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Albert Pike & Gramaha (Người Hành Tinh) 

Nói Về 

Thế Chiến Thứ III & Trật Tự Mới 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

 

1. Lá thư kỳ lạ 

Albert Pike (1809-1891) là một sĩ quan cấp tướng của liên quân Hoa Kỳ được tạc 

tượng đứng ở Washington D.C. Ông cũng là thi sĩ, văn sĩ, ký giả, luật sư và nói 

được 16 thứ tiếng khác nhau. Ông trở thành người được cả thế giới Phương Tây 

bàn luận nhiều nhất hiện nay bởi lá thư ông gởi cho Mazzini vào ngày 15/8/1871, 

lá thư này mô tả một cách chính xác 3 trận thế chiến mà nhân loại phải gánh chịu 

trước khi đi vào Trật Tự Mới. 

Trong một thời gian dài người ta tin rằng lá thư này được trưng bày ở viện bảo 

tàng Anh, người có bản sao lá thư là William Guy Carr (1895-1959), cựu sĩ quan 

tình báo hải quân hoàng gia Canada, tác giả cuốn sách nổi tiếng Satan, Prince Of 

This World. Nhưng trong cuốn sách này William Carr lại viết " Quản thủ thư viện 

có văn bản thông báo cho tôi lá thư này không được vào sổ trong thư viện bảo 

tàng Anh. lá thư này xuất hiện vào năm 1925 từ đức hồng y Rodriguez " Như thế 

có thể nói Willam Carr biết được lá thư qua đức hồng y Caro Y Rodriguez (1866-

1958) ở Santiago, chile, tác giả sách The Mystery Of Freemasonry Unveilled. 

Đến nay chúng ta không có đủ bằng chứng để xác nhận chắc chắn về lá thư được 

viết từ thời nào, những nhân vật có liên quan với lá thư và lá thư là có thật và 

nằm về dĩ vãng xa xôi nhưng nội dung lá thư là một chủ đề được bàn luận cả 

Phương Tây bởi lời trong thư đã trình bày rõ ràng và chính xác những gì đã xảy ra 
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qua 2 trận thế chiến và nguy hiểm hơn nửa là thế chiến thứ III chưa xảy ra nhưng 

trong tình hình hiện nay có cơ không tránh được. 

 
Albert Pike 

 

2.- Hai trận thế chiến đã xảy ra    

Đây là những lời được trích ra từ trong lá thư nói về thế chiến thứ I : 

" Thế chiến thứ I xảy ra để cho phép các nhóm quyền lực (Illuminati) lật đổ chế độ 

Sa Hoàng (Szars) ở Nga và biến nước Nga thành một pháo đài chủ nghĩa cọng sản 

vô thần. Sự khác biệt giữa 2 nhóm quyền lực của 2 đế quốc Anh và Đức gây nên 

trận thế chiến. Cuối trận chiến, chủ nghĩa cộng sản sẽ được xây dựng và sử dụng 

để tiêu diệt các chính phủ khác và để làm suy yếu các tôn giáo."  ( chữ Illuminati 

có nghĩa người tin đạo. theo người dịch, có thể tác giả thư muốn đề cập đến cấp 

lãnh đạo những bên tham chiến). 

Qua lịch sử chúng ta biết được liên minh của 2 đế quốc Anh và Đức là nguyên 

nhân gây ra thế chến thứ I.  

Đây là những lời được trích từ trong lá thư nói  về thế chiến thứ II.   
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" Thế chiến thứ II xảy ra là do có sự khác biệt giữa những người fascists và chính 

trị Zionists (Do Thái). Thế chiến thứ II làm hủy diệt Nazism (Đức) và giúp cho người 

Zionist đủ mạnh để thành lập được nhà nước Israel trong vùng đất Palestine. Qua 

trận thế chiến thứ II cọng sản quốc tế trở nên đủ mạnh để cân bằng với  thế giới 

tư bản (Christendom ) và điều này sẽ được tồn tại cho đến lúc có một sự thay đổi 

cuối cùng về xã hội". ( chữ Christendon có thể dịch là thế giới của Cơ Đốc Giáo ). 

Qua lịch sử chúng ta biết Hội Nghị Potsdam vào năm 1945 giữa Truman, Churchill 

và Stalin một phần lớn Châu Âu đã bị giao cho Nga. Ở phía Châu Á nước Nhật lại 

giúp sức vào tạo cơ hội cho làn sóng cọng sản tràn ngập Trung Quốc.  

