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Cũng giống như nhà khoa học người Mỹ, Bladen từng nói, ông nói: 
Sang năm thiên tai nghiêm trọng. Dự đoán cổ xưa về tai họa của Maya, 
tháng tám năm ngoái, những nhà khoa học này mở hội thảo ở Sydney đã 
thảo luận về vấn đề này, sang năm Ngân Hà thẳng hàng là sự thật.

Điều này không phải là giả. Tức là trung tâm của Ngân Hà, Mặt Trời và 
trái đất xếp thành một đường thẳng. Đây là hiện tượng thiên văn, sang 
năm chắc chắn là có. Các nhà thiên văn học đều tính toán ra được.

Đối với trái đất rốt cuộc có ảnh hưởng gì?

Có hai phái, hai phái đều thế lực ngang nhau, tức thường nói năm mươi 
năm mươi. Năm mươi phần trăm cho rằng tiên tri của Maya là thật. Một 
nữa khác lại phủ định, cho rằng tiên tri của Maya không đáng tin. Ảnh 
hưởng thì chắc chắn có, nhưng không như họ nói ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến vậy.

Tiên Sinh Bladen người Mỹ, ông nói rằng hóa giải lời tiên tri của Maya 
về năm hai nghìn không trăm mười hai có thể làm được, ông kêu gọi cư 
dân trên trái đất, chúng ta nên sửa đổi chính mình, ông nói ba câu:

Câu thứ nhất là bỏ ác làm lành, chính là Phật Pháp chúng ta nói là đoạn 
ác tu thiện.

Thứ hai là cải tà quy chánh.



Thứ ba là đoan chánh tâm niệm. Đoan chánh tâm niệm chính là chúng ta 
nhất định phải tuân thủ Ngũ Giới Thập Thiện. Dùng lời Trung Quốc để 
nói là nhất định phải tìm lại ngũ thường Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Bát 
Đức, Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ, tìm nó trở lại.

Chúng ta nương theo tiêu chuẩn này làm người trở lại. Ông nói không 
những thiên tai có thể hóa giải, còn có thể đưa Địa Cầu hướng đến nơi 
tốt đẹp hơn. Cách nói này và cách nói của lão Tổ Tông giống nhau, 
giống với cách nói trong Kinh Phật, đáng được tán thán.
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