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Dẫn nhập
Vậy là sau thời gian 1.5 năm từ khi bắt đầu dịch thuật cuốn sách đã được hoàn thành và chia sẻ
tới tất cả các bạn. Đây là cuốn thứ 2 tôi dịch thuật sau cuốn đầu tiên “Tự truyện của Sanat Kumara
– Đào tạo trở thành Hành Tinh Thượng Đế” của tác giả Janet Mc Clure. Cả hai cuốn sách này
đều là những cuốn sách với nội dung phi thường và mang giá trị khai sáng rất lớn. Những cuốn
sách này và những cuốn tiếp theo sau nữa được mang tới và chia sẻ cho mọi người bởi vì thời
điểm đã tới. Thời điểm mà Trái Đất đã tiến vào một vùng năng lượng mới trong vũ trụ, một cột
mốc mới trong sự tiến hóa và cho phép rất nhiều sự hỗ trợ mới của những thành viên Ánh Sáng
trong gia đình vũ trụ của mình, và trên hết là từ Thượng Đế, với lòng thương xót và tình yêu vô
hạn với những con trai và con gái đã lưu lạc quá lâu với người Cha của mình, rất nhiều sự an bài
và kế hoạch Thần Thánh được ban cho để giúp nhân loại có phương tiện và các sự trợ giúp để
nhận ra bản chất Thần Thánh đích thực của mình, để một lần nữa đem Thiên Đường trở lại Trần
Thế, để nơi đây trở lại là khu vườn xinh đẹp của các Đấng Sáng Tạo trong vũ trụ, và loài người
trở lại với vị thế là những người trông nom và Đồng Sáng Tạo trên khu vườn thiên đàng này.
Trước khi cuốn sách này được chia sẻ, những thông tin về chủ đề thăng thiên tuy có rất nhiều
nhưng làm thế nào để mỗi cá nhân thăng thiên lại rất hiếm và hầu như những thông tin hiếm hoi
đó lại rất rời rạc và thiếu sự rõ ràng, trình tự cụ thể, cơ cấu kỹ thuật ra làm sao... Và với tôi đây
cũng là một chủ đề vô cùng thú vị để tìm hiểu và thực hành vì thực sự việc thăng lên của mỗi cá
nhân là vô cùng quan trọng. Nó giống như một người làm vườn, từ khi gieo hạt, chăm sóc cây,
cây trưởng thành và thời điểm rực rỡ quan trọng nhất của cái cây và người làm vườn đó là cây ra
hoa và kết trái, và bên trong trái quả là “hạt giống”, với con người cũng vậy, đây là thời điểm thu
hoạch, cái cây con người đã tới lúc phải đơm hoa kết trái và thực hiện kế hoạch Thần Thánh vốn
có đã được ghi lại từ trong ADN của mình, đã đến lúc trưởng thành. Và thông qua cuốn sách này,
nó sẽ giống như một con đường để cái cây con người đi qua và trở nên trưởng thành và đảm nhận
vai trò của mình trong Kế hoạch Thần Thánh.
Nhân duyên đã giúp tôi biết tới cuốn sách này, nhờ sự hỗ trợ của Orgonitehoangkim.com và
những khách hàng của mình và trên hết là Thiên Ý đã dẫn dắt để cuối cùng cuốn sách đã được
hoàn thành và chia sẻ tới cộng đồng. Xin dành lời tri ân tới những người thân của tôi, những
khách hàng của Orgonitehoangkim.com, những anh chị em trong gia đình tâm linh, tới Nguyễn
Hữu Quang đã giúp review bản dịch, tới Anh Thư đã giúp các mantra của Kito giáo và tới nguồn
cội của Tình Yêu – Ánh Sáng – Sự Sống và Hiện Hữu là Thượng Đế.
Mọi góp ý về cuốn sách các bạn có thể liên hệ với mình qua https://www.facebook.com/boyxda
hoặc email boyxda@gmail.com .
Ebook được chia sẻ trên website: thuvienhoangkim.com , trithuchoangkim.com,
orgonitehoangkim.com.
Xem thêm các ebook khác tại link :
http://www.mediafire.com/folder/kd0kje7747n3d/Tuyển_tập_ebook
Dịch giả Neverland.
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GIỚI THIỆU
Mỗi cá nhân đầu thai vào trong thế giới vật lý này đều có sứ mệnh, mục đích cụ thể nằm trong
kế hoạch của Thượng Đế mà bạn đã ở đây để hoàn thành sứ mệnh đó. Sứ mệnh cụ thể và món
quà nhỏ mà Thượng Đế đã ban cho tôi với 2 khả năng đó là:
Đầu tiên là khả năng hợp nhất một số lượng lớn các thực hành hữu ích và các thông tin tâm linh
rất hấp dẫn thành dạng thông tin dễ dàng để hiểu được.
Thứ hai là khả năng trình bày và chọn lọc cốt lõi từ một số lượng lớn thông tin tâm linh và lược
bỏ đi những phần không hữu ích lại.
Sứ mệnh của tôi để viết ra cuốn sách này và ba cuốn sách đi kèm với nó, có thể được nói ngắn
gọn là tiết kiệm thời gian cho mọi người. Đây là cuốn sách đầu tiên trong 4 cuốn sách mà tôi đã
tổng hợp lại với tên gọi : Bách khoa toàn thư về con đường tâm linh - Dễ dàng để đọc” (The
Easy-to-Read Encyclopedia of the spiritual Path).
Qua bộ 4 cuốn sách “Easy to read” tôi muốn giới thiệu tới bạn đọc cái nhìn toàn thể bao hàm về
tâm linh và các tôn giáo trên hành tinh Trái Đất. Tôi thực sự không muốn các bạn phải dành nhiều
thời gian như tôi đã từng làm để đọc, để học hỏi và nghiên cứu. Công việc phụng sự nhân loại
của tôi đã được thực hiện cùng với khả năng trình bày, chọn lọc, hợp nhất các tri thức từ các cuốn
sách của các tác giả như: Alice A.Baily; Sách “A Course in Miracle”, Sách của Thông Thiên
Học, các Chân Sư Vĩ Đại, tài liệu của Edgar Cayce, các tôn giáo lớn trên thế giới, Khoa học về
tâm linh, phong trào Ngoài Hành Tinh, từ đó tôi đã viết lên những cuốn sách này với các chủ để
dễ dàng để hiểu được.
Sách của tác giả Alice Bailey là một ví dụ, với quan điểm của tôi đó là một trong những cuốn
sách sâu sắc nhất từng được viết trên Trái Đất này. Nhưng có một vấn đề đó là nó rất khó khăn
để đọc với những ai chưa dành thời gian một cách toàn bộ để học. Hầu hết mọi người không có
thời gian hoặc không có khuynh hướng để nghiên cứu và học tập hàng trăm cuốn sách , các lời
giảng dạy, các tôn giáo và các trường huyền môn trên hành tinh của chúng ta.
Công việc phụng sự của tôi với nhân loại, về cơ bản đó là tạo một con đường tắt. Nói theo một
cách khác, cuốn từ điển bách khoa tâm linh này giống như sách hướng dẫn về con đường tâm
linh. Tôi ngập tràn vui sướng khi đã thực hiện xong một lượng lớn nghiên cứu dành cho bạn và
mang tới cho bạn những viên Ngọc Trai đã được lấy ra từ con Hàu. Điều này sẽ mang tới cho
bạn đọc một khởi đầu vững chắc từ tôn giáo, tâm linh, những lời giảng dạy của các cấp bậc tinh
thần và các chân sư Thăng Thiên, những người quản trị hành tinh này.
Bạn không nên để mình bị sợ hãi trước từ “Bách khoa toàn thư - Encyclopedia”, nó không giống
như cuốn bách khoa toàn thư thông thường mà bạn nghĩ tới, tại đây nó như là sách tổng hợp.
Cuốn sách dễ dàng để đọc, phong phú bài thực hành, đặc biệt hữu ích và những thông tin hết sức
hấp dẫn.
Cuốn sách đã được viết lên bởi động lực vô tận đến từ tình yêu sâu thẳm của Thượng Đế và tình
yêu lớn lao cho điều tôi đã được chấp thuận để chia sẻ tới các bạn. Những cuốn sách này dễ dàng
để đọc và như một cuốn sách hướng dẫn học tập, nó thực sự bao hàm toàn diện một cách đáng
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kinh ngạc. Thông tin ở đây đã được trình bày bằng cả trực giác và mang tính sư phạm, tôi đã cố
gắng để tích hợp các lĩnh vực rộng lớn vào một chỉnh thể thống nhất, toàn diện.
Tôn giáo của tương lai sẽ trở nên phổ quát một cách tự nhiên hơn, sẽ vinh danh và tôn trọng tất
cả các con đường đến với Thượng Đế. Do đó những cuốn sách trong bộ này sẽ phục vụ như một
phương tiện liên kết. Nó sẽ giới thiệu tới các bạn rất nhiều con đường đi đến với Thượng Đế, và
các bạn sẽ được hướng dẫn bởi chính linh hồn của mình, các bạn cũng có thể đọc các cuốn sách
khác có sự liên quan tới cuốn sách này mà tôi sẽ tham chiếu tới.
Tôi khiêm nhường cầu nguyện những cuốn sách này có thể phục vụ để tăng tốc con đường đi đến
sự điểm đạo của bạn và sự nhận thức về sự hợp nhất và sự hợp nhất của bạn với Thượng Đế.
Tiến Sĩ Joshua David Stone.
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Chương 1 - Câu chuyện về sự Sáng Tạo
“Tâm trí là người thợ xây”
Edgar Cayce
Câu chuyện về sự sáng tạo sau đây là cực kỳ ngạc nhiên, và thường là câu chuyện khó tin. Trong
chương này không có bất kỳ thông tin nào xuất phát trực tiệp từ chính bản thân tôi. Tất cả các
thông tin tới trực tiếp tâm trí vũ trụ qua dẫn kênh của Edgar Cayce, và các nguồn khác như Djwhal
Khul, Ruth Montgomery, Tổ chức Tây Tạng (The Tibetan Foundation) và các kênh dẫn tương tự
khác. Điều kỳ diệu là tất cả các điều này tới từ các nguồn khác nhau lại lại về cùng một câu
chuyện tương tự nhau, vì vậy tôi biết rằng tôi nên thông báo trước, những thông tin này sẽ gây
ngạc nhiên lớn tới bạn đọc.

Hình học thiêng mô tả về quá trình tâm trí Thượng Đế dịch chuyển trong quá trình sáng tạo lên
khuôn mẫu của toàn bộ hiện hữu
************************************************
Ban đầu chỉ có một nguồn sáng, một sự hiện hữu, được gọi là Thượng Đế (God), Thượng Đế
trong niềm vui sướng và tình yêu lớn lao đã có một ước muốn được tạo ra, mở rộng chính bản
thân mình. Từ chính trạng thái không xác định này Thượng Đế đã tạo ra mặt trời, mặt trăng, các
Thiên Hà và Người yêu thích những sáng tạo mà mình đã sáng tạo nên. Tuy nhiên có một điều
gì đó thiếu ở đây, Tình Bạn. Đức Chúa Trời muốn tạo ra các chúng sinh có ý thức về tự thân để
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chia sẻ niềm vui sáng tạo cùng anh ấy. Từ bên ngoài sự vô tận của Thượng Đế đã phát ra hàng
tỷ tia lửa được tạo nên theo hình ảnh của Ngài.

