 
cải cách kinh tế mặc dù giới lãnh đạo Trung Quốc lúc đó vẫn còn 
e ngại. Thẩm Quyến đã thu hút được hàng ngàn nhà đầu tư nước 
ngoài và đã thịnh vượng nên được gọi là « Phép mầu Thẩm quyến »

‐ Ba Đặc khu Kinh tế VN dự định thực hiện (Tỷ) nhưng vì còn thiếu 
nợ TQ quá nhiều chỉ ước tính tới 2013 đã nợ 4 tỷ 112,7 triệu USD 
chưa trả được (Vị tế) có thể ước nợ Trung Quốc vào năm 2018 đã 
trên 6 tỉ USD như thế chắc chắn sẽ bị xiết nợ (Kiển). Do đó sẽ giống 
như trường hợp của Djibouti, Sri Lanka và Cảng Sihanoukville đành 
phải ký 99 năm. 

Tiên đoán :
Trắc trở - dang dở - đầu mối kinh tế



   Nền Kinh Tế VN sẽ rất tiêu điều què quặt (Kiển) và long đong (Vị tế) 
trong năm nay. Thất tín với nhân dân (Vị tế) chọn lựa luồn lách kiểu 
« Trung quốc » gây cảnh Dân oan điêu tàn (Kiển) đã từ lâu rồi. Năm 
nay sự tàn tệ, tàn mạt về kinh tế (Kiển) nhất là bị TQ khống chế (Kiển) 
đã quá rõ ràng thì không làm sao khỏa lấp chống chế (Vị tế) như 
trước kia được nữa.

IV.– THẢM HOẠ CỦA ĐIẠ CẦU 

Dịch nói:

Trời che đất chở cho con người dùng nhân trí phá môi 
trường hủy môi sinh thì Trời đủ sức ngăn cản làm ngộp thở, 
nghẹt thở (Kiển) dở sống dở chết (Vị tế); và Trời sẽ giúp 
người có Trí loại bỏ (Tỷ) thảm họa môi trường.

Đa số vì vô tình mê say với mọi cái lạ tai, lạ mắt, tiện nghi, lợi 
ích, hấp dẫn..và vì tính hiếu kỳ đó dần dần trở thành trào lưu Ca Ngợi 
tiến hóa Văn minh Cơ khí, Văn minh kỹ thuật số trong Nhân loại 
(Tỷ) và đến khi thái quá tôn sùng, người ta vô tình ca tụng (Tỷ) cả 
tính giết người thật nhanh, thật nhiều, giết người hàng loạt ấy của 
các loại Vũ khí Nguyên tử, Khinh khí, Tia tử thần Laser, Hoả 
tiễn Siêu thanh (Kiển)... mà không hề ngượng miệng..(Vị tế). Đó 
chính là thời trục nguy hiểm (Kiển) vô cùng! Bởi vì đó là lúc Văn 
minh Khoa học Điện tử Cơ khí đã phản chủ, tức Điện tử Cơ khí sẽ 
trở thành Chủ nhân ông, biến con người trở thành nô lệ (Kiển là cái 
gây ra trở ngại), tôn thờ nó, và phục vụ cho nó, nịnh khen cơ khí giết hại 
chính Con ngưòi đã tạo ra nó! Cùng với nó phá hoại môi sinh đảo 
lộn môi trường (Kiển), nghiã là Nhân tai tăng sức mạnh cho Thiên tai 
dồn dập đe dọa (Kiển) đời sống và
hạnh phúc Nhân loại; là Thời mạt đã và đang được con người chọn 
lựa hiện nay đó vậy! (Tỷ).
A.- NHÂN TAI TĂNG SỨC CHO THIÊN TAI 

1.- Phát triển vũ khí Sinh học và Hoá học
Việc sử dụng các vũ khí (Tỷ) bằng các loài vi khuẩn, sinh vật, 

chất độc chính là vũ khí sinh học (bioweapons) đã xuất hiện từ xa 
xưa. Vào năm 1500 trước công nguyên, dân tộc Hittites ở Asia 
Minor (Thổ Nhĩ Kỳ) đã dùng để gây bệnh (Kiển) cho đối phương; 
quân đội cổ xưa đã dùng máy bắn đá bắn xác chết bị bệnh dịch vào 
phía địch.



Hiện nay người ta ghi nhận 10 loại bệnh dịch do virus nguy hiểm 
nhất trong 50 loại vi khuẩn, virus có nguồn gốc từ sinh vật, thực 
vật mang độc tố cao (Kiển); và đã dùng chúng gắn vào đầu đạn 
làm Vũ khí Sinh Hoá học (Bioweapon), ta có thể chia ra 2 loại vũ khí 
này:

Loại Trực tiếp gây giết hại con người:
- Bệnh đậu mùa do variola virus, Smallpox (Độc tố) gây bệnh . 
- Bệnh than do Bacillus anthracis virus, 
- Bệnh dịch hạch đã giết chết một nửa dân số châu Âu vào thế kỉ 14  

do Yersinia pestis virus. 
- Virus Francisella tularensis trong các loài gặm nhấm, thỏ, chuột... Con 

người khi tiếp xúc trực tiếp với con vật bị bệnh, qua vết cắn của 
chúng, hay ăn thịt; vi khuẩn này được chế biến dưới dạng hơi sương 
làm vũ khí sinh học.

- Virus Ebola gây Sốt xuất huyết, đây là loại virus nguy hiểm nhất 
trong số các virus gây sốt xuất huyết. Năm 1980, Nga đã tạo ra  loại 
siêu virus bằng cách tổ hợp gen của bệnh đậu mùa với Ebola gọi là 
Dự án Chimera.

Loại Gián tiếp qua thực phẩm
- Virus Rice blast tạo dịch bệnh cho cây trồng bởi nấm 

Pyricularia oryzae phá hoại và gây ra nạn đói.
- Vi khuẩn Clostridium botulinum xuất hiện ở khắp nơi trên thế 

giới, có sẵn trong đất và trầm tích dưới đại dương. Đặc biệt 
trong thức ăn thiu ôi và thức ăn bảo quản bằng hàn độ hoặc 
hóa chất, vô tình hay cố ý đã giúp bào tử vi khuẩn Clostridium 
này phát triển. .