Cuộc tranh luận ở Phương Tây hiện nay đề cập đến những điều ngạc nhiên sau 

đây : 

- Năm 1871 lúc lá thư ra đời, chúng ta không có chữ Nazism và Zionism, chính các 

nhóm quyền lực ( cấp lãnh đạo các quốc gia ) đã tạo ra hai chủ nghĩa trên sau này. 

- Chủ nghĩa Cọng sản là một hệ tư tưởng, cụm từ này ra đời do Retif nói đến 4 

năm trước cách mạng Pháp (1789) mà Retif và Babeuf đều bị ảnh hưởng bởi 

Rousseau.   

 

3.- Thế Chiến Thứ III xảy ra như thế nào 

Đây là những lời được trích từ trong lá thư nói về thế chiến thứ III. 

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences 

caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the 

leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the 

Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy 

each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be 

constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and 

economical exhaustion…We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we 

shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly 

to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most 



4 

 

bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves 

against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of 

civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits 

will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but 

without knowing where to render its adoration, will receive the true light through 

the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in 

the public view. This manifestation will result from the general reactionary 

movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both 

conquered and exterminated at the same time."  

Tạm dịch : 

" Thế chiến thứ III xảy ra do các lãnh đạo các nhóm quyền lực khai thác sự khác 

biệt giữa các chính trị gia Zionist  và các lãnh đạo thế giới Hồi Giáo.  Chiến tranh 

trên mọi mặt làm cho thế giới Hồi Giáo Á rập và Do Thái cùng hủy diệt lẫn nhau. 

Khi đó các quốc gia khác bị chia rẽ vì vấn đề trên cũng tham gia vào trận chiến đến 

mức làm tan nát toàn bộ các cơ sở vật chất, hủy hoại đạo đức lẫn tinh thần và làm 

các nền kinh tế kiệt quệ".  

"Chiến tranh đã mở dây xích cho những con người theo chủ nghĩa hư vô và vô 

thần, gây ra những biến động xả hội kinh hoàng với bao điều ghê rợn được hiễn 

thị rõ ràng trong các quốc gia ảnh hưởng vô thần, nguồn gốc của man rợ, đẫm 

máu và hổn loạn". 

" Sau đó khắp mọi nơi, những người công dân (citizens) bắt buộc phải tự bảo vệ 

mình chống lại thiểu số muốn cải cách của thế giới, tiêu diệt những tên hủy hoại 

nền văn minh. Vào thời điểm đó số đông không còn mê muội với Thiên Chúa Giáo, 

không bị hướng dẫn bởi các thần luận, lòng bơ vơ không lý tưởng, không biết biểu 

hiện tôn thờ vào đâu, sẽ nhận được ánh sáng sự thật đến từ vũ trụ với một học 

thuyết rất rõ ràng của người hành tinh (Lucifer), cuối cùng cũng được công chúng 

nhận thấy. Sự biểu hiện từ vũ trụ này tạo ra một phong trào làm sụp đổ Thiên 

Chúa Giáo và cả Vô Thần (cọng sản ?). Cả hai thứ đều bị chinh phục và tiêu diệt 

cùng một lúc".  
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Kể từ khi có cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 làm sập tòa tháp đôi ở New 

York, Tình hình thế giới, đặc biệt ở Trung Đông, trở nên bất ổn ngày càng tăng 

nhất là giữa và Do Thái và thế giới Á Rập. Điều này là hoàn toàn phù hợp cho một 

thế chiến thứ III sẽ diễn ra giữa các đồng minh của cả hai bên. 

4.- Lời bàn của người viết bài này 

Nostradamus và Albert Pike đều có cái nhìn vượt thời gian. Nostradamus tiên tri 

rằng thế chiến thư III đã bắt đầu từ năm 2000 và sẽ chấm dứt vào năm 2026 sau 

một trận chiến dài 3 năm 6 tháng làm hủy diệt cả nền văn minh. Albert Pike không 

nói đến thời gian xảy ra trận thế chiến thứ III nhưng lại đi sâu vào cái gì sẽ xảy ra 

trong và sau trận thế chiến. 