Hình học thiêng và các khuôn mẫu sáng tạo nên mọi thứ của Thượng Đế
Sự mở rộng này được biết tới với tên gọi là Amilius, Ánh Sáng, sự mở rộng đầu tiên của tâm trí
Thượng Đế; Sự biểu hiện đầu tiên của tinh thần. Tất cả các linh hồn được sáng tạo ra trong sự
khởi đầu và tất cả các linh hồn là lưỡng tính. Trong sự sáng tạo của chúng ta có một đặc tính
tuyệt đối đó là tự do lựa chọn hay tự do ý chí.
Trong sự sáng tạo của mình, chúng ta đi vào vũ trụ và sáng tạo như Thượng Đế sáng tạo, với tâm
trí của chúng ta và mở rộng vương quốc của Thượng Đế. Chúng ta đã là Hoàn Hào và điều này
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từng được nói đên như là Eden. Trong hành trình du hành xuyên qua sự vô hạn của Thượng Đế,
chúng ta đã khám phá vũ trụ vật chất và đã bị hấp dẫn bởi nó, ở thời điểm ban đầu chúng ta không
có cơ thể vật lý, thay vào đó là các cơ thể tâm linh.
Sau đó chúng ta bắt đầu phóng chiếu các mảnh của chính chúng ta vào, phóng chiếu thành đất để
khám phá vẻ đẹp của vật chất. Trong thực tế, không có gì sai trái với điều này, toàn bộ vũ trụ vô
hạn là một sân chơi của các thành phần khác nhau. Tiếp đó, chúng ta phóng chiếu mình thành
một tảng đá để xem nó như thế nào, sau đó phóng chiếu vào một con vật để trải nghiệm ăn cỏ là
thế nào và tương tác với các loài động vật khác sẽ như thế nào.
Trong mỗi trường hợp chúng ta sẽ trải nghiệm và rời đi và phóng chiếu lại bản thân chúng ta trở
lại cảnh giới tâm linh. Chúng ta cũng có khả năng đó, với sức mạnh kinh ngạc của tâm trí chúng
ta sáng tạo ra các hình tư tưởng của các các loại động vật qua sức mạnh của trí tưởng tượng.
Những hình tư tưởng này sẽ bắt đầu trở nên đậm đặc và trở nên hiện hữu như là các loài vật đã
từng được sáng tạo ra.
Tất cả mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến một thời điểm của sự sáng tạo, cái đã được nói tới trong kinh
thánh như sự sa ngã của con người. Đó là thời điểm chúng ta đã quên mất bản thân mình là ai,
bởi vì chúng ta đã trở nên đồng hóa với vũ trụ vật chất. Chúng ta đã bị mắc kẹt trong vật chất và
nghĩ rằng chúng ta là một dạng động vật hoặc được sáng tạo lên từ đông vật.
Khi rơi vào ảo tưởng, nhận thức của chúng ta nghĩ rằng mình là vật chất thay vì tinh thần, đó là
khởi đầu của quá trình xoắn ốc đi xuống của sự sáng tạo. Trong thời điểm đó “bản ngã” xuất
hiện. Bản ngã là một hệ thống suy nghĩ và tư tưởng dựa trên ảo tưởng vào sự tách biệt, nỗi sợ
hãi, tính ích kỷ, và cái chết.
Hiện tượng này ngày càng trở nên trầm trọng với các linh hồn khi bị nhúng sâu vào ảo tưởng vật
chất và vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra đến mức báo động. Amilius (Là một hóa thân của Jesus) và
các sinh mệnh cao hơn đã không bị sa ngã, biết rằng phải làm một điều gì đó để giúp đỡ các anh
chị em của mình, bởi vì loài ngoài vẫn đang tiếp tục tạo ra một tập hợp những thứ quái đản để
thỏa mãn mong muốn kiểm soát của mình.
Thượng Đế với năng lực vô hạn đã tạo ra một kế hoạch nhằm khắc phục tình trạng này, đó là tạo
ra 5 chủng tộc loài người ở 5 lục địa của hành tinh. Mỗi chủng tộc mang một màu da khác nhau.
Mỗi màu da không tốt hơn màu da khác, màu sắc khác nhau chỉ để giúp phù hợp với điều kiện
thời tiết tại nơi đó.
Kế hoạch là tất cả các linh hồn đã bị dính mắc vào vật chất sẽ sử dụng những thân xác con người
đã được hoàn thiện hơn này để nhập thể vào, những thân xác này đã được tối ưu để giúp đỡ cho
các con trai và con gái của Ngài có khả năng sử dụng được chúng để thực hiện quá trình tiến hóa
xoáy ốc đi lên trở lại thế giới tinh thần. Do đó loài người chúng ta không tiến hóa từ khỉ như các
nhà tiến hóa gợi ý, chúng ta đã được sáng tạo lên.
Sau quá trình tạo nên 5 chủng tộc đã có khoảng 133 triệu linh hồn trên Trái Đất. Các chủng tộc
da đỏ sống ở Atlantis và Mỹ. Chủng tộc da nâu sống ở Andes và Lemuria. Chủng tộc da vàng ở
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sa mạc Gobi của Đông Á, và chủng tộc da đen ở Sudan và phía trên Tây Phi. Chủng tộc da trắng
ở Iran dọc theo Biển Đen và dãy núi Carpathian ở Trung Âu.
Kế hoạch cơ bản mà Thượng Đế đã tạo ra là sự luân hồi, những linh hồn sẽ nhập thể vào những
cơ thể con người, chứ không phải là cơ thể động vật, để kích hoạt lại bản chất đích thực là Thượng
Đế tính (Phật tính) và học cách để thể hiện phẩm chất, bản chất đó trên Trái Đất và sau đó sẽ
thăng lên trở lại với Đấng Tạo Hóa.
Quá trình rơi xuống của sự sáng tạo đã xảy ra cách đây khoảng 10,5 triệu năm. Động vật cũng bị
ảnh hưởng bởi quá trình này, các hình tư tưởng được phóng ra từ ngày đó đã không biến mất
hoàn toàn cho tới thời điểm cách đây khoảng 9000 năm trước công nguyên. Những tàn dư đáng
tiếc đã được tạo có thể được thấy trong thần thoại và nghệ thuật của nền văn hóa Asyrian và Ai
Cập.
Một điều thực tế thú vị là con người có thể sống tới 1000 năm trong 1 cơ thể duy nhất, cho đến
khi một luật khác của Thiên Chúa đã được thực hiện để thay đổi điều này để giúp đỡ các linh hồn
có khả năng đi sâu vào thế giới bên trong để biết về sứ mệnh của mình, và lý do luân hồi, giúp
linh hồn mau chóng hoàn thành các bài học, trải nghiệm mong muốn khác mà trong cùng 1 cơ
thể sẽ khó khăn để thực hiện được.
Amilius (Hóa thân đầu tiên của chúa Jesus), Ngài đã giáng bản thân mình xuống vào hình hài vật
chất và trở thành Adam trước khi 5 chủng tộc gốc của loài người được tạo ra. Adam là hình mẫu
hoàn hảo đầu tiên của loài người. Điều này trái ngược với kinh thánh. Adam là một cá nhân
nhưng cũng là một biểu tượng của tất cả 5 chủng tộc và cả Eva.

7 Giống dân chính
Biểu đồ ở trang tiếp theo thể hiện 7 giống dân chính được tạo ra mà trong thuật ngữ bí truyền
gọi là manvantara hay chu kỳ thế giới, mỗi một giai đoạn tiến hóa trên Trái Đất sẽ có 1 giống
dân chính, như chúng ta hiện nay là chu kỳ tiến hóa thứ 5, giống dân Aryan, hiện đang chuyển
sang chu kỳ tiến hóa mới và giống dân thứ 6 đang xuất hiện. Giống dân đầu tiên bạn có thể thấy
ở cột đầu của biểu đồ, được tạo ra khoảng thời gian cách đây 18.5 triệu năm về trước.
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Ảnh mô tả về 7 giống dân và sự hoàn thành tiến hóa trên Trái Đất
Sanat Kumara, đấng chủ quản tiến hóa của hành tinh đã đến với Trái Đất vào thời gian đó. Chúng
ta hiện đang sống trong giống dân chính thứ 5 là Aryan. Thuật ngữ này đã bị Hitler và Đức Quốc
Xã bóp méo hoàn toàn, vì vậy bạn đừng nghĩ về nó theo cách đó. Giống dân Aryan đã bắt đầu
cách đây hơn một triệu năm và sẽ còn tiếp tục một thời gian nữa.

7 giống dân chính
Giống dân
chính
Polarian
Hyperborean
Lemurian
Atlantean
Aryan
Meruvian
Paradisian

Lục Địa

Bài học

Lục địa thiêng liêng bất Hòa hợp với thể vật
diệt
lý
Lục địa Hyperborea
Hòa hợp với thể vật
lý
Lục địa Lemuria
Hòa hợp với thể vật
lý
Lục địa Atlantis
Hòa hợp với thể tình
cảm
Châu Âu, 1 phần Châu
Hòa hợp với thể trí
Á, Châu Mỹ
Bắc Mỹ
Hợp nhất với phàm
ngã
Tara
Hợp nhất với linh hồn

Luân xa
Luân
1
Luân
1
Luân
2
Luân
3
Luân
4
Luân
5
Luân
6

Yoga

xa số Hatha Yoga
xa số Hatha Yoga
xa số Hatha Yoga
xa số Bhakti Yoga
xa số Raja Yoga
xa số Agni Yoga
xa số Chưa biết

Giống dân thứ 6 Meruvian cũng đang bắt đầu xuất hiện, vì thế đang có một sự chồng chéo đang
diễn ra giữa các giống dân. Tên của giống dân thứ 7 là Paradisian.
Tôi cũng muốn thêm vào thông điệp mà đức DK (Djwhal Khul) đã nói với tôi về 2 giống dân
đầu tiên, Polarian và Hyperborean, họ cũng được nói tới với tên gọi giống dân tiền Lemuria. Đó
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cũng là tên gọi mà Tổ chức Tibetan đề cập tới. Tên gọi đó xuất phát từ việc họ không có cơ thể
vật lý như chúng ta vẫn hiểu.
Các lục địa mà mỗi giống dân này bắt đầu và phát triển được liệt kê trong cột thứ 2. Cột thứ 3
liệt kê đặc tính tâm linh đi kèm với mỗi giống dân. Cột thứ 4 liệt kê danh sách các luân xa mà
mỗi giống dân sẽ làm việc để phát triển nó. Cột thứ 5 liệt kê danh sách các loại Yoga mà mỗi
giống dân sẽ thực hành.
Tara, lục địa dành cho giống dân thứ 7 sẽ nổi lên giữa đại dương trong một tương lai xa. Giống
dân đầu tiên Polarian là những người có thân xác khổng lồ, cơ thể họ ở dạng Etheric (Điện từ
trường) nhiều hơn là dạng vật chất. Họ không có giới tính. Họ sinh sản qua hình thức mà khoa
học gọi là phân chia hoặc “nảy chồi”. Vì lý do đó về cơ bản họ là bất tử. Họ được gọi là “giống
dân Nguyên Thủy”. Một cách mô tả chính xác hơn là họ ở dạng khí.