Ngoài ra còn có hơn 10 loại khí độc hoá học rất nguy hiểm (Kiển) 
bằng máy bay hay máy bay không người lái để phun sương, rải 
hóa chất, hoặc thả đầu đạn chứa chất độc như Sarin dễ dàng hấp thụ 
qua lỗ chân lông phá huỷ hệ thống truyền dẫn thần kinh, làm bại 
liệt không thở được (Kiển). Tabun VX chỉ cần chỉ một vài giọt (Tỷ) 
cũng có thể gây tử vong khó lưòng gấp 100.000 lần so với Sarin (Vị 
tế)….
.

2.- Phát triển vũ khí Vũ khí hạt nhân 
Ngưòi ta vẫn âm thầm (Vị tế) lưạ chọn (Tỷ) mọi phương cách 

để phát triển Vũ khí tàn nhẫn hơn (Kiển).
 Nga, ước tính hiện có khoảng 7.300 vũ khí, với 1.790 vũ 

khí chiến lược đang được hoạt động.



 Mỹ có khoảng 32.040 đầu đạn hạt nhân, hiện nay chỉ còn 
4.670. 

  Pháp hiện có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân với hơn đầu đạn 
có 4 chiếc tàu ngầm nguyên tử tuần tra ở biển Đại Tây Dương. 

 Trung Cộng Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học 
Mỹ, TC sở hữu khoảng 250 đầu đạn, đến năm 2020 sẽ tăng 
gấp đôi số đầu đạn hạt nhân và có thể đe dọa Mỹ.
………………Ghi cho vui vì thật giả giả thật chẳng ai tin !

Cho nên việc mua bán Vũ khí là nghiệp chính gốc của chàng 
(Tỷ) những kẻ vọng động phục vụ cho lý tưởng (Tỷ) tự vệ!!

3.- Ô nhiễm Mội trường, Môi sinh 
Ô nhiễm không khí (Kiển) là sự thay đổi lớn trong thành phần 

cơ bản của không khí (N 78,1%, O2 20,9%, Agon 0,9%, CO2 khoảng 0,035%) 
hơi nước và một số chất khí khác do khói, bụi, hơi khí lạ (khí trong 
tủ lạnh v.v...) bị và được con người đưa vào không khí tạo tỏa mùi, 
làm giảm tầm nhìn xa, gây biến đổi khí hậu. Ô nhiễm không khí đã 
khiến hơn 3 triệu người chết sớm mỗi năm (Kiển), nó đe dọa gần 
như toàn bộ cư dân thành phố lớn tại những nước đang phát 
triển. Theo đài Fox News 80% các thành phố trên thế giới không 
đáp ứng chất lượng không khí được tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO), WHO cho biết mức độ ô nhiễm không khí đô thị 
toàn cầu đã tăng 8% dù có cải thiện ở một số vùng. Điều này dẫn 
đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư cùng hàng loạt vấn đề 
về đường hô hấp; Mũi nghẹt thở mờ mắt ( Kiển) sống dở chết (Vị 
tế) là do nhiễm độc hại tồi tệ nhất trên thế giới.

Theo báo cáo của Viện Công nghiệp Blacksmith Institute thì:

 Các Cơ xưởng Khai khoáng: như khai thác Bauxit, khai 
thác đất hiếm để có Silicium...

 Các nhà máy điện hạt nhân: Chất thải phóng xạ là nguy cơ lớn.
 Các cuộc chiến tranh xung đột lớn nhỏ.

Cho tới nay người ta cũng không thể xác định (Vị tế) mức độ độc 
hại Ô nhiễm của các loại vũ khí, các hoả tiễn (Kiển)..... và chưa có 
cách loại bỏ chúng (Tỷ).

B.- THIÊN TAI THI HÀNH ĐẠO LÝ KIỂN

Có hai ý kiến (Nhân Ý) trái ngược về Thiên tai do Biến đổi khí hậu:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%25C6%25A1


Ý Thứ nhất: Các khoa học gia ủng hộ ý kiến Con người KHÔNG 
đóng vai trò quyết định (Vị tế) tạo Biến đổi Khí hậu (Kiển) vì khi nghiên 
cứu dữ liệu carbon phóng xạ trong thời kỳ Holocene cuả Kỷ Đia 
chất được chia ra thành 5 Đới (chronozone) theo thay đổi khí hậu:

- đới Preboreal 10–9 ngàn năm trước, 
- đới Boreal 9–8 ngàn năm trước, 
- đới Atlantic 8–5 ngàn năm trước, 
- đới Subboreal; 5–2,5 ngàn năm trước,  
- đới Subatlantic; 2,5 ngàn năm trước đến ngày nay.
Nói cách khác, sự ấm lên toàn cầu do việc thải khí nhà kính trong 

một vài thế kỷ chỉ có thể gây ra những tác động không đáng kể trong 
dài hạn. Ví dụ:

- Ở khu vực Bắc Mỹ châu cho thấy một số loài động vật có vú ví 
dụ Bison, Wapiti và loài Moose (Alces alces) đã tăng gia. Ngược 
lại, các loài khác như ngựa (Equus ferus) và voi ma mút (Mammuthus 
primigenius) lại đã tuyệt chủng (Kiển) trước khi có sự can thiệp của 
con người.

- Ở khu vực Scandinavia bắc Âu, sự nóng lên đi kèm với sự tan 
chảy của các khối băng cho đến hết Thời kỳ Altholozäns (6000 
BC-Tới nay) đã nâng mặt nước biển lên cao khoảng 300m (ngày 
nay tốc độ này vẫn nâng lên tới 1 cm mỗi năm) làm các đảo Đan Mạch 
và Anh bị tách ra khỏi lục địa châu Âu (Kiển) diễn ra một loạt 
các cơn bão tàn khốc kéo dài hàng 100 ngàn ngư chết (1212, 1287, 
1362, 1530..)

