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Tiên Tri của Thánh Hiền 

Chuyển tới: Cư Sĩ Huyền Diệu Sanh 

 

 
Kính chào các quý vị, anh chị em đồng bào, 

 
Tôi gửi kèm theo đây những trang lời tiên tri đã biểu lộ được khoảng cả trăm năm nay của các 
đấng thiêng liêng ở Việt-Nam, trích từ sách "Tận-Thế và Hội Long-Hoa" của Vương Kim, xuất bản 
1965. 
Những điều tiên tri nói trên đã có thực hiện trước đây, và những tiên tri khác cho biết sau này sẻ 
có đại chiến thứ ba, và Thế-giới tự-do Âu, Mỹ, v.v... sẻ thắng Thế-giới cộng-sản của Trung-cộng. 
Và Việt-Nam sẻ được phồn vinh sau đại chiến thứ 3.  
Tiên tri có nói đại chiến thứ 3 sẻ có từ năm 2025 (năm con rắn), và Thượng Ngươn bắt đầu từ 
năm 2030 Tây lịch, nghĩa là năm Kỷ Dậu. 
Những giảng nghỉa viết trong ( ) trong những trang Tiên tri đính theo đây, do truy cứu để đống 
góp quảng bá thông tin trung thực và hữu ích cho đồng bào chúng ta, chứ không phải để quảng 
cáo bán sách. 
 
Chúng ta nên tin những lời tiên tri của các đấng thiêng liêng nói trên và phổ biến cho đồng bào 
chúng ta trong và ngoài nước để giử vửng tinh thần và ý chí tranh đấu chống Trung-cộng xâm 
lược phi pháp và phe CSVN thân Trung-cộng làm tay sai vì lai căng Tàu hoặc vì quyền lợi, như âm-
binh côn đồ công-an an-ninh của chúng ở Việt-Nam. 
Tàu và Trung-cộng chuyên môn tuyên truyền và đồn bậy vô cớ để làm xáo trộn dân tộc, xả hội và 
kinh tế Việt-Nam, hoặc để vu cáo Việt-Nam để lấy cớ đánh chiếm nước ta, như vụ có ông sư bên 
Tàu mới tiên tri rằng ngày 21/12/2012 sẻ có giặc do "chính con rồng" (cửu long) quạy !??? (hihihi, 
thật là phi lý ! ) 
 
Người đời hay nghe Trung-cộng tuyên truyền là Trung-cộng mạnh, giàu có nhưng thật ra dân họ 
chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ là giàu có (nhóm của đảng cộng-sản Tàu), còn bao nhiêu hơn 1 tỷ dân họ 
thì sống trong nghèo đói. 
 
Yêu cầu các quý vị, anh chị em đồng bào hồi âm cho tôi có nhận được thông tin này. 
Trân trọng. 
 
Cư sỉ Huyền Diệu Sanh 
Pháp Quốc, 29/07/2012 
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Cư sỉ Huyền Diệu Sanh 

Pháp Quốc, 29/07/2012 