Bản đồ các nền văn minh cổ đại và thủ đô của các nền văn minh đó.
Giống dân thứ 2 Hyperborean cơ bản giống với chủng thứ nhất, tuy nhiên họ chậm chạp và chắc
chắn hơn do đã bắt đầu quá trình đậm đặc hơn. Chân sư DK và Tổ chức Tây Tạng (The Tebetan
Foundation) gọi họ là giống dân Tiền Lemurian bởi vì cơ thể vật lý của họ không hoàn toàn giống
với dân Lemurian và khác với giống dân thứ 3. Sinh mệnh con người như chúng ta biết bắt đầu
từ giống dân thứ 3.
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Khi sự sống của con người xuất hiện trên Trái Đất trong 2 lần đầu tiên, chỉ có một vùng đất khô
ráo duy nhất ở phía cực Bắc. Phần còn lại của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Châu lục ở vùng
cực này nhìn giống như cái mũ đội trên đầu của Trái Đất. Đây là vùng đất không bao giờ bị chìm
dưới nước trong toàn bộ chu kỳ tiến hóa của cả 7 chủng tộc trên Trái Đất. Có một điều thú vị là
Lemuria đã từng được gọi là “Vùng đất của Shalmali” vào thời điểm nó tồn tại.
Một điều quan trọng cần được hiểu nữa là 7 giống dân chính đều có 7 giống dân phụ tương ứng.
Điều này tạo nên tổng cộng 49 giống dân trong toàn bộ chu kỳ tiến hóa. Để cho dễ hiểu hãy nhìn
vào giống dân Aryan hiện nay của chúng ta. Người Hindu đã bắt đầu 62.000 năm trước đây.
Người Ả Rập 42.000 năm trước. Người Iran 32.000 năm trước. Keltic cách đây 22.000 năm.
Người Giéc-Manh (Ăng-lô-xắc-xông) cách đây 22.000 năm. Giống dân phụ thứ 6 và 7 của chủng
Aryan đang phát triển ở Mỹ và một lục địa mà sẽ sớm xuất hiện ở biển Thái Bình Dương. Trong
mỗi giống dân phụ lại có 7 kiểu hình thái gia đình, điều nay tôi sẽ không đi sâu vào thêm, nhưng
như vậy là đủ để bạn thấy kế hoạch của Thượng Đế rộng lớn tới nhường nào.

Lịch sử thời tiền Lemuria
Có 2 Hóa thân vĩ đại đã đến vào thời kỳ tiền Lemurian, Người đầu tiên tập chung chính vào sự
hòa hợp năng lượng tâm linh trên Trái Đất. Anh ấy tới với tư cách như một nhà khoa học đến từ
một nền văn minh đã phát triển cao độ. Thông điệp anh ấy mang tới là sự kết hợp giữa khoa học
và hiểu biết tâm linh. Nhân loại vào thời điểm đó đã không lắng nghe những thông điệp đó. Họ
chưa sẵn sàng. Vì vậy vị giảng sư vĩ đại này đã rời đi để trở lại vào trạng thái hợp nhất với Đấng
Sáng Tạo.

Vị trí lục địa Lemuria thời xưa
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Một hóa thân vĩ đại khác đã được gửi đến Trái Đất vào thời kỳ tiền Lemuria. Là một người cao
lớn và ông thích mặc một chiếc áo choàng bạc. Ông là người giáo viên tuyệt vời đầu tiên thực sự
có ảnh hưởng lên Trái Đất. Tên ông là “Lo Chi”. Lo Chi đã neo đậu được các phẩm hạnh dũng
cảm, trí tuệ và tình yêu trong giai đoạn đầu của họ. Ông đã giúp xóa bỏ chiến tranh tàn phá nền
văn minh và bắt đầu xây dựng một cộng đồng tâm linh và các ngôi đền trên khắp lục địa. Vào
cuối triều đại của Ông đã diễn ra một sự kiện Thăng Thiên lớn.
Vị thầy vĩ đại kế tiếp Ông đã thay đổi cách tiếp cận, nhấn mạnh các phẩm chất cảm xúc và các
loại nghề nghiệp hơn là khoa học giống như hóa thân đầu tiên đã thực hiện. Một vài tác phẩm
nghệ thuật vĩ đại đã được tạo ra, tuy nhiên lĩnh vực khoa học của xã hội lại bị suy thoái dần. Theo
một nghĩa nào đó sự dao động của con lắc đã xảy ra, đi từ một xã hội nam tính sang một xã hội
nghiêng về nữ tính hơn. Đã có những bước tiến vĩ đại được thực hiện trong nghệ thuật, âm nhạc,
khiêu vũ nhưng tính sáng tạo của tinh thần đã không còn vì đã bi nghiêng về một phía như dao
động con lắc. Sự thay đổi đã bắt đầu trong một thời gian dài để đạt được sự cân bằng hơn và một
sự kiện Thăng Thiên lớn cũng đã diễn ra.
Vywamus gọi hai đợt thăng thiên trước đây là giai đoạn thu hoạch tâm linh. Ông nói rằng chúng
ta đang tiếp cận một giai đoạn thu hoạch nữa trong thế kỷ này. Điều này có liên quan đến đấng
chủ quản tiến hóa của hành tinh. Sanat Kumara trong sự tiến hóa vũ trụ của ngài đã đạt tới một
cấp độ mới. Mỗi lần ngài đạt được đến một cấp độ mới đó cũng là lúc để “Thu hoạch các linh
hồn hay sự kiện thăng thiên tập thể”.
Chúng ta đang hoàn thành một chu kỳ 6000 năm, chu kỳ 12.000 năm và chu kỳ 36.000 năm. Mỗi
thời điểm mà nhiều chu kỳ cùng kết thúc đó là thời điểm cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang ở
thời điểm đó ngay bây giờ. Thời gian thu hoạch khoảng 100 năm. Sự kết thúc của chu kỳ 100
năm này bắt đầu từ trong khoảng năm 1995 tới năm 2000. Khoảng thời gian gần 100 năm cuối
của chu kỳ sẽ là thời điểm đại thu hoạch. Để được nhập thế vào thời điểm này trong lịch sử là
một cơ hội tuyệt vời.

Cuộc chiến tranh Điện
Cũng trong giai đoạn tiền Lemuria này Trái Đất đã bị tấn công bởi một nhóm các sinh mệnh đến
từ hành tinh khác, họ muốn chiếm lấy Trái Đất, họ được gọi với cái tên là “người điện” (Electical
ones). Nhân loại đã tự bảo vệ mình, cuộc chiến kéo dài trong 500 năm. Cư dân Trái Đất đã thậm
chí chiến thắng trong cuộc chiến này. Những người điện này họ thực sự không phải là người xấu,
họ chỉ đơn giản là các nhà khoa học đang tìm kiếm một nơi để sinh sống. Họ đến đây từ một nơi
rất xa trong vũ trụ. Cuộc chiến này đã tạo nên tư tưởng sợ hãi các tàu không gian cho đến tận
ngày nay trong tâm trí của các giống dân. Những người này đã bắt con người và động vật lên tàu
không gian và làm các thí nghiệm rất đau đớn với họ. Phần lớn căn nguyên và khuôn mẫu của
chương trình tấn công/phòng thủ ngày nay bắt nguồn từ khoảng thời gian này trong lịch sử của
Trái Đất.
Thực tế thì những người điện này đã tìm cách đưa công nghệ ánh sáng của họ tới hành tinh này
với mong muốn hỗ trợ chuyến hành trình trở lại Nguồn. Tuy nhiên Nhân loại và Trái Đất lại đang
tiến tới mật độ vật chất đậm đặc hơn. Việc này không phải là một điều tiêu cực trên Trái Đất.
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Trái Đất nói rằng chúng tôi muốn học mọi thứ chúng tôi có thể trong phần dày đặc nhất của vật
chất.
Một cuộc đình chiến hoàn toàn đã được tuyên bố sau 500 năm chiến tranh và nhiều người trong
số những Người điện hứa rằng họ sẽ quay trở lại khi Trái Đất thực sự sẵn sàng. Một số các nhà
khoa học ở lại trong những khu vực cụ thể được trao cho họ. Những người điện này đã để tính
thiếu kiên nhẫn ảnh hưởng đến chu kỳ đi xuống vào vật chất này.

Lemuria
Lemuria hay Mu là một hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương, kéo dài từ Hoa Kỳ cho tới tận Nam
Mỹ. Trong giai đoạn tồn tại của Lemurian, tư tưởng của giống dân này là sẽ học bài học về sự
hòa hợp với thể chất. Nhân loại như một tổng thể sẽ phát triển trong từng giai đoạn khác nhau,
mỗi giai đoạn sẽ là từng nấc thang khác nhau trong quá trình tiến hóa. Trong thời kỳ này, sự hòa
hợp với thể chất là bài học quan trọng. Người dân Lemuria là những người rất Minh Triết và Tâm
Linh. Hơn rất nhiều so với nền văn minh của người Atlantis mà họ tập trung chủ yếu vào các
công nghệ tiên tiến.
Vào thời kỳ này của lịch sử, những con khủng long vĩ đại vẫn đi lại trên Trái Đất do đó một thời
gian lớn người Lemurian phải sống dưới lòng đất. Họ sống trong những hang động để trốn khỏi
Khủng Long, lúc nào săn tìm thức ăn họ mới ra ngoài. Họ tạo nên những hang động đẹp với nghệ
thuật được trang trí. Người Lemurian khá nhỏ về thể chất, đàn ông cao khoảng 1m54, phụ nữ
thấp hơn một vài cm. Tỷ lệ sống sót của trẻ em không cao, họ sống nhờ vào ngũ cốc, hoa quả và
các loại hạt.