-„Kleine Eiszeit“. Zugefrorene Kanäle in Holland, 1608

- Ở Biển Đen Lũ lụt khoảng 6700 trước Công nguyên cũng 
gậy tác hại không kém (Kiển), là lý do xuất hiện các truyền 
thuyết ở vùng Cận Đông như huyền thoại: Utnapischtim, Noach, 
Deukalion.
Như vậy khi chưa có (Vị tế) Văn minh Cách mạng Công 

nghiệp Thiên tai cũng đã xẩy ra rất tàn khốc rồi (Kiển).

Ý Thứ hai: Tháng 2 năm 1992 đã có khoảng 1,500 nhà khoa học 
ký tên vào một lá thư cảnh báo nhân loaị rằng loài người cần thay 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%9Bi_Boreal&action=edit&redlink=1


đổi cách sống để cứu địa cầu, tương tự ngày 13/11/2017, một lá thư 
mang chữ ký 15.000 nhà khoa học do William Ripple Đaị học Lâm 
nghiệp thuộc Viện đaị học Oregon State University gửi một cảnh báo 
mới cho nhân loại. Ripple và đồng nghiệp đã nhận thấy nước sạch cạn 
dần, tính đa dạng sinh học giảm dần, khí hậu biến đổi gay gắt hơn, 
sự suy giảm sự hao mòn tầng khí ozone và nhiều thứ khác.25 năm 
vừa qua đã làm tăng 62% khí thải carbon, tăng 35% dân số nhân 
loại, và môi trường thê thảm không kể xiết. Chính nhân loại làm 
tương lai nguy ngập hơn nếu không thay đổi, sẽ tới lúc cứu vãn hết 
nổi vì sẽ tăng gấp bội thiên tai dịch họa.
Thiên Ý: Đạo lý Kiển 

Năm 2019 Thiên Ý Thuỷ Sơn Kiển có nội tượng Cấn động hoá 
Khôn , nghĩa là Thần Thổ tác oai tác quái, mạnh nhất vào mùa 
thu Tháng 09 âm lịch giờ tý Khảm hóa Khôn (Kiển Khiêm) Tiêu điều 
tang tóc lại được và bị hình hiển.

‐ Thủy  thượng tuy không động nhưng ở trên núi , Dụng Cấn 
Thổ khắc Thủy Khảm; có hạn hán ở miền Trục Đông Bắc Tây Nam.

‐ Có hiện tượng núi lở (  động hóa ) đất chùi. Hạn hán (   ) 
mà Nước ( ) kéo dài rất khó chịu (Vị tế) dễ sinh bịnh dịch ở vùng 
dưới chân núi.

‐ Đề phòng cảm cúm bại liệt ( Kiển và Cấn động ).

 Về Băng tuyết và Lụt lội (Thủy ) ở Nam Cực và nhất là ở Bắc 
cực (Thủy) núi tuyết tuy vẫn còn nhưng nhiều vùng sẽ bị và được 
tan trơ mặt đất ra (Cấn hào 3 biến Khôn) chỉ còn trơ lại những gò 
đống sấp nước (Thuỷ-Sơn). Do đó bão táp, lụt lội, thành “Đại hồng 
thủy” nối tiếp các trận lụt lớn vừa xảy; và vẫn sẽ còn tiếp diễn...Toàn 
bộ khí hậu Địa cầu Bắc cực sẽ bị và được hưởng cảnh tượng Băng 
hà tan rã tiếp diễn thành thảm họa, ảm đạm u ám tan hoang 
(Kiển)…các Vi khuẩn hàng triệu năm bị kiềm hãm (Kiển Vị tế) 
nay trở về (Tỷ) rất nguy hiểm. Khí hậu sẽ lạnh hơn cùng với 

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229


Lớp Ozon mỏng mong manh không còn an toàn (Vị Tế) cho Trái 
Đất do công nghệ thải khí CO2 quá nhiều đã phá hoại (Kiển) và 
làm cho Chu kỳ ENSO của El Niño và La Niña càng ngày càng 
ngắn. Vì thế Động đất, giông bão và ngập lụt to lớn khiến nhiều sinh 
linh chết tạo ra Nạn Dịch bệnh sẽ hủy hoại làm tiêu hao, sói mòn, 
què quặt (Kiển) Dòng Sinh Tồn của Vũ trụ. Tuy nhiên chưa đến nổi 
nào vì còn có núi (Cấn) cản ngăn.

Về Động đất, Lở đất, đất chùi băng lở, nước lũ, thuỷ triều… dâng 
cao đồng loạt gây tan hoang (Kiển) và sẽ xảy ra khắp nơi kể cả những 
nơi chưa từng bị (Vi Tế) cũng sẽ bị hư hại (Kiển). Nhiều Núi lửa 
(Cấn) ở duới đáy nước biển (Thuỷ) phun lên cũng sẽ gây ra nhiều 
cơn Sóng thần gieo tai hoạ (Kiển).

Về Con người: Chiến tranh, Khí hậu, Thời tiết năm 2019 còn khốc 
liệt hơn nhiều năm trước, sẽ đe dọa san bằng toàn bộ mặt địa cầu.(Cấn 
hào 3 hoá Khôn) Lương thực, ngũ cốc (Cấn, Khôn) sẽ vì nước ngập 
(Thuỷ) gây đói kém, thiếu ăn, di dân, trộm cướp nhiều vô kể (Kiển-
Vi tế) xẩy ra trong ngay cả những người thân (Tỷ).
Dịch nói:

   Kết qủa của chiến tranh mậu dịch là xua đuổi nhân loại công 
khai trộm cướp (đại Kiển) dở chết dở sống (Vị tế) còn lảnh tụ 
(Tỷ) bá đạo chỉ nhất thời nên chẳng sao cả!! 