Có chiến tranh là có chết chóc nhưng chiến tranh vào thời đại này sẽ mang đến 

hủy diệt cho toàn nhân loại vì các loại vũ khí nguyên tử. Người viết xin không bàn 

về chiến tranh mà xin bàn về 2 chữ Citizens và Lucifer trong lá thư, hai chữ này rất 

kỳ lạ và huyền bí làm cho lá thư tăng thêm sự thật dù những điều trong lá thư 

được diễn tả từ trăm năm trước một cách không rõ ràng nhưng đang hiển thị 

thành sự thật vào thời điểm hiện nay.  

- Chữ Citizens :  

Các nhà xã hội học trước đây thường cho rằng xã hội loài người có nhiều giai cấp. 

Ở Việt Nam thì có 5 giai cấp : Sĩ, Nông, Công , Thương, Binh. Ở Ấn Độ, người ta 

gọp giai cấp Công và giai cấp Nông lại thành giai cấp Công Nông. Ở Châu Âu lại 

chia giai cấp Sĩ ra làm 2 là giai cấp quí tộc và giai cấp tăng lữ. Từ đó các nhà tư 

tưởng mới lập ra chế độ chính trị quân chủ dùng giai cấp quí tộc cai trị các giai cấp 

kia để mong ổn định xã hội nhưng xã hội không thể ổn định, chiến tranh liên miên 

suốt mấy ngàn năm qua. 

Khi những tên cai trị thuộc giai cấp quí tộc bị bóc trần như những tên vô lại khác. 

Các nhà tư tưởng vốn có lòng thương người bao la mới tư duy lập một xã hội bình 

đẳng không giai cấp. Những người cực đoan (cọng sản) dùng bạo lực cào bằng giai 

cấp. Các thể chế chính trị hiện nay phát xuất từ tư tưởng trên để mong tạo lập 

một xã hội công bằng hay không giai cấp đã không đem lại ổn định xã hội mà vẫn 
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có chiến tranh liên miên và có cơ tạo ra thế chiến thứ III làm tan vỡ cả nền văn 

minh của nhân loại. 

Năm 2011 Phong trào Occupy Wall Street bùng lên khắp thế giới. Giới trẻ tay cầm 

biểu ngữ " We are 99% ". Ý muốn nói những người nghèo khổ chiếm 99% dân số 

thế giới, những người giàu có chiếm 1% dân số thế giới. Thế giới chia làm hai giai 

cấp đang lộ dần ra, giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. 

Trước đó vào năm 2005. Một cuốn sách tên là " Economic Orogins of Dictatorship 

of democracy " của 2 giáo sư James A. Robinson và Daron Acemoglu ra đời. Trong 

cuốn sách này 2 tác giả cũng đề cập đến xã hội 2 giai cấp. Giai cấp bị trị và giai cấp 

thống trị nhưng 2 tác giả gọi giai cấp bị trị là Citizen và giai cấp thống trị là Elite. 

Hơn trăm năm trước Albert Pike viết lá thư nói trong thế chiến thứ III các công 

dân (Citizens) đứng lên tự bảo vệ mình. Các công dân không thể đứng lên một 

mình mà tự bảo vệ được. Họ phải đứng lên trong tổ chức của họ là có tổ chức 

công đoàn, đại diện cho giai cấp bị trị.  

Điều kỳ lạ của lá thư là Albert Pike đã dùng chữ Citizens để chỉ giai cấp bị trị vào 

hơn 100 năm trước giống như 2 tác giả sách của Phương Tây cùng dùng chữ 

Citizen để chỉ giai cấp bị trị bây giờ. Thế giới có 2 giai cấp và chỉ hai giai cấp mà 

thôi, giai cấp bị trị và giai cấp thống trị đang lộ dần ra trong những năm gần đây.  

- Chữ Lucifer 

Chữ Lucifer là chữ Anh ngữ xuất xứ từ cổ ngữ Latin do hai chữ lux " light, ánh 

sáng" và ferre " to bring, mang đến " ghép lại. Như thế chúng ta có thể hiểu chữ 

Lucifer theo nghĩa "một cái gì đó có mang ánh sáng đến" hay " ánh sáng được 

mang đến"  

Chữ Lucifer trong Anh Ngữ có nghĩa là quỉ Satan, một vị thần quyền uy trên trời vì 

ganh tỵ Chúa Trời mà phản lại Chúa Trời. Chữ Lucifer còn có nghĩa là Kim Tinh hay 

sao hôm, sao mai. 