Atlantis
Châu Atlantis nằm ở phía bắc Đại Tây Dương. Kích cỡ của nó tương tương với Châu Âu và nước
Nga cộng lại. Lục địa này bắt đầu ở vùng biển phía Đông của Hoa Kỳ, sau này phần lớn bị chìm
dưới nước, trở thành vùng đất thấp ven biển của Atlantis mà mở rộng tới Mexico và trải dài tới
tận biển Địa Trung Hải.
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Như đã đề cập trước đó, loài khủng long đi lang thang khắp nơi trên Trái Đất và có nhiều loài ăn
thịt. Nhiều người Atlantis sống ở các thành phố lớn để bảo vệ họ khỏi các con thú này.
Thời Atlantis vẫn còn những bán nhân nửa người nửa thú. Họ bị đối xử phân biệt trong xã hội và
bị coi như nô lệ, thú vật để làm những việc nặng nhọc. Có hai nhóm người ở Atlantis. Một nhóm
những người phụng sự theo “Luật Nhất thể” (Law of one) và một nhóm khác được gọi là “Con
của Belial” (Son of Belial).
“Con trai của Belial” là những người đi theo Beelzebub. Họ là chúa tể của những người theo chủ
nghĩa vật chất, sống theo chủ nghĩa ích kỷ cá nhân và chỉ quan tâm tới lợi ích bản thân, hay bản
ngã. Chính những người này đã nô lệ những bán nhân, những người có có các bộ phận của động
vật trên cơ thể như lông vũ, móng, móng vuốt, cánh, và đuôi.
Những người phụng sự theo Luật Nhất Thể đã cố gắng giúp đỡ các bán nhân cả về tinh thần lẫn
thể chất bằng cách đưa họ tới các đền thờ vĩ đại để chữa trị hàn gắn. Bằng cách sử dụng công
nghệ tinh thể đặc biệt, cùng với âm thanh và ánh sáng họ có thể thực hiện để loại bỏ những bộ
phận không thuộc về khuôn mẫu thiết kế hoàn hảo gốc của con người mà Thượng Đế đã sáng tạo
ra. (Trong tiếng anh khuôn mẫu này có tên Admon Kadmon, ở Trái Đất loài người sử dụng loại
cơ thể này, ở hành tinh khác có thể sử dụng 1 khuôn mẫu cơ thể khác sao cho phù hợp nhất với
môi trường, thời tiết, đặc tính hành tinh và chương trình tiến hóa tại đó).
Khoảng 52.000 năm trước công nguyên, một hội đồng bao gồm những người khôn ngoan, thông
thái của các giống dân đã được triệu tập để thảo luận về cách tránh khỏi mối đe dọa Khủng Long.
Một kế hoạch được thảo luận bằng cách sử dụng loại hóa chất siêu mạnh để hạ độc khủng long
tại nơi ở của chúng. Kế hoạch này đã được thông qua và áp dụng trong một khoảng thời gian.
Sự kiện đầu tiên trong chuỗi 3 thảm họa gây biến đổi các lục địa trên Trái Đất đã xảy ra cách đây
50.700 năm trước công nguyên. Thảm họa đầu tiên xảy ra như là hệ quả của cuộc thử nghiệm sử
dụng hóa chất và chất nổ loại mạnh được sử dụng trong kế hoạch tiêu diệt Khủng Long. Những
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vũ khí đó đã thổi bay, phá hủy nơi ở của loài Khủng Long và cũng gây ra động đất cùng với núi
lửa phun trào. Cường độ của sự xáo trộn này quá lớn đã làm cho trục của Trái Đất bị thay đổi tới
vị trí hiện nay của chúng ta, và đó cũng là nguyên nhân của kỉ băng hà cuối cùng.

Lục địa Lemuria hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng Atlantis đã không bị ảnh hưởng nhiều
trên bề mặt. Toàn bộ lục địa của Lemuria chìm xuống đáy đại dương, do kết quả của sự thay đổi
cực. Atlantis đã trở thành nền văn minh chính trên hành tinh này. Như đã đề cập trước đó, Atlantis
rất tiên tiến về công nghệ, nhưng ít tiến bộ về tâm linh, giống như Hoa Kỳ ngày nay. Trên thực
tế, nhiều người trong số những linh hồn cùng sống ở Atlantis được tái sinh và hiện đang sinh
sống tại Hoa Kỳ ngày nay.
Thảm họa khủng khiếp đó đã giết chết hầu hết loài Khủng Long, do sự thay đổi của địa chất và
khí hậu. Atlantis khi đó đã trở thành nền văn minh chính trên hành tinh. Chính trong thời gian
này người ngoài hành tinh đã đến thăm Atlantis và giới thiệu với họ công nghệ tinh thể tiên tiến.
Người Atlantis sử dụng nguồn năng lượng tinh thể cho hầu hết mọi khía cạnh của xã hội. Họ có
một viên Pha lê lớn là nguồn năng lượng chính cho toàn bộ lục địa. Nó được dùng để chạy ô tô,
tàu thủy, tàu ngầm, máy bay và nhu cầu năng lượng của xã hội. Khoa học ngày càng trở thành
Thượng Đế mới và mọi người ngày càng ít quan tâm đến sự hiện diện của Thượng Đế.
“Những người con của Belial” và những người ngoài hành tinh tiêu cực đã bắt đầu kiểm soát nền
văn minh Atlantis ngày càng nhiều. Năng lượng tinh thể bắt đầu được sử dụng cho mục đích
chiến tranh và kiểm soát người dân. Một ngày định mệnh, các nhà khoa học của Atlantis đã cố
gắng sử dụng viên tinh thể lớn để gửi một loại chùm năng lượng xuyên qua lớp vỏ Trái Đất cho
một mục đích tà ác nào đó, nhưng chùm tia này hội tụ lại gây ra vụ nổ khủng khiếp mà chưa từng
thấy trên hành tinh này. Điều này xảy ra vào khoảng 28.000 năm trước công nguyên dẫn tới
Atlantis bị ngập nước và thành 3 hòn đảo. Câu chuyện này được ám chỉ trong kinh thánh về chiếc
thuyền của Noah và trận đại hồng thủy.
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Người dân Atlantis xây dựng lại nền văn minh một thời gian sau thảm họa này, nhưng nó không
bao giờ đạt lại được vinh quang như ban đầu. Atlantis ngày càng suy thoái cùng với thời gian.
Đã có những tiến bộ vượt bậc về điện, năng lượng nguyên tử, và khai thác năng lượng mặt trời,
tuy nhiên 10.700 năm trước công nguyên, đất nước này đã đạt tới đỉnh điểm của sự suy thoái đạo
đức và tâm linh. Việc hiến tế người sống để thờ phụng mặt trời trở nên phổ biến, cùng với sự
dâm ô và trụy lạc.
Các tinh thể mặt trời đã được chế tạo để trở thành công cụ để ép buộc, tra tấn và trừng phạt người
dân. Họ gọi những tinh thể này với cái tên “những tinh thể khủng khiếp”. Sự thay đổi khổng lồ
của Trái Đất đã làm rung chuyển Atlantis khoảng 9.500 năm trước công nguyên và Atlantis đã
biến mất khỏi bề mặt Trái Đất. Vụ nổ đó lớn hơn vụ nổ Hidrosima hàng trăm nghìn lần.

Các công trình của nền văn minh Atlantis chìm dưới đáy biển
Những người Atlantis sống theo Luật Nhất Thể đã được Thượng Đế và các nhà tiên tri nói cho
biết trước khi thảm họa xảy ra. Họ đã đi đến Ai Cập và sau đó trở thành người Maya ở Yocatan,
người Iroquois ở Mỹ. Trong tất cả các nền văn minh này đều chịu ảnh hưởng của Atlantis trong
việc xây dựng các kim tự tháp.
Tất cả các bí mật của Atlantis được lưu trữ trong hành lang của Đại Kim Tự Tháp Giza. Những
bản ghi này đều được bảo vệ một cách bí ẩn. Paul Solomon và Edgar Cayce trong thông điệp từ
kênh dẫn của họ nói rằng một vị thầy vĩ đại, người hiện đang sống trên hành tinh này, với tên gọi
John of Penial (Người này đã từng có 1 kiếp sống là John the Beloved, một đệ tử của đấng Christ)
sẽ trở thành thành một đấng cao cả, sẽ thực hiện chuyến du hành tới Ai Cập và công bố toàn bộ
những bản lưu trữ này.
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Trong cuộc di cư từ Atlantis đến Ai Cập, đi cùng với họ là một vị thầy tâm linh vĩ đại có tên là
Thoth. Trong vài trăm năm với sự nhập thế của Thoth, Ai Cập đã trở thành một nền văn minh
tâm linh phát triển hết sức rực rỡ.

3 đỉnh của Kim Tự Tháp trùng với 3 ngôi sao thuộc chòm Orion
Vywamus đã nói rằng lịch sử Ai Cập kéo dài chừng 1000 năm chứ không phải 3 hay 4 trăm năm
như các sử gia hiện đại nói. Ai Cập chịu rất nhiều sự ảnh hưởng và tác động của người ngoài
hành tinh. Ý tưởng về kim tự tháp cũng đến từ một hành tinh khác. Nền văn minh Ai Cập được
tạo nên từ sự kết hợp ý thức của nhiều hành tinh khác nhau.
Plato đã đề cập tới sự kiện Atlantis bị chìm xuống biển trong các bài viết của Ông. Một điều gây
ngạc nhiên lớn với tôi là các cuốn sách lịch sử của chúng ta đã rất hạn hẹp trong quan điểm của
họ. Edgar Cayce đã tiên đoán rằng Atlantis sẽ trở lại và xuất hiện ngoài khơi phía đông của Hoa
kỳ vào khoảng năm 1968 hoặc 1969. Quần đảo Bahama là tàn dư của đỉnh Poseidia, một trong
những hòn đảo còn sót lại sau trận động đất tại Atlantis lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này,
các thợ lặn cũng đã tìm thấy những ngôi đền và tàn tích dưới nước vào năm 1968 và nó chỉ thấp
hơn mực nước khoảng 18,28 m, khớp với dự đoán của Edgar Cayce.
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Hình ảnh chụp kim tự tháp tinh thể dưới đáy biển khu vực tam giác Bermuda
Tam giác quỷ Becmuda, với 3 nguồn tài liệu khác nhau mà tôi có trong nghiên cứu của mình, ở
đó chính là nơi khối tinh thể lớn tồn tại và đã bị chìm dưới đáy biển như tôi đã nói tới trước đây.
Vào những khoảng thời gian nhất định khi mặt trời chiếu sáng trên mặt biển ở những góc nào đó
trong quan hệ với mặt trăng, tinh thể lớn này sẽ được kích hoạt. Bất cứ thứ gì đi qua dòng xoáy
năng lượng trong quá trình kích hoạt này sẽ biến thành phản vật chất hoặc bị phá hủy, tan rã. Đó
là nguyên nhân tại sao tác động của tam giác Bermuda chỉ xảy ra vào các dịp đặc biệt chứ không
phải toàn bộ mọi lúc.
Nước Mỹ hiện nay đang trải qua quá trình phát triển y như Atlantis cách đây 50.000 năm. Câu
hỏi đặt ra là liệu sự phát triển của khoa học và Công nghệ sẽ làm chúng ta lạc lối hay đó chính là
lý do để chúng ta sẽ trở nên tâm linh hơn, như sự giao động qua lại của con lắc.