Tiên đoán:
Chiến tranh là tồi tệ mà chiến tranh mậu dịch làm cho con 
người dở sống dở chết (Vị tế) sống đói khát, què quặt (Kiển) 
vậy Chiến tranh Mậu dịch tàn ác cũng không thua chiến tranh 
bom đạn!! Đều do cùn trí cuồng trí (Kiển) tạo nghiệp chướng 
; cho nên cần phải khứ xàm nhiêm hiền (Tỷ)

C.- HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ NHÂN TAI

Thiên Ý đã điều khiển Nhân Ý, làm cho Nhân Ý bị và được 
thi hành Đạo Lý Kiển Vị tế Tỷ như sau :
1.- Chạy đua Vũ trang Hạt nhân

Người góp phần thiết kế chính của trái bom Tsar khủng khiếp 
nhất Thế giới là Nhà vật lý Liên Xô, Andrei Sakharov, đã 
được TT Khrushchev yêu cầu (Tỷ) phải nghĩ ra một trái bom có 
sức công phá (Kiển) mạnh hơän bất kỳ bom nào đã thử nghiệm cho 
đến nay của Mỹ như là để thị oai với Mỹ và Thế giới.



Trái Bom nguyên tử “Tsar Bomba” của Liên xô đã được 
thử nghiệm và kích nổ vào lúc 11:32 giờ Moscow ngày 
30/10/1961, tại quần đảo Novaya Zemlya. Trong chớp mắt, nó tạo 
ra một quả cầu lửa rộng gần100km ở độ cao 64km. Người ta có 
thể nhìn thấy từ khoảng cách 1.000km. Sức mạnh gấp 1.500 lần so 
với 2 quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki gộp lại. Ngôi 
làng Severny, cách đó chừng 55km, nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn 
(Kiển). Các huyện thị cách đó hàng trăm dặm cũng bị tổn thất, sập 
nhà, tốc mái, vỡ cửa kính...

     Nhà vật lý Andrei Sakharov

Điều này khiến ông Sakharov rất lo ngại (Vị tế) lượng phóng 
xạ Carbon 14 nguy hiểm (Kiển) mà các vụ nổ tương tự xả vào khí 
quyển. Do đó Sakharov có khuynh hướng chỉ trích (Tỷ) việc phổ 
biến vũ khí hạt nhân, và phản đối thiết lập các hệ thống phòng thủ 
tên lửa. Năm 1975 ông được giải Nobel Hòa bình vì được coi là 
Đại diện cho "Sự thức tỉnh lương tâm nhân loại" nhưng không được đi 
nhận giải (VịTế).

2.- Chiến tranh Vi trùng và Hoá học
Hai loại Chiến tranh Hóa học (Bom hoá học) và Chiến tranh Vi 

trùng (Diệt chủng âm thầm) cũng là các loại Vũ khí Giết người Hàng 
Loạt không thua Vũ khí Hạch Nhân Xin lưu ý: Cho dù không có 
tượng Ly hoả trong Chính tượng thời lịnh, nhưng trong Nguyên nhân 
Hỗ tượng (Hoả thuỷ Vị tế) Hoả  ở vị trí thượng phong (Thượng quái) 
nên Bom Hoá học, sinh hoc Vi trùng tàn độc sẽ gây tiêu điều, què 
quặt (Kiển) cho Nhân loại.

Cộng đồng quốc tế dù muốn nghiêm cấm sản xuất và sử dụng, 
nhưng hiện nay có tới 16 quốc gia vẫn đang thực hiện các chương 
trình nghiên cứu chiết xuất và sản xuất (Tỷ) các loại vũ khí hoá học 
và vũ khí sinh học (Vi trùng) không ai chịu nhường ai, nghe ai (Vị Tế).

Cả Liên Xô và Mỹ đều được WHO cho phép lưu giữ mẫu vật 
bệnh đậu mùa, vì vậy đến nay người ta vẫn không rõ có bao nhiêu 
quốc gia vẫn đang bí mật dự trữ mẫu virus nguồn bệnh.

3.- Ung thư, Dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm



Theo AP, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) dựa trên dữ liệu phân tích từ 185 quốc 
gia đưa ra ngày 12/9/2018 cho biết có gần 19 triệu người mắc ung 
(2012 đã dự báo đến 2018 sẽ có 14 triệu người). Ung thư phổi giết chết 
nhiều người nhất, kế đến là ung thư vú và ung thư đại tràng. Ở châu 
Á hơn 50% Châu Âu chiếm 23%, Mỹ 21%. Châu Phi 7% .

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho 
biết: Phiên bản điện tử mới nhất ICD 11 là sản phẩm giúp chúng ta hiểu 
rất nhiều về những gì cần làm ,(Tỷ) cho con người khi mắc bệnh,(Kiển) cần 
hành động gì để phòng bệnh và cứu sống bệnh nhân.(Tỷ) Sẽ được trình bày 
tại Đại hội đồng Sức khỏe Thế giới vào tháng 5 năm 2019 để thành 
viên các nước thông qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 
2022.

Tại Việt nam, tình trạng bệnh trong 10 tháng năm 2018 trong 
cả nước (Kiển) có:

- 72,2 ngàn người mắc bệnh tay chân miệng (6 tử vong);
- 72,2 ngàn người mắc bệnh sốt xuất huyết (11 tử vong);
- 507 người mắc bệnh thương hàn;
- 689 người mắc bệnh viêm não vi rút (20 tử vong);
- 28 người mắc bệnh viêm màng não do mô cầu (2 tử vong);
- 595 người mắc bệnh ho gà (2 tử vong);
- 72 người mắc bệnh liên cầu lợn ở người (6 tử vong);
- 67 tử vong vì bệnh dại.
- 2.237 người bị ngộ độc thực phẩm (10 tử vong).

Riêng số người nhiễm HIV còn sống tính đến nay 18/10/2018 
là 208,6 ngàn người; Bịnh chuyển sang giai đoạn AIDS là 93,7 
ngàn người; số đã Tử vong là 98,1 ngàn người.

