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Bạn đã cùng người yêu bị trắc trở, rời nhau trong nước mắt, thề ước  kiếp sau hội 
ngộ ;hay bạn đã bị đau khổ một mình ,cũng thầm mong kiếp sau được gập lại người 
minh đã tha thiết yêu.  
 
Tất cả là duyên vì có một số vấn đề. 
 
Vấn đề Thời Gian 
Khó mà hai linh hồn cùng tái sanh môt lúc, vì mỗi linh hồn có một cái nghiệp riêng,thời 
gian trên trái đất này không cùng thời gian ở thế giới khác. 

1)Cách vài trăm năm thì lại phải đợi kiếp khác. 
2)Cách vài năm dù anh hơn em hay em hơn anh vài tuổi cũng OK lắm rồi. 
3)Anh hơn em vài chục tuổi:  tái sanh trước 

 hoặc anh đợi em: cô độc nhiều năm anh khá sung sướng,chồng già vợ 
trẻ là tiên. 

 hoặc anh lập  gia đình cho tới khi biết là e-rưa đành phải ly dị có khi một 
lần có khi hơn, trước khi gập lại nhau,anh cũng vẫn là tiên.  

           4)Anh sanh sau em một hai con giáp :em sướng như tiên. 
 
Vấn đề Không Gian 
Ðược sanh cùng một khoảng thời gian, sự sai biệt tuổi không nhiều,nhưng không sanh 
cùng một nơi,một xứ: 
 1)Không bao giờ gập: xin đợi kiếp khác. 

2)Anh người việt nam đi sống ở ngoại quốc đã tìm gập lại được em : 
 hoặc em là người bản xứ  
 hoặc cũng như anh,em từ một phương trời khác lại 

và chung ta kết duyên thực là toại ý. 
 
Vấn đề Sex:  không có vấn đề không gian hay thời gian 
 
Linh hồn có sex không? 
 
 1)  Linh hồn không có Sex 

a)  anh tái sinh con trai,  em tái sinh con gái :no problem 
b)  anh sanh vào đứa nít gái, em cũng thế: chúng ta thành lesbiennes 
 c) anh sanh vào đứa nít trai, em cũng thế :chúng ta thành pédés 
 
2)  Linh hồn có Sex 
a) anh lại tái sinh con trai,em lại tái sinh con gái: no problem 
b) anh sanh vào đứa nít gái, em cũng thế:chúng ta thành lesbiennes 
nhưng anh chủ động. 
c) anh sanh vào đứa nít trai, em cũng thế:   

 chúng ta thành pédés, anh vẫn chủ động. 
 em có thể thành travesti mà chúng ta vẫn có duyên nợ, thì đời anh mạt 

quá!. 
 
Vài lời ba láp hồ đồ trên có nhiều thiếu sót và sai lầm, xin các bạn thứ lỗi. 

 
  Trình Tú-cua 

Xin hẹn em kiếp sau 
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