Ngày vũ trụ và Sự sáng tạo trên Trái Đất
Trong phần này của câu chuyện về lịch sử sự sáng tạo, tôi sẽ tập chung chủ yếu vào quá trình
sáng tạo ra loài người trên hành tinh này. Tuy nhiên sẽ là không đầy đủ nếu không đề cập tới quá
trình sáng tạo ra hành tinh này, Trái Đất. Để bắt đầu chúng ta cần tìm hiểu về ý nghĩa của “Ngày
vũ trụ” hay một ngày trong sự sống của Brahma (Thượng Đế).
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Một ngày trong cuộc đời của Brahma bằng 4.320.000.000 năm. (Hơn bốn tỉ năm theo Trái Đất).
Một đêm trong cuộc đời của Brahma bằng 4.320.000.000 năm.
Một ngày 24 giờ trong cuộc đời của Brahma bằng: 4.320.000.000x2 = 8,640,000,000 năm.
360 ngày đầy đủ (cả ngày và đêm) chiếm một năm Brahma, tương đương với 3110,400,000,000.
100 năm là tổng thời gian cho toàn bộ chu kỳ của Brahma – Thượng Đế (Maha Kalpa):
311.040.000.000.000.
(Chú thích mở rộng bên ngoài sách: Maha Kalpa là từ trong tiếng Phạn, Maha nghĩa là vĩ đại,
Kalpa đề cập với nghĩa như 1 khoảng thời gian hay thời đại, hay “ngày của Brahma”. Theo ghi
chép có 4 Kalpa: Thành – Trụ - Hoại – Diệt (hình thành – tồn tại – suy thoái – trở về hư không),
4 Kalpa này hợp lại được gọi là Maha Kalpa, xem chi tiết tại
https://gnosticteachings.org/glossary/m/2584-mahakalpa.html )

Monads
(Chú thích mở rộng bên ngoài sách: Monad có thể hiểu là Chân Thần hoặc Chân Ngã)
Theo chân sư DK, Thượng Đế đã tạo ra 60 tỷ monad trên hệ thống hành tinh của chúng ta. Mỗi
Monad lại tao ra 12 linh hồn, và mỗi linh hồn lại phân nhỏ thành 12 linh hồn đơn, mang tính cá
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thể. Như vậy 60 tỷ nhân với 144 sẽ ra số lượng con người đang hoạt động tại trường học Trái Đất
này. Đức DK cũng nói về đặc tính của 60 tỷ Monad này theo các tia sáng và con đường tiến hóa
như sau:
35 tỷ Monad thuộc về tia thứ 2, tình thương.
20 tỷ Monad thuộc về tia thứ 3, hành động.
5 tỷ Monad thuộc về tia thứ 1, sức mạnh.
(ND: Mục đích phát triển tâm linh là hoàn thiện linh hồn bằng qua trải nghiệm các chiều từ thấp
lên cao (evolution) và cả từ cao xuống thấp (involution). Đó chính là con đường tiến hóa. Căn
cứ vào bản chất ba ngôi của linh hồn – tâm trí, tình cảm và ý chí sáng tạo mà sẽ có 3 con đường
phát triển tâm linh chính:
1. Con đường trí tuệ và hành động
2. Con đường tình cảm & tình yêu
3. Con đường ý chí quyền lực
Chi tiết ebook Các con đường tiến hóa xem trên link)

Thêm về sự sống của Brama
Biểu đồ nhỏ tiếp theo được lấy ra từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey mang tên “Cosmic Fire”
thể hiện chi tiết hơn về những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Brahma. Một điều thú vị là hệ
mặt trời sẽ kéo dài tới 100 năm của Brahma. Tôi cảm thấy rằng thật thú vị khi có được một cái
nhìn với vẻ đẹp vô hạn với quá trình sáng tạo của Thượng Đế cùng với các chu kỳ tuần hoàn tự
nhiên.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

100 năm của Brahma: Một thế kỷ huyền bí. Khoảng thời gian của một hệ mặt trời.
1 năm của Brahma : Thời kỳ mà 7 cảnh giới (chiều kích) được liên kết với nhau.
1 tuần của Brahma : Khoảng thời gian của 7 chu kỳ trong kế hoạch.
1 ngày của Brahma : Khoảng thời gian cho 1 chu kỳ.
1 giờ của Brahma
: Khoảng thời gian các công việc bên trong chu kỳ.
1 phút của Brahma : Các công việc ở cấp độ hành tinh, các nhóm các thể
1 khoảnh khắc của Brahma : Các công việc ở cấp độ nhóm cá thể có liên quan tới toàn
thể.

Vào thời điểm kết thúc của 1 ngày vũ trụ, tất cả các sự sáng tạo riêng rẽ sẽ hợp nhất lại và trở lại
nguồn. Và khi đó là 1 đêm của vũ trụ, trước khi có một xung lực mới sự sáng tạo ra một ngày vũ
trụ khác.
Bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị khi biết rằng Trái Đất cũng đang là một thành phần của ngày vũ
trụ, 3.2 tỷ năm đã trôi qua nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta vẫn còn tới 1.2 tỷ
năm còn lại nữa của ngày vũ trụ. Sự sống của con người hiện diện trên hành tinh Trái Đất này
trong dạng vật lý mới chỉ 10,5 triệu năm. Chúng ta thực sự vẫn còn một thời gian rất dài 1.2 tỷ
năm còn lại.
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Toàn bộ quá trình này trên quy mô của vũ trụ được biết tới với tên gọi là hơi hít vào và hơi thở
ra của Brahma. Phần sau của cuốn sách này tôi sẽ viết rõ hơn về chu kỳ nhỏ mà Trái Đất đang
trải qua với sự hiểu biết ở quy mô vũ trụ về hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế.
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Chương 2 - Chân Thần, Linh Hồn, Phàm Ngã
“Có 60 tỷ Monad đang làm việc trên hệ thống hành tinh của chúng ta”
Từ chân sư DK, qua dẫn kênh của Alice Bailey

Ban đầu Thượng Đế đã tạo ra các con trai và con gái của Người trong trạng thái tinh thần. Ngài
đã sáng tạo với sự thần bí tạo ra Chân Thần (Monad) hay tia sáng tinh thần đã được cá thể hóa
của Thượng Đế. Vì lẽ đó cho nên Chân Thần – Monad cũng được gọi với cái tên “I AM Presence”
– Cái Tôi Hiện Hiện. Đó chính là Trí tuệ cốt lõi hay thực thể đã được cá nhân hóa đầu tiên của
chúng ta.
(ND: Phần này trong cuốn sách Thông Điệp từ các Đấng Sáng Tạo nói khác rõ, các bạn có thể
đọc thêm)
Đó chính là tia sáng Thiêng Liêng, còn được gọi là Tinh Thần (spirit), đó chính là danh tính thực
sự của chúng ta. Chân Thần – Tia sáng Tinh Thần quyết định với tự do ý chí của mình rằng nó
muốn trải nghiệm trạng thái đậm đặc của vũ trụ vật chất hơn là sống ở trạng thái Tinh Thần nơi
nó được sinh ra.
Mỗi Chân Thần của chúng ta với sức mạnh của trí tuệ, đã tạo ra 12 linh hồn. Bạn có thể hình
dung việc này như Monad thể hiện thành 12 ngón tay trên 1 bàn tay, mỗi ngón tay đó như một
tia lửa và là 1 linh hồn đã được cá thể hóa. Mỗi một linh hồn là nhỏ hơn và là một khía cạnh thể
hiện cho sự sáng tạo của Chân Thần. Linh hồn cũng được đề cập tới với cái tên là Higher Self –
Cái tôi cao hơn, siêu ý thức, tâm trí cao hơn.
Như vậy tại đây chúng ta đã đi đến được với hiểu biết Thượng Đế đã tạo ra một số lượng vô hạn
các Chân Thần hay các tia sáng tinh thần, và mỗi Chân Thần lại tạo nên 12 linh hồn để trải
nghiệm thế giới vật chất đậm đặc hơn là những gì đã từng trải nghiệm trước đây. Mỗi linh hồn,
sau đó mong muốn trải nghiệm một hình thức đậm đặc hơn nữa của vũ trụ vật chất, lại tạo ra 12
“cá thể hay phàm ngã” hay “linh hồn mở rộng” để nhập thể vào vũ trụ vật chất dày đặc nhất.
Chúng ta, trên Trái Đất chính là các cá thể hay sự mở rộng linh hồn của linh hồn chúng ta, cũng
như linh hồn chúng ta lại là sự mở rộng của một ý thức lớn hơn là Chân Thần – Monad của chúng
ta. Monad của chúng ta lại là sự mở rộng của một ý thức thậm chí còn lớn hơn nữa là Thượng
Đế, Thượng Đế tối cao, là Cha và Mẹ của Tất cả sự sáng tạo.
Vì vậy mỗi người chúng ta trên Trái Đất đều có gia đình linh hồn, còn 11 thành viên của sự mở
rộng linh hồn. Mười một mảnh linh hồn còn lại có thể đang nhập thể trên Trái Đất hoặc một hành
tinh khác trong vũ trụ bao la vô tận của Thượng Đế. Hoặc có thể cũng không nhập thế trong cơ
thể vật lý tại thời điểm này mà có thể đang hiện hữu ở một cảnh giới tinh thần nào đó.
Mười một sự mở rộng linh hồn đó được gọi là gia đình linh hồn của chúng ta, mở rộng thêm nữa,
chúng ta có một gia đình Chân Thần gồm 12 thành viên, bao gồm 12 nhóm linh hồn, tạo ra 144
linh hồn .
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Chân sư Thăng Thiên DK đã nói rằng có 60 tỷ Monad đang làm việc với hệ thống hành tinh của
chúng ta. Nếu ta nhân 60 tỷ với 144, chúng ta sẽ có số lượng linh hồn mở rộng hay các cá thể có
liên quan tới quá trình luân hồi trên hành tinh này.