Tiên đoán:

Do ảnh hưởng thời khí quá tàn nhẫn (Kiển) và Do nhân tai con 
người tự chuốc lấy (Tỷ). Cho nên người và gia súc sẽ chết vì dịch bệnh 
khắp nơi do thức ăn nhiễm độc, do Chiến tranh và Vũ khí (Kiển). Nặng 
nhất là Bắc bán cầu và Bắc Hàn ( ) Châu Phi, Bắc Ấn (da đen ); các 
Vùng Cao nguyên núi đồi nhiều ( ) cũng sẽ không tránh khỏi .

4.- Các Hiệp ước Quốc tế Giải trừ Quân bị (Kiển)
Sau Đại chiến Thế giới lần thứ I và thứ 2, Nhân loại đã nhận ra 

sự khủng khiếp của Chiến tranh cho nên các Hiệp ước Giải trừ Quân 



bị tại Hội Quốc Liên và sau đó là Liên Hợp Quốc với các cơ quan 
phụ trợ như các Trung tâm về hòa bình và an ninh của LHQ .
      

 Nghị định thư Geneva cấm sử dụng trong chiến tranh hơi độc, hơi 
ngạt và các loại hình vũ khí sinh học (1925)

 Hội nghị quốc tế về Giải trừ Quân bị năm 1932 của Hội Quốc Liên 
(tiền thân của Liên Hợp Quốc ngày nay).

 Hiệp ước Nam cực, năm 1959 (Antarctica Treaty);
 Hiệp ước 1963 cấm thử vũ khí hạt nhân trong bầu khí quyển, khoảng 

không vũ trụ và dưới nước (Hiệp ước cấm thử từng phần PTBT). 
 Hiệp định về các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động của các quốc gia 

trong việc thám hiểm và sử dụng khoảng không vũ trụ, bao gồm cả 
mặt trăng và các thiên thể khác (Outer Space Treaty) năm 1967 

 Hiệp định Cấm vũ khí hạt nhân ở khu vực Hoa Kỳ La tinh, năm 
1967 (Tlatelolco Treaty).

 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, năm 1968 (NPT).
 Hiệp ước 1971 cấm đặt vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt 

hàng loạt dưới đáy đại dương và dưới lòng (Seabed Treaty).
 Công ước 1972 cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ vũ khí sinh học và 

độc hại và việc phá huỷ những loại vũ khí này (BWC).
 Công ước cấm sử dụng kỹ thuật làm thay đổi môi trường vào mục 

đích quân sự hoặc thù địch, năm 1977 (ENMOD).
 Hiệp định 1979 về các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động của các quốc 

gia trên mặt trăng và các thiên thể khác (Moon Agreement).
 Công ước 1980 cấm hoặc hạn chế việc sử dụng một số loại vũ khí 

có thể bị coi là gây thương tổn quá đáng hoặc bừa bãi (CCW). 
 Hiệp ước Khu vực Nam Thái Bình Dương không có vũ khí hạt nhân, 

năm 1986 (Rarotonga Treaty).
 Công ước cấm sử dụng, phát triển và tàng trữ vũ khí hoá học và về 

việc phá huỷ các loại vũ khí này, năm 1993 (CWC). 
 Hiệp ước Khu vực Đông Nam á không có vũ khí hạt nhân, năm 1995 

(SEANWFZ, hoặc Bangkok Treaty).
 Hiệp ước châu Phi không có vũ khí hạt nhân 1996 (Pelindaba Treaty)
 Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện, năm 1996 (CTBT).
 Công ước 1997 cấm sử dụng, phát triển, tàng trữ mìn sát thương và 

việc phá huỷ các loại vũ khí này (APLC,Ottawa Convention).
 Công ước bom đạn chùm, năm 2008 (CCM);
 Hiệp ước Mua bán vũ khí thông thường, năm 2013 (ATT);
 Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (PNT), năm 2017.



Mặc dù các quốc gia đã ký kết quá nhiều Hiệp định, Hiệp ước 
và Công ước (Tỷ) nhưng hiện nay do tính chất phức tạp, đa dạng vũ 
khí người ta nhận ra các vấn đề quan trọng hơn như: Xây dựng lòng 
tin, minh bạch thông tin như quản lý, kiểm soát mua bán, ngăn ngừa 
mua bán phi nhà nước (Vị tế)…nhất là đối với Vũ khí sinh học, một 
trong những “sáng tạo” khủng khiếp nhất cho sự sinh tồn loài người 
(Kiển) vì khó có ai có thể lường trước được (Vị tế) hậu quả khi 
xảy ra một cuộc chiến tranh sinh học hay Hạch nhân.

5- Mỹ rút khỏi Hiêp ước Vũ khí Hạch nhân Với Nga
Sau vụ thử nghiệm thử “Tsar Bomba” của Liên Xô, Mỹ và Nga 

cùng thấy sự đối đầu nguy hiểm cho cả hai nên năm 1963 Ronald 
Reagan và Mikhail Gorbachev đã cùng ký Hiệp định hạn chế (Kiển) 
thử vũ khí hạt nhân. Nhưng cuộc chạy đua Vũ trang (Chiên tranh 
Lạnh) giữa Nga và Mỹ vấn kéo dài khiến Kinh tế Nga kiệt quệ.

Năm 1987, Mikhail Gorbachev đã đề nghị với Ngoại trưởng 
Mỹ George Pratt Shultz: Liên Xô sẽ phá hủy toàn bộ tên lửa 9K714 
Oka nếu Mỹ ngưng việc xây dựng lực lượng hạt nhân tầm ngắn ở 
châu Âu. Điều này dẫn đến Hiệp ước giảm Vũ khí hạt nhân tầm trung 
(Hiệp ước INF) giữa hai nước. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi INF 
có hiệu lực, toàn bộ 239 tên lửa cùng 106 xe phóng đã bị phá hủy.