Vào thờì điểm hiện nay chúng ta không thể dịch chữ Lucifer là quỉ Satan và sao 

hôm. mà nên dịch là người hành tinh bởi lẽ lời trong thư nói : 
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- Ánh sáng sự thật đến từ vũ trụ với một học thuyết rõ ràng của Lucifer. 

Ánh sáng mà chúng ta thấy thường xuất hiện hiện nay trên bầu trời là ánh sáng từ 

những chiếc dĩa bay (UFO) trong đó có người hành tinh. Cái ánh sáng đến từ vũ 

trụ ấy mà Albert Pike thấy từ 100 năm trước và không biết là thứ gì nên Albert 

Pike đã dùng chữ Lucifer nào ngờ chữ Lucifer lại diễn tả đúng với những gì chúng 

ta thấy trên bầu trời hay trong vũ trụ trên thực tế hiện nay. 

Nếu chúng ta đồng ý dịch chữ Lucifer là người hành tinh thì câu hỏi kế tiếp của 

chúng ta là :  

Người Hành Tinh Có Nói Gì Về Thế Chiến Thứ III và Chủ Thuyết Rõ Ràng Mang 

Lại Trật Tự Mới Như Albert Pike nói không ? 

5.- Thông Điệp Từ Người Hành Tinh 

Ngày 26 tháng 11 năm 1977 vào lúc 5 giờ chiều. Một thông điệp dài trên 5 phút 

của Người Hành Tinh được phát sóng trên đài truyền hình IBA của England. Thông 

điệp này giành làn sóng phát của Ivor Mills đang đọc bản tin chiều để phát ra lời 

của Người Hành Tinh vang ra một vùng rộng lớn quanh London ( Các bạn đọc có 

thể nghe lại thông điệp này ở Youtube khi đánh hàng chữ Messages From Aliens 

1977). 

Thông điệp này nói : 

“This is a voice of GRAMAHA, the representative of the Asta Galactic Command, 

speaking to you”. “For many years now you have seen us as lights in the sky”. 

“We speak to you now in peace and wisdom as we have done to your brothers and 

sisters all over this, your planet earth”. “We come to warn you of your destiny of 

your race and your world so that you may communicate with your fellow being the 

course you must take to avoid disasters which threaten your worlds and beings on 

our world around you”. “This is in order that you may share in the great 

awakening, as the planet passes into the New Age of Aquarius”. “The new age can 

be a time for the great peace and evolution for your race, but only if your rulers 

are made aware of the evils forces that overshadow their judgments”. “Be still 

now and listen, for your chance may not come again”. “All your weapons of evils 
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must be removed”. “The time of conflict is now past”. “And the race of which you 

are a part may proceed to the highest planes of evolution if you show yourselves 

worthy to do this”. “You have but a short time to learn to live together in peace 

and goodwill”. “Small groups all over planet are learning this, and exist to pass 

on the light of the drawing new age to you all”. “You are free to accept or reject 

their teachings, but only those who learn to live in peace will pass to higher realms 

of spiritual evolution”. “Hear now the voice of GRAMAHA, the representative of 

Asta Galactic Command speaking to you”. “Be aware also that there are many 

false prophets and guides operating in your world”. “They will suck your energy 

from you – the energy you call money and will put it in evil ends giving you 

worthless dross in return”. “Your inner divine self will protect you from this”. 

“You must learn to be sensitive to the voice within, that can tell you what is the 

truth and what is confusion, chaos and untruth”. “Learn to listen the voice of the 

truth which is within you and you will lead yourselves on to the path of evolution”. 

“This is our message to you our dear friends. We have watched you growing for 

many years as you too have watched our lights in your skies”. “You know that we 

are here, and that there are more beings on and around your earth than your 

scientists admit”. “We are deeply concerned about you and your path towards the 

light, and will do all we can help you”. “Have no fears, seek only to know 

yourselves and live in harmony with the way of your planet earth”. “We of the 

Asta Galactic command thank you for your attention. Now we are leaving of 

planes of your existence”. “May you be blessed by the supreme love and truth of 

the cosmos”. “Thank you for watching. Nemesis ”.  

tạm dịch : 