Câu chuyện cá nhân
Để làm cho sự hiểu biết về Chân Thần Monad, linh hồn và tính cá thể được dễ dàng hơn tôi sẽ
chia sẻ tại đây câu chuyện về trải nghiệm của bản thân bằng cách nào những lý thuyết này có liên
quan tới sự tiến hóa của tôi như là một linh hồn mở rộng.
Trong nghiên cứu của tôi về tất cả những thứ có liên quan tới bản thân mình, tôi nhận ra rằng
trong nhóm linh hồn của tôi có 4 linh hồn mở rộng thực sự vẫn đang còn nhập thể và 8 linh hồn
mở rộng khác đã trở lại thế giới tinh thần. Trong số 4 linh hồn vẫn đang nhập thế, tôi là linh hồn
mở rộng duy nhất đang hiện hữu trên Trái Đất. Một linh hồn mở rộng của tôi đang nhập thể là
một phụ nữ ở chòm sao Pleiades (Chòm Thất Tính), và 2 linh hồn mở rộng khác đang ở một hành
tinh nào đó trong Thiên Hà này, tên của hành tinh đó tôi chưa bao giờ từng biết đến.
Đối với nhóm 144 linh hồn mở rộng của tôi, 3 / 4 trong số đó đã không còn nhập thể vào vũ trụ
vật chất và 1 / 4 còn lại thì vẫn đang còn nhập thể vào trong đó. Khi một linh hồn mở rộng đạt
được cấp độ Điểm Đạo nào đó qua quá trình rèn luyện, thực hành, trải nghiệm thì linh hồn đó bắt
đầu trở lại, hợp nhất với một vài phần mở rộng của nó (Quay trở lại hợp nhất lại với tổng hồn),
trở lại cõi giới bên trong.
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Việc mở rộng linh hồn có thể được xem như một doanh nghiệp hoạt động. Có thể hình dung theo
cách này: 4 Người trong số 12 người đang làm việc rất tốt tại 4 nơi : Los Angeles, Tokyo, Paris,
Brussels và 8 người kia thì làm mất tiền. Doanh nhân quản trị 12 người này quyết định đóng của
8 doanh nghiệp hoạt động không tốt của 8 người kia và chuyển tất cả tài nguyên của họ sang cho
4 người đang làm ăn tốt và thành công. Phép ẩn dụ này chính là cách mà linh hồn nhìn vào các
sự mở rộng của mình. Cả 12 linh hồn mở rộng đều làm việc cho sự tiến hóa Linh Hồn, giống như
10 ngón tay của bạn làm việc cho cơ thể vật lý của bạn. Trong trường hợp của tôi 4 phần linh
hồn mở rộng đã làm việc tích cực hơn và thành công về mặt tâm linh, do đó 8 phần linh hồn mở
rộng còn lại đã được gọi quay trở lại Linh Hồn và đang chuyển hướng các nguồn lực, tài nguyên
của họ cho 4 người đang thành công về mặt tâm linh kia.
Điều tương tự đang xảy ra trong một ngữ cảnh lớn hơn của 144 linh hồn mở rộng của tôi. Tất cả
các linh hồn đang làm việc cho sự tiến hóa tâm linh và Điểm Đạo, và tại đó tất cả các nguồn lực
đang được đưa cho các linh hồn mở rộng đang thành công. Giống như những ngón tay của bạn
không cạnh tranh với nhau, tất cả đều làm việc cho cùng một mục đích, lý tưởng nhất là tất cả
các linh hồn mở rộng đều hoạt động cho sự tiến hóa của Linh Hồn và sau đó là Chân Thần.
Để làm cho câu chuyện của tôi trở nên thú vị hơn, Chân Sư DK đã nói với tôi rằng : Tôi là một
linh hồn tối cao (OverSoul) hay là giáo viên cho những linh hồn mở rộng khác trong nhóm linh
hồn của tôi. Bởi vì sự cống hiến của tôi cho con đường tâm linh, các linh hồn mở rộng khác ở cõi
giới bên trong đã được giúp đỡ rất nhiều bởi sự hiện diện và sự nhận thức của tôi. Tại thời điểm
đó thông tin này là một điều mới mẻ với tôi, bởi vì tôi không có chút ý thức nào về mối liên hệ
và sự liên quan của tôi với các phần mở rộng tâm hồn khác. Rất nhiều sự liên quan diễn ra ở cảnh
giới bên trong khi chúng ta ngủ.
Chân sư DK cũng nói với tôi rằng có một quá trình đồng lệ thuộc đang diễn ra. Tôi đã thốt lên
“Đồng-lệ thuộc ?”. Tôi không thể tin được, bởi vì tôi thấy chính bản thân mình là một thực thể
rất độc lập so với những người tôi đã từng gặp. DK nói tôi không đồng lệ thuộc vào những người
của hành tinh Trái Đất, mà là với những phần linh hồn mở rộng khác của tôi. Nói một cách khác,
tôi đã vận hành nghiệp của họ thông qua cơ thể vật lý của tôi.
DK nói với tôi rằng Cấp bậc Tinh Thần và Hội Đồng Chân Sư (The Great Brotherhood, tên gọi
khác nhau như Hội Đồng Chân Sư, Những anh em Trắng Vĩ Đại, Quần Tiên Hội, Thánh Đoàn…)
muốn tôi sử dụng cơ thể này để phụng sự và không để nó nhận quá nhiều nghiệp từ các linh hồn
mở rộng khác của tôi mà họ sử dụng như là một phương tiện cho họ. Bằng trực giác của mình tôi
biết Ông nói đúng. Bởi lòng nhiệt thành cho sự tăng trưởng tâm linh, tôi đã có một hiểu biết toàn
thể mà tôi đã vô tình làm được điều này. Tôi ngay lập tức đã nói với linh hồn mở rộng khác rằng
tôi yêu họ nhưng dừng ngay việc kia lại, và họ phải tự thực hiện việc giải phóng nghiệp của họ
ngay bây giờ. Tôi thiết lập ra ranh giới với họ giống như việc tôi đã làm với mọi người đang hiện
hữu trên hành tinh này.
Một câu chuyện thú vị cuối cùng liên quan tới toàn bộ quá trình này là chuyện tôi đã gặp vợ của
tôi, Terri như thế nào. Khoảng hai năm trước, một người bạn của tôi đã nói với tôi về một hội
thảo dài ngày được gọi là "The Monadic Anchoring" (Neo đậu Chân Thần vào Cơ Thể). Tất cả
các thông tin của cô ấy nói đều về tiêu đề này. Tôi luôn luôn bị mê hoặc bởi ý niệm về Chân
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Thần – Monad, nhưng tôi thấy hầu như không thể tìm thấy thông tin về nó. Khi tôi nghe thấy từ
Monad, tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi sẽ đi tới dự buổi hội thảo.
Khi đi đến buổi hội thảo tôi đã có một sự ngạc nhiên vô cùng. Terri đã dẫn kênh với DK. Tôi đã
nhận ra sự tương đồng khi bắt đầu đọc lại toàn bộ sách của Alice Bailey viết thông qua sự kết
nối với Chân sư DK. Tôi đã hết sức ấn tượng với sự dẫn kênh của cô ấy và Workshop đã diễn ra
với một sự kiện đặc biệt khi Hội Đồng Chân Sư đã thực hiện với 144 nhóm trên toàn đất nước,
Neo đậu Chân Thần vào bên trong cơ thể vật lý.
Việc này chưa bao giờ được thực hiện trước đây và nó giống như là một thí nghiệm mà các cấp
bậc tinh thần đang làm để thấy được hiệu quả. Hội thảo diễn ra rất thành công với trải nghiệm rất
mạnh mẽ, cuối buổi tôi đi đến với Teri và hỏi cô ấy rằng bạn đã thực hiện buổi dẫn kênh riêng
với một ai đó lần nào chưa. Teri sống ở Alabama và nói rằng cô ấy sẽ vui lòng để đọc một thông
điệp nào đó cho tôi qua điện thoại. Sau lần đó tôi đã làm việc thêm với Teri trong một khoảng
thời gian nữa.
Tôi đã nghiên cứu chuyên sâu về tài liệu của Alice Bailey và tôi đã hỏi chân sư DK nhiều câu
hỏi liên quan tới các tài liệu chuyên sâu này. Trong thời gian này Terri và tôi bắt đầu có những
giấc mơ về nhau, trong đó chúng tôi đã tham gia trong một mối quan hệ lãng mạn. Cả hai chúng
tôi đã không thực sự tìm kiếm một mối quan hệ, tuy nhiên, những giấc mơ vẫn tiếp tục và chúng
tôi cuối cùng đã quyết định tìm kiếm thêm thông tin về nó, giấc mơ như được diễn ra ở Thiên
Đường vậy!!!
Khoảng 3 hay 4 tuần sau thời điểm chúng tôi có những sự liên kết sâu sắc, vào một buổi đêm tôi
có một giấc mơ. Trong giấc mơ chân sư DK đã nói với tôi rằng Terri và tôi đến từ cùng một Chân
Thần. Sau khi tỉnh dậy tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự đúng đắn từ bên
trong nội tâm của mình, chân sư DK đã tái khẳng định lại điều đó. Tôi ngay lập tức gọi điện cho
Terri ở Alabama để xác nhận sự thật đó mà chân sư DK cũng đã nói với cô ấy qua dẫn kênh.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 28

Minh họa các linh hồn mở rộng từ một Chân Thần
Sau đó chúng tôi cùng khám phá sâu hơn về điều này và chúng tôi cũng nói Terri và tôi là những
linh hồn mở rộng duy nhất đang hiện diện ở Trái Đất từ Chân Thần của chúng tôi. Nói một cách
khách, toàn bộ các phần khác của 144 linh hồn mở rộng đang nhập thể ở các hành tinh khác. Một
phần khác mà tôi biết được đang ở Pleiades. Tôi và Terri có chung Chân Thần với nhau nhưng
khác linh hồn (Chân Thần => 12 mảnh linh hồn =>144 linh hồn mở rộng). Terri là 1 trong 144
phần linh hồn mở rộng khác như tôi. Điều đáng chú ý là chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên tại
buổi hội thảo Neo đậu Chân Thần.

7 Cảnh giới của Thái Dương Hệ
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Hệ mặt trời của chúng ta được tạo nên từ 7 cảnh giới hay 7 chiều kích của thực tại. Ở mức độ
đậm đặc nhất là cảnh giới vật lý.
1. Cõi Thiêng liêng (Divine), còn gọi là cõi Adi, hay là cảnh giới của Thượng Đế (Logoic
Plane).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cõi Chân thần (Monadic Plane) – Cõi Tự Hữu. Chân Thần cư ngụ tại cõi này.
Cõi Tinh thần (Spiritual Plane) hay Cõi Atma, cõi Niết Bàn (Nirvana).
Cõi Trực giác (Intuitional Plane) hay Cõi Bồ-đề (Buddhic Plane).
Cõi trí (mental plane) hay Thượng giới, Cõi Manas.
Cõi Tình cảm (astral hay emotional plane), Cõi Trung giới, Cõi Cảm dục hay Dục giới.
Cõi Hồng trần (physical plane), vật lý.

(Phần các cảnh giới của Thái Dương Hệ có thể xem thêm tại link)
Đức DK nói “tất cả bảy cõi trên cấu thành cõi Hồng Trần Vũ Trụ (Cosmic Physical
Plane), mỗi một cõi chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là một cõi phụ (phân cảnh giới)
của Cõi Hồng Trần Vũ Trụ. Và có tất cả 7 cõi giới của Vũ trụ (Cosmic Planes), mà 7 cõi
giới chính của Thái dương hệ chúng ta chỉ là 7 phân cảnh giới của cõi Hồng trần Vũ trụ.”
Nói cách khác, khi chúng ta tiến hóa lên qua 7 cảnh giới này ở hệ mặt trời của chúng ta, khi đó
chúng ta mới hoàn thành xong cấp độ cảnh giới vật lý của vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ còn 6 cảnh
giới của vũ trụ cao hơn. Các bậc chân sư mà chúng ta tôn kính lớn lao như vậy nhưng các Ngài
mới chỉ là Chân Sư ở cấp độ vũ trụ vật lý. Họ thậm chí chưa bắt đầu sự tiến hóa vũ trụ của mình.
Điều này không mang nghĩa phán xét mà đúng hơn là một trạng thái kinh ngạc về tầm vóc bao
la vô hạn của sự sáng tạo của Thượng Đế.
Vymanus đã nói rằng con đường tâm linh có thể được so sánh với 10 inch độ dài trên cái thước
kẻ. Các chân sư thăng thiên như chúa Jesus, Đức Phật, Thánh Saint Germain, Đức Kuthumi, Đức
Di Lặc, Đức El Morya…mới chỉ đạt tới 1 inch, tức 1/10 trên thước kẻ này. Khi những linh hồn
vĩ đại tiếp tục tiến hóa, họ sẽ rời khỏi các cảnh giới này của Thái Dương Hệ và tiến tới cấp độ
tiến hóa Vũ Trụ. Chúng ta ở đây trên Trái Đất sẽ tiếp tục tiến hóa và thăng thiên và thay thế các
vị trong hội đồng chân sư. Cái đích của tất cả chúng ta là tiến hóa trở lại cõi Thiêng Liêng – Cảnh
giới Thượng Đế (Cosmic Logoic plane) , hay trở lại với Thượng Đế Cha ở cấp độ Vũ Trụ.
Vywamus dùng một thuật ngữ cho trạng thái này là : Cấp độ của Đấng Sáng Tạo.