6.- Mất Lòng tin lẫn nhau:
Do không thể tìm thấy sự tin tưởng lẫn nhau (Vi tế) cho nên 

mỗi Quốc gia chọn cho mình (Tỷ) phương cách cản trở kiềm chế lẫn 
nhau (Kiển):

 Các Bạo Cường quốc thì tranh dành quyền lợi (Tỷ) bá chủ độc chiếm 
các Vũ khí giết người hàng loạt (Kiển) để bán giá cắt cổ.

  Đa số các nước nhỏ yếu biết mình chưa có khả năng phát triển chế 
tạo (Vị tế) các loại vũ khí giết người hàng loạt (Kiển) thì ủng hộ 
(Tỷ) các Hiệp định, Hiệp ước và Công ước hạn chế, giải trừ (Kiển) 
sẵn có.

 Một số nước khác thì cho rằng các Cường quốc dùng các  Hiệp định, 
Hiệp ước và Công ước này để khống chế ngăn cản (Kiển) dành 



quyền thống trị nên họ phản đối và chọn hướng tự phát triển (Tỷ) để 
làm đối trọng với Cường quốc.

Vì thế ngày nay xẩy ra tình trạng không ai nghe ai, không ai tin 
ai (Vị tế) mạnh ai lấy làm, cần thì khoe sức mạnh (Tỷ), có mưu đồ 
thì che đậy dấu diếm (Kiển). Cho nên TT Mỹ Donald Trump tuyên 
bố rút khỏi INF và cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong văn 
kiện này, ngược lại phía Nga lại khẳng định tuân thủ rất nghiêm 
chỉnh INF chỉ có Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận.

Các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho rằng Mỹ vì tuân thủ INF 
nên có thể đang lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh chiến lược là 
Nga và cả Trung Cộng. Tháng 2/2018 ông Harry Harris tư lệnh 
Thái Bình Dương của Mỹ nói:

"Trung Cộng đang đẩy mạnh phát triển tên lửa siêu thanh vì không 
bị ràng buộc bởi Hiệp ước INF. Còn chúng ta đang ở đằng sau khá 
xa"..

Ông còn cho biết phần lớn ngân sách của Cơ quan Phòng thủ Tên 
lửa MDA Mỹ chỉ vẫn tiếp tục hướng tới việc cải thiện (Vị tế) Hệ 
thống phòng thủ tên lửa THAAD hiện có.

7.- Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Tổng thống Trump ĐEM kinh tế vào môi trường , chằng màng tới 

sự giảm thiểu khí nhà kính.Lý do:Mỷ qúa lồ!môi sinh có trời lo. Ông 
gọi đây là trò lừa bịp chính là do từ Trung Cộng tạo ra nhằm làm 
tê liệt ngành công nghiệp Mỹ. Bởi vì Điạ cầu từ lâu đã biến đổi khí 
hậu gây thiên tai nhiều lần trước khi Nhân loại có nên Văn minh 
Công nghiệp như ngày nay. Trái Đất hiện đã và đang trải qua Kỷ 
Quaternary (Kỷ Đệ tứ) và cụ thể gần hơn là đang trong thời kỳ Băng 
hà Holocene của Kỷ này như đã nói trên (Tiểu mục B.)

Vì thế TT Trump tuyên bố :
“Điểm mấu chốt ở đây là Hiệp định Paris này rất bất công, 
bất công ở mức cao nhất đối với nước Mỹ.”

Với các tỷ phú: Tình quy ra tiền-môi sinh quy ra tiền-tiền tạo 
ra quyền—nói láo vì tiền-có tiền mua tiên cũng được- tiền là 
chính (Tỷ) tiền là trên hết—đó là trí què (Kiển) lố lăng ba trợn 
(Vị tế)
Với Các Lãnh Tụ  Trí cùn, trí què (Kiển) trí ba rọi, trí ba trợn 
(Vị tế) Chính thức (Tỷ) hè nhau Đốn Què (Kiển) nhân loại!!

https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternary
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene


Với Nhân loại nên lo học Nhất lý (Tỷ) để hiểu thấu trình độ 
Trí Tri Ý của các loại lãnh tụ và khỏi yêu ghét khen chê họ...mà 
cần biết đúng về họ là đủ.
Và ta thấy: Sinh tồn của Nhân loại quý lắm lắm! nhưng không 
được lỗ!!! Cho nên ông Trump mới tuyên bố cần phải có 
“Thương lượng mới” về Biến đổi khí hậu cho bớt lỗ lã! 

“Chúng ta có thể bắt đầu thương lượng để trở lại hiệp định có thể là 
Hiệp định Paris hoặc một Hiệp định hoàn toàn mới với những điều khoản 
công bằng hơn với tất cả Nhân loại, nhất là đối với nước Mỹ, doanh nghiệp 
Mỹ, các công nhân, người dân và người đóng thuế Mỹ.”

8.- Nạn đói và khát
 

Về nguồn Nước sạch: Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp 
quốc (LHQ), 40% dân số thế giới đang bị ảnh hưởng bởi tình 
trạng khan hiếm nước, 80% nước thải được đổ thẳng ra môi 
trường (Vị tế) mà không qua xử lý (Tỷ) và hơn 90% dịch bệnh 
có liên quan đến nguồn nước; hiện hơn 2 tỷ người thiếu nước sạch 
và hơn 4,5 tỷ người không đủ các dịch vụ vệ sinh đạt tiêu chuẩn 
(Vị tế) đã có trên 800.000 người tử vong (Kiển) do nước uống bị 
nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, hóa chất và phân bón từ các nhà máy, 
trang trại đã gây ra nhiều khu vực chết cho sông, hồ, vùng ven 
biển và ô nhiễm mạch nước ngầm, nhất là tại các nước đang phát 
triển.
Về lương thực: LHQ và Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo là an 
ninh lương thực của khoảng 124 triệu người trên thế giới đang 
bị đe dọa, chủ yếu do xung đột leo thang và hạn hán tại nhiều 
nơi (Kiển) . Báo cáo kêu gọi Chính phủ các nước, các tổ chức 
nên nỗ lực hết sức giải quyết xung đột, để ứng phó khẩn cấp và 
hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn chặn nguy cơ tử vong quy mô lớn 
(Kiển). Nạn thiếu ăn (Vị tế) sẽ gây ra các phong trào nổi dậy của 
người dân ngày càng mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng “di cư ồ ạt” 
không thể kiểm soát nổi (Vị tế) và sự xung đột ngày càng nhiều 
đổ máu khiến cho sự bất ổn chính trị ngày càng tăng.