" Đây là lời của GRAMAHA,  đại diện cho Bộ Chỉ Huy Ngân Hà Asta, nói cùng quí vị 

". "Sau nhiều năm quí vị nhìn thấy chúng tôi như là những điểm sáng hiện ra trên 

bầu trời".  "Chúng tôi phát biểu đến quí vị trong hòa bình và ước vọng như chúng 

tôi đã từng làm với những người anh em trên hành tinh Trái Đất". "Tôi đến để 

cảnh báo quí vị về số phận của quí vị và thế giới quí vị để quí vị cần phải liên lạc 

với người trong quí vị để biết được một tiến trình (Course)(có thể dịch là bài học 

hay chủ thuyết) mà quí vị phải thực hiện để tránh thảm họa đang đe dọa sanh 

mạng thế giới quí vị và thế giới chúng tôi quanh quí vị"." Đó là một trật tự mà quí 
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vị cần làm để vươn lên khi Trái Đất đi vào Thời Đại Nới của Bảo Bình". " Thời Đại 

Mới có thể là thời hòa bình và tiến hóa lớn mạnh của loài người chỉ khi những 

người lãnh đạo của quí vị được cho biết bạo lực đang bao trùm (Trái Đất) bằng 

những phán quyết của lũ quỉ". 

 " Xin bình tỉnh để nghe tiếp. May mắn của quí vị có thể không đến với quí vị thêm 

lần nửa". " Tất cả vũ khí của loài quỉ cần được bị giải giới". " Bây giờ, thời gian 

thảm họa đã đi qua". " Có nhóm người trong quí vị có kế hoạch tiến hóa tốt nhất 

nếu quí vị chứng tỏ được quí vị xứng đáng làm điều đó". " Trong một thời gian 

ngắn quí vị phải học cách sống chung hòa bình và thiện ý". " Một nhóm nhỏ trên 

thế giới đang học hỏi vấn đề này và đang diễn tả và chuyền nhau tia sáng của Thời 

Đại Mới ra khắp mọi người". " Quí vị được tự do từ chối hay chấp nhận lời dạy của 

họ nhưng chỉ có những người học được cách sống chung hòa bình mới vào được 

vùng đất tiến hóa tinh thần cao cả".  

" Nghe đây lời của GRAMAHA, đại diện cho Bộ Chỉ Huy Ngân Hà Asta, phát biểu 

đến quí vị". "Nên biết có nhiều lời tiên đoán và nhiều hướng dẫn sai lạc trong thế 

giới quí vị". " Chúng sẽ hút hết năng lượng của quí vị từ quí vị, loại năng lượng mà 

quí vị gọi là tiền, và đem tiêu hết vào những mục đích của quỉ mà chẳng mang về 

cho quí vị một đồng xu nào". " Các vị thánh trong nội bộ quí vị sẽ bảo vệ quí vị 

trước vấn đề này". " Quí vị phải nhạy cảm để học hỏi những lời trong chính quí vị, 

lời này sẽ nói cho quí vị biết thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hổn loạn và sai lầm.". " 

Hãy học cách lắng nghe lời chân lý trong quí vị sẽ dẫn quí vị đến con đường tiến 

hóa". " Đây là thông điệp của chúng tôi gởi đến quí vị, bạn quí mến của chúng tôi, 

sau bao năm nhìn quí vị phát triển cũng như quí vị nhìn thấy chúng tôi qua những 

điểm sáng trên bầu trời". "Quí vị biết chúng tôi đang hiện diện và chúng tôi đang 

hiện diện quanh Trái Đất nhiều hơn các khoa học gia quí vị nhận biết". " Chúng tôi 

rất quan tâm đến quí vị và con đường dẫn quí vị ra ánh sáng, chúng tôi sẽ làm tất 

cả những gì có thể làm được để giúp quí vị". " Đừng sợ, tự tìm hiểu bản thân và 

sống hài hòa trong cách sống của Trái Đất quí vị". " Chúng tôi, Bộ Chỉ Huy Ngân Hà 

Asta, cám ơn quí vị đã lắng nghe. Bây giờ chúng tôi rời quí vị". " Quí vị sẽ được 

phù hộ trong tình thương và sự thật của vũ trụ". " Cám ơn quí vị đã xem (Tivi). 