Cấu tạo tâm linh của con người
Các thành phần tâm linh của con người có thể chia làm 3 cấp độ
1. Chân thần, Tinh Thần, Cái tôi hiện diện, Cha trên trời.
Ba đặc tính của Chân Thần là:
1. Ý chí / Sức Mạnh – Thể hiện như Chúa Cha
2. Tình Yêu / Trí Tuệ - Thể hiện như Chúa Con
3. Trí Tuệ / Hành Động – Thể hiện như Chúa Thánh Thần
2. Linh Hồn, cái tôi cao hơn, Siêu ý thức
Ba đặc tính của linh hồn là:
1. Ý chí tâm linh
2. Trực giác – Tình Yêu / Trí Tuệ
3. Tâm trí cao hơn
3. Phàm ngã hay linh hồn mở rộng
Ba cơ thể của phàm ngã là:
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1. Cơ thể tinh thần
2. Cơ thể cảm xúc
3. Cơ thể vật lý và cơ thể điện từ trường – Etheric – Phách.

Ba cấp độ của sự hoàn thiện bản thân
Như ở phần cấu tạo tâm linh của con người đã chỉ ra, có ba cấp độ khác nhau cấu tạo nên thể tâm
linh của chúng ta, và do đó có 3 cấp độ biểu hiện cho sự tiến hóa qua sự tự hoàn thiện, thể hiện
bản thân mình ra sao. Cấp độ đầu tiên của tự hoàn thiện, thể hiện bản thân là thực hiện các công
việc thể hiện, hoàn thiện bản thân ở quy mô cá nhân.
Có rất rất nhiều người trên hành tinh này đã đạt được cấp độ này, nghĩa là họ đã thực hiện được
việc tự thể hiện bản thân bằng ý chí, tâm lý của mình mà không cần phải có hiểu biết tâm linh về
việc đó. Tôi có một ví dụ điển hình cho trường hợp này, diễn viên Tom Cruise, một diễn viên
điện ảnh nổi tiếng. Anh ấy là một người đã đạt được sự thành công rất lớn trở thành ngôi sao điện
ảnh. Đưa bản thân mình thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu trên thế giới.
Có thể anh ta là một linh hồn đã thức tỉnh, tôi không biết về điều đó vì không quen biết gì với
anh ấy. Nhưng anh ấy đã hoàn toàn tự hoàn thiện, thể hiện được nhân cách cá nhân của mình.
Một ví dụ khác là một nhà tâm lý học nổi tiếng mà họ chưa có hiểu biết về tâm linh, nhưng vẫn
đang giúp đỡ rất nhiều người gặp vấn đề về tâm lý bằng khả năng của mình.
Cấp độ tự hoàn thiện, thể hiện bản thân thứ 2 diễn ra ở cấp độ linh hồn. Điều này sẽ không xảy
ra cho tới khi đã có sự điểm đạo lần thứ 3 và 4, điều này tôi sẽ giải thích kỹ lưỡng ở chương sau.
Việc tự hoàn thiện, thể hiện bản thân ở cấp độ này đó là trở thành một với linh hồn và cái tôi cao
hơn, và sống trong hiện thực - chân lý đó trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là trạng thái ý
thức mà đang sống trong tình yêu vô điều kiện cho bản thân và cho mọi thứ khác. Luôn có khát
khao mong muốn được phụng sự, công nhận bản chất nhất thể của toàn bộ sự sáng tạo, nhận biết
bản chất đích thực của chúng ta là Thượng Đế, đấng Christ, Đức Phật và cũng như là những
người con trai, con gái của Thượng Đế.
Cấp độ tự hoàn thiện – thể hiện bản thân thứ 3 diễn ra ở cấp độ Chân Thần hay cấp độ Tâm Linh.
Điều này sẽ không diễn ra hoàn toàn cho đến khi có sự điểm đạo lần thứ 5 và thứ 6. Một người
ở cấp độ hoàn thiện – thể hiện bản thân này là một bậc thầy của Trí Tuệ và lòng Từ Bi. Họ đã sát
nhập vượt qua linh hồn, hòa vào cùng với Chân Thần và Cái Tôi Hiện Diện của mình. Tinh thần
của họ trở thành một với Chân Thần trên Trái Đất. Khi đó họ trở thành Chân Sư Thăng Thiên,
trở nên không còn bị giới hạn và tự do khỏi toàn bộ Nghiệp của Hành Tinh, trở thành một sinh
mệnh Hoàn Hảo, đã phát triển hoàn toàn các khả năng của bản thân.

Ba giai đoạn phát triển tâm linh
Có thể nói mỗi cá nhân sẽ đi qua 3 giai đoạn hay tôi gọi là 3 hành lang như bên dưới trong quá
trình phát triển tâm linh của mình.
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1. Hành lang của vô minh
 Thế giới quan của họ là thế giới vật lý, chỉ sử dụng các giác quan sinh học để cảm
nhận thế giới bên ngoài.
2. Hành lang học hỏi
 Có sự thôi thúc từ nội tâm và tìm kiếm kiến thức về bản ngã hay linh hồn.
3. Hành lang của Trí Tuệ
 Hiện thực hóa, mở rộng nhận thức và đã nhận ra được bản chất tâm linh của con
người.
Những người khát khao tâm linh hay người tầm đạo, ban đầu sẽ bước vào “thời gian tập sự” ở
giai đoạn Hành lang học hỏi. Cho đến khi đạt được điểm đạo lần đầu tiên, họ sẽ chuyển sang
Hành lang của Trí Tuệ.
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Chương 3 - Con Đường Tập Sự Và 5 Cuộc Điểm
Đạo Đầu Tiên
“Mỗi người chúng ta được nhận biết bởi sự sáng chói của ánh sáng của chúng ta”
Chân sư DK, qua dẫn kênh bởi Alice Bailey.
Con đường tập sự đã được mô tả một cách rất rõ ràng bởi chân sư thăng thiên DK trong cuốn
sách của tác giả Alice Bailey mang tên : “Điểm Đạo trong nhân loại và Thái Dương Hệ”, trong
đó bậc thầy nói : “Con đường tập sự sẽ diễn ra trước khi điểm đạo diễn ra, và đó là thời kỳ trong
cuộc đời khi anh ta quyết định đứng về phía lực tiến hóa và hành động trong việc xây dựng nhân
cách của mình”. Với đôi bàn tay của mình anh ta tự hành động bằng việc trau rồi, tìm kiếm để
hoàn thiện các đức hạnh của mình, đặt bản thân mình hành động với ý thức tự thân. Anh ta kiến
tạo nên cơ thể nhân quả với ý chí kiên định, lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào có thể tồn tại và
làm cho nó trở thành nơi trú ngụ cho các nguyên tắc của Thiên Chúa.
Con đường tập sự có thể được so sánh với chín tháng thai nghén trước giờ sinh. Giờ sinh sẽ đánh
dấu bắt đầu của việc điểm đạo lần đầu tiên. Cá nhân trên đường tập sự sẽ được chỉ dạy chủ yếu
để tự biết mình, để xác định những điểm yếu của bản thân và hoàn thiện chúng. Những ai khát
khao hướng đến tâm linh sẽ được chỉ dạy những nguyên tắc căn bản của Trí Tuệ Thiêng Liêng
và được đưa vào những lớp cuối cùng trong Hội Trường Học Tập.
Mỗi người khao khát tâm linh sẽ được biết đến bởi một vị Thầy và được chăm sóc như đệ tử của
vị Thầy đó. Các lớp học được tổ chức vào ban đêm cho những ai đã chấp thuận lần đầu hoặc lần
thứ hai trở thành đệ tử và người tập sự vào thời điểm 10 giờ và đêm thứ 5 ở khắp nơi trên thế
giới. Họ tập trung tại Hội Trường Học Tập, phương pháp này cũng tương tự như ở trong các
trường đại học lớn. Các lớp học diễn ra vào những giờ nhất định, làm thí nghiệm, kiểm tra và dần
dần tiến lên từng bậc khi các bài kiểm tra đã vượt qua. Tất cả sẽ được đánh giá xếp hạng. Mỗi cá
nhân sẽ được công nhận bởi sự sáng chói tỏa sáng ra từ ánh sáng của chúng ta. Do đó chúng ta
được phân loại theo độ lớn của hào quang ánh sáng và tốc độ rung động, độ tinh khiết hoặc giai
điệu và sự rõ nét từ màu sắc của hào quang chúng ta.
Một món quà lớn lao được trao cho người tập sự trong việc rèn luyện bản thân mà họ không thực
sự nhận thức được bằng ý thức của mình, nhưng dưới đây là các biểu hiện họ có thể nhận ra:
1. Tăng cường các hoạt động tinh thần.
2. Tăng khả năng nhạy cảm với các ý tưởng, mở rộng khả năng để thấy được các kế hoạch
của các cấp bậc Tinh Thần.
3. Tăng khả năng tâm linh.
Món quà chỉ được trao cho những đệ tử đang mong muốn đạt điểm đạo để họ có thêm sức mạnh
giúp đỡ và mang phước lành tới mọi người với mong ước của mình. Những ai còn ham muốn
bản ngã sẽ không được trao điều này. Có nhiều người quan tâm tới điểm đạo và chỉ mong muốn
đạt được điều đó. Nhưng sẽ không được, mặc dù đó là ý định tốt đẹp, họ đơn thuần là đang có
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hiểu biết tinh thần vượt qua khả năng của bản thân. Như đã nói ở trên, điểm đạo là kết quả đánh
dấu của một quá trình rèn luyện – thực hành hoàn thiện bản thân, không phải là ý muốn của tâm
trí đơn thuần.