Về Nguồn nước: Nước bao phủ tới 2/3 bề mặt Trái Đất, song chỉ 
3% (Tỷ) là nước ngọt để uống và sử dụng cho mục đích nông 
nghiệp. Thậm chí, trong phần lớn trường hợp, số nước này đang 
tồn tại dưới dạng sông băng và các hốc đá ở cực Bắc. Do đó, chỉ 
có 0,5% lượng nước của Trái Đất là có thể tiếp cận và 2/3 số đó 
được sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Theo WB, biến đổi khí 



hậu gây ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt và hạn 
hán, đồng thời xảy ra tình trạng tan sông băng và xâm nhập mặt 
do nước biển dâng cao. Mất an ninh nguồn nước và giá lương 
thực tăng do hạn hán sẽ kéo theo các nguy cơ xung đột và làn 
sóng di cư. Tại những khu vực mà tăng trưởng kinh tế lệ thuộc 
vào nguồn nước mưa, những giai đoạn hạn hán và lũ lụt đã gây ra 
những làn sóng di cư và thảm kịch bạo lực tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam:
Về nguồn Nước: Tạp chí “The National Academy of Science” trích 
lời các chuyên gia nghiên cứu cho biết có đến 44% số giếng nước 
được lấy mẫu tại khu vực đồng bằng sông Hồng bị nhiễm mangan 
quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Có đến 27% 
số giếng có mức asen vượt quá tiêu chuẩn cho phép, nước ngầm 
tại đồng bằng sông Hồng cho thấy nguồn nước ngầm ở miền bắc 
Việt Nam bị nhiễm thạch tín và mangan ở mức độ rất cao, gây nguy 
hiểm đến sức khỏe.
Về Thiên tai: Thông tin từ bộ Tài nguyên và Môi trường VN 
chiều 28/9, tổng kết từ đầu năm 2018 đến nay, trên cả nước đã xảy 
ra 14 loại hình thiên tai nguy hiểm, trong đó có 6 cơn bão, 5 áp 
thấp nhiệt đới, 212 trận dông lốc , 12 trận lũ quét, sạt lở đất.
Về thiếu đói: Tính chung 10 tháng năm 2018, cả nước có 102,7 
ngàn hộ thiếu đói, giảm 37,8% so với năm trước. Để khắc phục 
tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành từ 
Trung ương đến địa phương đã cứu đói hơn 7400 tấn lương thực và 
1,6 tỷ đồng.

Tiên đoán:

Nạn đói ( Kiển) chờ chực Vị tế) ngay sát bên hông (Tỷ)
Đề phòng cảm cúm bại liệt ( Kiển với Cấn động ).

   Như vậy năm nay, phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh 
thấp khớp, khó khăn đi đứng di chuyển (Kiển) và các bệnh khác về 
thiếu thưà dinh dưỡng, ăn uống thất cách thất thường (Vị tế) 
ăn phải thực phẩm nhiều hoá chất độc hại (Kiển) bị và được các 
con buôn tinh lọc chiết xuất (Tỷ) pha trộn. Chính vì Đói (Vị tế) 
nên nạn trộm cắp thậm chí cướp của giết người (Kiển) xẩy ra 
khắp nơi, và ngay cả trong thân tộc (Tỷ).



IV.– TỔNG LUẬN

KIỂN                   –                 TỶ
Trở ngại                       –      vào Tận xương tủy             
Trở ngại gây xấu         –      cố Loại bỏ.
Trở ngại gây tốt           –      cố Chọn xài

VỊ TẾ : Có Lo thì có mừng với kết quả đã 
lo. Không biết Lo thì khó khăn trở ngại .

‐ Tà quyền (Kiển) hết cứu chữa nổi (Vị Tế) dù không ai muốn lựa 
chọn nó (Tỷ).

‐ Nhân loại rất ưu tư và hy vọng (Vị tế) loại bỏ (Tỷ) mọi Xấu xa 
(Vị Tế) gây Trở ngại (Kiển).

‐ Lãnh đạo các nước lớn (Tỷ) chỉ lo Chọn sách lược (Tỷ) để Cấm 
cản (Kiển) nước nhỏ và phát triển một cách quái gở (Vị Tế).

‐ Nước nào, Phe nào cũng chọn lý đúng về mình (Tỷ) để đe doạ 
gây chiến (Kiển) Chỉ người dân luôn mong chờ hy vọng an bình 
(Vị tế) thì lãnh đủ mọi hậu quả tang thương máu đổ đầu rơi vì các 
loại Vũ khí giết người hàng loạt (Kiển)

‐ Tuyên bố chung của Lãnh đạo nước lớn G20 (Tỷ) Tháng 12/ 2018 
đáp ứng được nhiều mục tiêu của Mỹ về vấn đề cải cách Tổ chức 
Thương mại thế giới (WHO); tuy nhiên vẫn chưa có sự đồng thuận 
(Vị tế) để giải quyết các tranh chấp có thể gây tai họa Đại chiến 
đang đe doạ (Kiển) sự sống còn của Nhân loại.

Quyết đoán:

Trông là lầm; nghe là lạc; hiểu thì sai do nạn tai hậu 
học Âm Dương dị biệt gây nên sự cùn trí, nghẹt trí (Kiển) 
khiến cho đa số có kiếp sống ảo (Vị tế) luôn “trông gà 
hoá cuốc”. Lãnh tụ ba trợn (Vị tế) thì bị và được đa số 
què trí (Kiển) hoan hô đả đảo (Tỷ) rùm beng ỏm tỏi!! 
(Vị tế).

