Đại Hùng Linh Điện, ngày 5 tháng 9 năm 2011
Các vị yêu quý,
Bây giờ là 10:30 tối, Thầy mới từ BV về và anh Lân là người trực tại đó tối nay. Có điều nầy, Thầy nhắn với các vị, ngoại trừ các vị lớn
tuổi, không có phương tiện truy cập internet, còn lại thì các vị đã có thông tin cùng với hình ảnh do Thầy gởi ra nên các vị giúp cho
Thầy điều nầy là hạn chế gọi đến Thầy để hỏi tình hình. Vì mỗi ngày Thầy cứ nhận vài chục cú phone hỏi cùng một câu hỏi trong khi
Thầy đang quá bận rộn, suy tính, theo dõi, chạy tới, chạy lui… thì sự thăm hỏi quý báu ấy cũng hơi không đúng thời điểm một chút.
Các vị thông cảm cho.
Hôm nay thì Sư Tỉ khỏe, khá rõ rệt… Nếu các vị hiện diện tại đây thì sẽ thấy một sự nổ lực nhất là thấy được cả sự vận động của 2
mặt từ vô vi đến hữu vi, từ sự thương lượng, nài nỉ của Thầy đến diễn tiến ở hiện trạng, các vị sẽ học được thêm nhiều cách thức và
nhất là cùng ngồi bàn luận với Thầy tìm giải pháp từ chuyện khui information từ các Chư Vị đến sự ảnh hưởng đến phần đời trị liệu của
bệnh viện….

Không kể Y Tá, riêng bác sĩ đoàn để lo cho case của ST có khoảng 10 vị, mỗi vị là một chuyên gia của một ngành và các vị luôn hội
thảo với nhau để có ra phương thức làm việc. Nhìn cách của người ta, Thầy ước muốn đất nước mình có được như vầy, khoang nói trị
liệu ra sao, hiệu quả như thế nào? Nhưng tổ chức của họ rất cao, làm việc rất khoa học và nhất là sự phục vụ của họ rất là tận tình,
đúng với câu khẩu hiệu của mình là “lương y như từ mẫu”. Còn giới Y Tá thì họ làm vệ sinh, tiêu tiểu rất là thản nhiên, bình thường,
không hề coi gớm ghiếc chi cả, có thể nói toàn bộ trên 90% là phục vụ rất tốt. Số phần trăm còn lại thì Thầy chưa thấy nên chỉ nói trên
90% chỉ là để trừ hao mà thôi.
Ngay cả các oan hồn… cũng ít thấy, có phần lực nhưng rất hiền, không thấy có sự nặng nề… Tuy nhiên, Thầy vẫn còn đang nghi ngờ
chuyện nầy, Thầy chỉ nói, chỉ bàn với các Huynh Trưởng về một dạng mới. Vì thường mỗi căn bệnh đều có cái quy tắc của riêng nó,
nhưng ở đây Thầy chưa thấy nên còn đang nghi ngờ. Thầy không dám nghĩ xấu nhưng đang nghi ngờ, vì công việc của mình có đi
khác với các định luật của Thượng Đế trong case nầy nên nhiệm vụ của các vị là đang bảo vệ quy luật của Thượng Đế mà. Thầy vì Mẹ
của mình nên phải “phá trận” thôi, dầu rằng Thầy luôn năn nỉ các Chư Vị nương tay cho Thầy một chút xíu để Thầy qua trận nầy.

Chân của ST người ta bó bằng một loại máy massage nhẹ chạy 24/24 để cho máu huyết luôn lưu thông. Hình phải, sắc diện của ST
hôm nay tốt. Cô Y Tá đang check up.

Một nhân viên đến chích thuốc vào máu để chuẩn bị cho một cái test khác. Ở đây phương tiện tối tân, làm test không phải sốc và dịch
chuyển bệnh nhân nhiều. Tuy nhiên, khi chích thì ST hơi đau.

Hình phải là hình tối nay do Tâm chụp, ST có thể tự ăn uống được nhưng cũng cần Tâm giúp.

Một điều khá lạ là khi Sư Tỉ bị bệnh phải nhập viện thì vòng cẩm thạch của ST tự dưng đổi màu, từ màu trắng và xanh đổi
thành màu tím bầm, hình trái là hình chụp vào ngày 3 tháng 9 (sau 3 ngày nhập viện), còn hình phải là hình chụp vào
ngày hôm nay.
Hiện tượng nầy đúng như Thầy đoán lúc trước về ngọc, lúc xưa ai cũng nói có nhiều người có loại mồ hôi dầu thì đeo
ngọc nên ngọc sẽ càng xanh, ở nhà Tiến có cách nầy nên thường cẩm thạch được Tiến đeo từ màu trắng nhưng vài năm
sau thì trở thành màu xanh. Nhưng Thầy thấy màu xanh của ngọc là do điển khí chứ không phải là chất dầu trong cơ thể.
Thầy đã làm thí nghiệm, lấy 2 vòng cẩm thạch màu trắng của Bibi và của Huyền, Thầy đã chuyển điển cho nó và chỉ
trong 1 tuần nó đã thành xanh và tới giờ đã mấy tháng rồi nó vẫn còn xanh và trong suốt. Dầu chất ngọc không đẹp vì
Thầy thử với cái vòng rẻ tiền mà.
Nói chung hôm nay khả quan, anh Lân ghi chép lại các bài học trong mỗi ngày, để sau nầy có dịp gặp các Huynh Trưởng
mình truyền đạt lại.
Chúc lành các vị.