Nemesis ". 
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6.- Hình ảnh từ Người Hảnh Tinh 

Ngày 7 /7/2007 Người Hành Tinh có gởi xuống một hình ảnh ký hiệu Âm Dương 

trên đám lúa ( crop circle) ở Stantonbury Hill, Somerset, England. Đây là một trong 

10.000 hình ảnh trên các đám lúa do người hành tinh tạo ra khắp Trái Đất để giúp 

chúng ta hiểu thêm về nền văn minh của họ. Phải chăng hình ảnh này diễn tả một 

chủ thuyết mà Người Hành Tinh muốn chúng ta cần thực hiện để tránh thảm họa 

và mang lại tiến hóa cho xã hội chúng ta 

 

7.- Lời bàn của người viết bài này 

Thông điệp của người hành tinh có từ năm 1977 Lúc chiến tranh Việt Nam đã 

chấm dứt, Mỹ và Trung Cộng đã bắt tay, chiến trạnh lạnh đang giảm cường độ 

căng thẳng nên Người Hành Tinh nói "Thời gian thảm họa đã đi qua"  Thông điệp 

không nói đến thế chiến thứ IIi nhưng lại cho chúng ta biết "may mắn có thể 

không đến với loài người lần nửa" "vì bạo lực đang bao phủ (trái đất) bởi 

những phán quyết của lũ quỉ và lại chỉ cho loài người phương pháp tránh thảm 

họa để tiến vào con đường tiến hóa.  

Người viết xin không bàn thế chiến thư III và tương lai của chúng ta như thế nào 
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mà xin bàn về hai chữ Doctrine và Course trong lá thư của Albert Pike và thông 

điệp của Người Hành Tinh, từ hai chữ này may ra tìm ra chủ thuyết đưa nhân loại 

vào Trật Tự Mới mà Albert Pike đã nói vào 100 năm trước và Người Hành Tinh 

vửa nói trong những năm vừa qua.   

Lá thư của Albert Pike vào hơn 100 năm trước nói chúng ta sẽ nhận được một 

Chủ Thuyết ( Doctrine) rõ ràng từ người hành tinh. Thông điệp của người hành 

tinh lại nói chủ thuyết ấy đang nằm trong tay loài người. Người hành tinh không 

dùng chữ Chủ Thuyết (Doctrine) mà dùng chữ bài học (Course) và nói thêm "quí vị 

phải thực hiện để tránh thảm họa đang đe dọa sanh mạng thế giới quí vị và thế 

giới chúng tôi quanh quí vị". Còn giải thích thêm trong cái course này " sẽ nói cho 

quí vị biết thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hỗn loạn và sai lầm". 

Một bài học (course) mà có bàn thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hỗn loạn và sai 

lầm là bàn về Nhân Sinh Quan thì bài học đó cũng là tương đương với một chủ 

thuyết. Như thế cái chữ Doctrine và cái chữ Course có nghĩa giống nhau.  

Người hành tinh nói cái chủ thuyết đó đang nằm trong loài người thì nhiệm vụ 

của chúng ta hiện nay là tìm cho ra cái chủ thuyết đó đang ở đâu trong chúng ta 

bằng cách quan sát trong thế giới chúng ta có cái thứ gì như cuốn sách, đồ vật, 

hình ảnh, diã CD, các hiện tượng v.v... nói về chủ thuyết ấy hay có liên hệ với 

Người Hành Tinh để cùng nhau bàn luận tìm một phương pháp tránh thảm họa 

đưa xã hội vào con đường tiến hóa dù rằng Albert Pike đã nói cách đây 100 năm 

Cuối cùng công luận cũng nhận biết nhưng chúng ta biết càng sớm thì máu chúng 

ta càng bớt đổ. 

 

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

___________________________________________________________________ 

Chú thích : người viết bài này là tác giả sách Messages From Aliens The Path Of 

Evolution (Thông Điệp Từ Người Hành Tinh Con Đường Tiến Hóa) đang được 

quảng cáo bán ở 40 trang mạng trong nhiều nước khắp thế giới (1). 
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Trong chương IX của sách này có Bàn Về Nghĩa Chữ Chân Lý (Debate of Meaning 

the Word Truth) tức là nói cho chúng ta biết thế nào là chân lý, là mơ hồ, là hỗn 

loạn và sai lầm mà các bạn có thể đọc bản tiếng Việt để vào Xuân bính thân(2) 

(1) https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=nguyen%20kim%20anh%20messages%20from%20aliens%20the%20path%20

of%20evolution 

(2)    http://www.danchimviet.info/archives/20200/ban-v%E1%BB%81-nghia-

ch%E1%BB%AF-chan-ly/2010/10                                 
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