  Bởi vì:
- Xã hội loài người tiến nhanh tiến mạnh và tiến vững chắc (Tỷ) vào 

ảo giác (Vị tế) vào gông cùm (Kiển) vào hố sâu của tội lỗi.
- Có liên hiệp Quốc cũng như không - Chính nghĩa hả? Phủ quyết 

cái chơi cho vui! (Kiển)



    -   Có toà án quốc tế như không vì “tớ” được và bị miễn hầu toà
         (Kiển)

- Định ý nghĩa chữ Độc lập, Dân chủ còn quá mông lung (Vị tế) nên 
Ủy Ban Nhân quyền thành vật cản (Kiển) tức có cũng như không!

- Xã hội rối loạn (Vị tế) mất phương hướng (Tỷ) đầy tai ương (Kiển) 
chờ đón!!

- Tham sân si là nguyên nhân gốc (Tỷ) phát sinh ra mọi gông cùm (Kiển) 
Càng ra sức diệt thì nó lại càng đẻ ra, mọc ra tham sân si mới ba trợn 
(Vị tế) hơn! Cho nên Diệt tham nhũng là nằm mơ giữa ban ngày!

- Khắp mọi nơi mọi lúc Chính tà quyền nào cũng chọn (Tỷ) sách lược 
nói láo láo, thật thật (Vị tế) để gây trở ngại (Kiển) cho đối phương!

- Khắp nơi trên thế giới Cờ bạc công khai dưới danh nghĩa kinh tế giải 
trí trá hình mà tinh vi là Sàn giao dịch Chứng khoán, nơi các Tiến sĩ 
giấy, Kinh tế gia giải trí lành mạnh.

- Mánh khoé khôn lường (Vị tế) bầu cử gian lận lên mức số một (Tỷ) 
để hạ gục đối thủ (Kiển)!

Như vậy dưới ách thống trị của các người Lãnh đạo có dã tâm 
và tham lam (Kiển) đã ăn sâu vào xương tuỷ của họ (Tỷ) thì Người 
« dân đen » bị bạc đãi hy sinh (Kiển) bị lạc hướng ví như những 
«Con ngựa hoang» phóng chạy điên cuồng vô định (Vị tế) vì bom 
đạn, tội tù là những Vết roi còn rướm máu, còn oằn vết trên lưng 
(Kiển).

Xin bấm vào để nghe:
    Doubel Click + Ctrl

Vết thù trên lưng ngựa hoang 
Nhạc Phạm Duy - lời Ngọc Chánh – Ca sĩ Elvis Phương

Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời. Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời (Kiển)
Ngựa phi như điên cuồng,(Vị tế) Giữa cánh đồng dưới cơn giông (Tỷ)
Vì trên lưng cong oằn, Những vết roi vẫn in hằn (Kiển)
.....................................................
Ngựa hoang về tới bến sông rồi. Cởi mở lòng ra với cõi đời (Tỷ)
Nhưng đời ngựa hoang chết gục (Kiển)
Và trên lưng nó ôi (Vị tế) Còn nguyên những vết thù (Kiển)!

Xin trân trọng cảm tạ tác giả.

TÓM LẠI:

KIỂN – VỊ TẾ – Tỷ.
Còn Trở ngại – nhưng vẫn Hy vọng – Thiên hạ đồng quy

Trong thời đại khó khăn chông gai đầy nguy hiểm dễ đổ vỡ 
này, (Kiển) tất cả những quy tội, trách móc (Tỷ) của truyền thông và 
sử gia về kiển nạn đã và đang trút lên đầu Nhân loại đều không phù 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps
https://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps
https://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps


hợp với Thiên Ý Kiển; tức là chưa truyền thông đủ trách nhiệm của 
Lương tri Con người (Vị tế).

Các nhà sử học nổi tiếng nhưng ba phải và thiển cận (Vị tế) 
hiện nay thường viết theo ba cách khác nhau (Tỷ) khi nghiên 
cứu, quy trách và giải thích lý do có các cuộc Chiến tranh (Kiển):
Một là: Áp đặt trách nhiệm về cuộc Chiến tranh đều do các 
Cường quốc muốn mở rộng lãnh thổ và chiếm lãnh thị trường.
Hai là: Quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ về việc làm tan vỡ hoà bình 
viện dẫn một loạt các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cô lập, đe doạ Liên 
Xô và Trung Cộng.
Ba là: Xem xét các sự kiện của Chiến tranh dưới nhiều góc độ hơn, 
cố gắng cân bằng hơn trong việc xác định điều gì đã xảy ra Chiến 
tranh và việc chép sử hay luận về Chiến tranh; nhưng vẫn là xử dụng 
cả 2 tiêu chí trên cùng lúc.

Thiên Ý trong Nhân Ý của Đại đa số Con người trong Nhân loại 
là mong Thiên hạ thái bình đồng quy (Tỷ), Và quan trọng nhất vẫn 
là các nhà Lãnh đạo được bầu lên phải sáng suốt biết chọn người 
hiền, bỏ nịnh dụng trung, biết quý Văn trị hơn Võ trị (Tỷ), để thu phục 
nhân tâm; biết từ bỏ ý riêng, tham vọng riêng (Vi tế) vì Sự sinh 
tồn của Nhân loại mà hành xử.

Đó mới là Thiên ý, là Đức Vô tư Thần Minh của Đạo lý Vũ trụ 
đã khuyến cáo và ban tặng cho Nhân Ý trong năm nay.
     Khai bút Đầu xuân này bị và được viết dành riêng cho Nội bộ 
học viên DLVN Thực tập Biến thông; Chúng tôi chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về nội dung của Thiên Ý. Khai bút nầy không liên can tới Uy 
Danh của Việt Nam Dịch Lý Hội – vì Thầy Tổ đã mất !.


