Đại Hùng Linh Điện, ngày 2 tháng 9 năm 2010
Các pháp hữu yêu quý,
Hôm nay, Thầy cùng một số Huynh Trưởng từ Đạo Viện trở về để chuẩn bị cho một chuyến công tác quan trọng,
thì nhận được rất nhiều thư và email của các pháp hữu chúc mừng Sinh Nhật của Thầy. Thầy rất cám ơn các vị và
chúc tất cả luôn mạnh. Nhân thư nầy, Thầy gởi đến các pháp hữu một số hình ảnh trong 3 ngày qua.

Thầy và các pháp hữu tham quan thị trường đá tại Mỹ.

Các pháp hữu cùng Thầy lên đường đến Đạo Viện đêm 30th-8

Kỳ Đài ngày 1 tháng 9, hoa vàng phủ đầy, hương bay ngát núi, thật không hổ danh là Golden Hills.

Sau buổi làm việc lao động tại Pháp Chủ Thiền Viện.
Visit: www.voviology.org

Tham quan Đạo Viện.

Quan sát địa lý, nhìn khí đất để phán đoán những nơi có đá quý.

Quan sát một số mẩu cẩm thạch.

Đạo Viện có khoảng 6 loại cẩm thạch sẽ được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó cũng có nhiều loại đá quý khác
(nhưng không đưa ra thị trường vì số lượng nhỏ). Nhiều vị trùm về đá quý trên thế giới sẽ hội kiến cùng Thầy trong
nay mai. Đó là chuyện tốt để giúp thêm ngân quỷ cho Đạo Viện.
Ngày mai, ngày Sinh Nhật của Thầy, Thầy dùng ngày nầy để làm những công việc có ý nghĩa cho chúng sanh và
Pháp Đạo tại một số nơi trong một thời gian, thế nên, có thể Thầy sẽ không nhận phone và trả lời thư tín của các
vị. À! Các vị đừng gọi ngày Sinh Nhật của Thầy là ngày Khánh Đản, vì mình chỉ dùng từ “Khánh Đản” nầy để chỉ
ngày sinh của Đức Ngài Pháp Chủ mà thôi. Chúc lành tất cả. Thầy
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