Cuộc điểm đạo đầu tiên
Cuộc điểm đạo lần đầu là bước đầu tiên đi vào vương quốc tâm linh. Người đệ tử đã rời khỏi
Hành Lang vô minh và Hành Lang học tập để bước vào Hành Lang Trí Tuệ. Bài học cốt lõi của
cuộc điểm đạo đầu tiên là phải làm chủ được cơ thể vật lý và sử dụng nó như một phương tiện.
Việc kiểm soát cơ thể vật lý phải đạt được đến mức cao độ. “Các tội lỗi của xác thịt”, theo cách
nói của Thiên Chúa giáo, phải được thống trị; tính tham ăn tục uống và lối sống buông thả không
được còn ảnh hưởng, kiểm soát người đệ tử nữa. Cuộc điểm đạo đầu tiên đánh dấu một khởi đầu.
Một khuôn mẫu đúng đắn nào đó của lối sống và tư duy và sự kiểm soát đã đạt được.
Sự điểm đạo giống như việc hạt mầm của sự sống linh hồn đã được tiếp thêm sức sống và giúp
nó thể hiện phẩm chất của mình ra hiện hữu. Luân xa 5 có liên quan đến việc điểm đạo lần đầu.
Trong cuộc đời của chúa Jesus, việc điểm đạo đã được diễn ra vào ngày sinh ra Ngài.(Đức DK
cho một ví dụ để ta thấy điều này được biểu tượng trong cuộc đời của Chúa Jesus. Chúa Jesus
được rửa tội (baptized) vào năm 30 tuổi, giảng đạo trong ba năm và bị đóng đinh năm 33 tuổi.
Chúa giáng sinh tượng trưng cho cuộc điểm đạo lần 1, chịu lễ rửa tội tượng trưng cho cuộc điểm
đạo lần 2, Ngài biến hình trước các đệ tử là biểu tượng cho cuộc điểm đạo lần 3, và việc Ngài bị
đóng đinh trên thập tự giá là biểu tượng cho cuộc điểm đạo lần 4. Ta thấy thời gian giữa khi sinh
ra (điểm đạo 1) và lễ rửa tội là 30 năm, trong khi thời gian từ khi rửa tội đến khi bị đóng đinh
trên thập tự giá là 3 năm.) Cuộc sống của điểm đạo đồ trong lần điểm đạo đầu tiên là khi anh ta
bắt đầu kiểm soát được bản thân với ý thức Christ: Nhận thức về tính trách nhiệm , tình yêu vô
điều kiện và phụng sự. Đức Di Lặc (Lord Maitreya) người đứng đầu cấp bậc tinh thần của hành
tinh (Spiritual Hierachy) sẽ chủ trì và thực hiện cuộc điểm đạo này. Một phần tư cơ thể vật lý
của bạn có sự thay đổi ở cấp độ nguyên tử sau cuộc điểm đạo này.

Cuộc điểm đạo lần 2
Bài học chính trong cuộc điểm đạo lần thứ 2 liên quan đến việc làm chủ được cơ thể Astral và
cơ thể cảm dục. Đức DK nói đây thường là cuộc điểm đạo khó khăn nhất để mọi người vượt qua,
thường mất nhiều kiếp. Tuy nhiên một khi cuộc điểm đạo lần thứ 2 đã được thực hiện thì lần thứ
3 và thứ 4 có thể được thực hiện trong cùng một đời hoặc trong đời sống kế tiếp.
Cuộc điểm đạo này liên quan đến phẩm hạnh hy sinh và cái chết của dục vọng. Các bản tính tự
nhiên thấp phải được kiểm soát. Cõi Astral được kiểm soát và cơ thể cảm dục trở nên tinh khiết,
trong sáng và an bình.
Trong cuộc đời chúa Jesus cuộc điểm đạo này được đề cập với tên gọi “ lễ rửa tội”. Có 3 mốc
chính cần vượt qua trong cuộc điểm đạo thứ 2 là:
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 Hiến dâng
 Ham muốn
 Thành tâm
Sự hiến dâng là kết quả của lòng ham muốn cũng phải được loại bỏ bởi sự thành tâm. Những
cảm xúc này phải được đặt dưới sự kiểm soát và nhân tố tâm trí đóng vai trò quan trọng để có
thể thực hiện được sự kiểm soát các cảm xúc, dục vọng này. Trở nên tự do, thoát khỏi sự chi phối
và đồng hóa của cảm xúc, dục vọng là nhân tố chính cần vượt qua trong cuộc điểm đạo lần thứ
hai. Đức Di Lặc (Lord Maitreya) là người thực hiện cuộc điểm đạo này.Khi đạt được sự kiểm
soát lớn hơn về các dục vọng thấp của bản thân, cơ thể vật lý lúc này đạt được 1/2 sự thay đổi ở
cấp độ nguyên tử.

Cuộc điểm đạo thứ 3
Cuộc điểm đạo thứ 3 liên quan đến việc phát triển khả năng làm chủ về cơ thể tinh thần và do đó
làm chủ được cả 3 dẫn thể thấp : Cơ thể vật chất – Cơ thể cảm xúc – Cơ thể tinh thần. Cuộc điểm
đạo này được nói đến với tên gọi hợp nhất linh hồn. Với cuộc điểm đạo này người đệ tử được
pha trộn và hợp nhất với cái tôi cao hơn và trở thành một linh hồn đã hòa hợp cùng phàm ngã.
Toàn bộ phàm ngã được chìm ngập trong ánh sáng từ trên xuống. Người đệ tử không còn bị kiểm
soát bởi tâm trí hay mong muốn thấp. Các rung động của y đã trở nên ở một cấp độ rất thanh cao.
Cuộc điểm đạo này được coi là một cột mốc điểm đạo quan trọng. Tâm trí đáp ứng chủ yếu các
ý tưởng, trực giác, sự thúc đẩy tới từ linh hồn. Người đệ tử nhận được các nguồn năng lượng từ
linh hồn, nơi y tu viện mà y thuộc về và từ cấp bậc tinh thần của y. Sự tích lũy tri thức sẽ trở nên
nhanh không thể tưởng tượng được. Các năng lượng từ cơ thể nhân quả sẽ trở nên sẵn sàng cho
người đệ tử.
Cơ thể vật lý lúc này đã được cấu thành lại 3/4 nguyên tử. Người đệ tử bắt đầu nhận được các
hướng dẫn trực tiếp từ Chân Thần, từ thời điểm này trở đi của sự tiến hóa của người đệ tử, tất cả
các hướng dẫn sẽ nhận được duy nhất từ linh hồn đóng vai trò như trung gian giữa y và Chân
Thần - Cha ở trên trời.
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Ở cấp điểm đạo này người đệ tử đã làm chủ được khả năng thao tác tư tưởng lên vật chất và đã
học được luật xây dựng tư tưởng sáng tạo. Cuộc điểm đạo này trong cuộc đời chúa Jesus được
đề cập tới câu chuyện biến hình được nhắc tới trong kinh thánh. Con mắt thứ 3 là luân xa được
kích thích vào cuộc điểm đạo này và đức Sanat Kumara là người trực tiếp chủ trì thực hiện cuộc
điểm đạo.
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Mỗi cuộc điểm đạo người đệ tử sẽ được tịnh hóa lên một cấp độ cao hơn. Ở cuộc điểm đạo đầu
tiên người đệ tử được tịnh hóa cơ thể vật lý. Cuộc điểm đạo thứ hai người đệ tử được tịnh hóa cơ
thể Astral và cơ thể cảm dục. Trong cuộc điểm đạo thứ ba người đệ tử đã trở nên tịnh hóa cơ thể
tinh thần. Sau cuộc điểm đạo này người đệ tử đã trở làm chủ được về cả lý thuyết lẫn thực hành
các quy luật tự thân một cách tự nhiên. Vật chất trong ba thể đã tương đối thanh khiết. Linh hồn
bây giờ đã đạt được vị trí thống lĩnh chứ không phải là thế giới vật chất nữa. Một điện áp cực kỳ
mạnh mẽ của năng lượng tâm linh được truyền qua tư tưởng của điểm đạo đồ trong cuộc điểm
đạo này trực tiếp từ đấng Hành Tinh Thượng Đế - Planetary Logos. Cây quyền trượng được sử
dụng bởi đức Sanat Kumara để thực hiện việc điểm đạo.

Cuộc điểm đạo thứ tư
Cuộc điểm đạo thứ tư được đề cập đến như cuộc điểm đạo của tự buông bỏ hoặc cuộc điểm đạo
của sự đóng đinh. Nội dung chính trong cuộc điểm đạo này là tự do khỏi tất cả sự quan tâm về
bản thân và từ bỏ cuộc sống cá nhân vì lợi ích của một toàn thể lớn lao hơn. Thậm chí linh hồn –
nhận thức trong trường hợp này cũng không còn quan trọng nữa cho một ý thức vũ trụ rộng lớn
hơn, một sự hợp nhất gần với tâm linh hơn sẽ thay thế vị trí của nó. Cuộc sống của người đệ tử
trong cuộc điểm đạo thứ tư là một cuộc đại hy sinh và đôi khi còn đau khổ.
Đệ tử đã buông bỏ tất cả, thậm chí cả phàm nhân đã hoàn hảo của mình trên bàn thờ của sự hy
sinh. Từ bỏ tất cả mọi thứ, bạn bè, tiền bạc, danh tiếng, địa vị trong đời , gia đình và thậm chí cả
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cuộc sống của mình. Qua cuộc điểm đạo lần thứ tư, người đệ tử đã đạt được sự giải thoát khỏi
bánh xe luân hồi.
Tại cuộc điểm đạo này cơ thể nhân quả bị đốt cháy và linh hồn hòa nhập trở lại vào Chân Thần.
Nguồn hướng dẫn chính cho y từ thời điểm này trở đi sẽ là Chân Thần – CÁI TÔI HIỆN DIỆN
(I AM PRESENCE). Linh hồn, thành phần trung gian giữa y và Chân Thần trở nên không còn
cần thiết nữa.
Tại cuộc điểm đạo này người hành giả tập chung để trở thành bậc thầy trí tuệ và lòng từ bi. Người
đệ tử không còn là một linh hồn bị trói buộc trong ngục tù nữa. Y đã được tự do khỏi ba thế giới
thấp. Người đệ tử lúc này làm việc ở các cảnh giới bên trên để phụng sự cho kế hoạch của Thiêng
Liêng. Cuộc sống cá nhân của linh hồn qua tất cả các lần đầu thai đã chấm dứt. Y lúc này sử dụng
hoàn toàn các phương tiện ở cõi Bồ Đề và hoạt động trên cảnh giới này của nhận thức.
Người đệ tử đã được giải thoát hoàn toàn, và trong tương lai nếu có tiếp xúc với thế giới vật chất
sẽ là tự nguyện. Người đệ tử đã trở thành một thành viên vĩnh viễn không thay đổi của Thánh
Đoàn và Vương quốc ánh sáng chiều kích 5D. Người đệ tử đã từ bỏ thế giới vật chất và gia nhập
vào thế giới vĩnh cửu của đoàn người phụng sự. Đức Sanat Kumara là người thực hiện cuộc điểm
đạo này. Điểm đạo đồ lúc này đã lĩnh hội được toàn bộ các nguồn lực trong Hành Lang Trí Tuệ.
Y có thể liên lạc với Chân Thần của mình dễ dàng hơn phần đông mọi người có thể liên lạc với
linh hồn của họ. Năng lượng của người đệ tử giờ đây là một nhóm các linh hồn trở nên sẵn sàng
để sử dụng cho mục đích tiến hóa của hành tinh.
Đường Antakarana hay cây cầu Cầu Vồng đã được hoàn thành hoàn toàn cho linh hồn, bộ ba tinh
thần, và Chân Thần. Bộ ba trung tâm thấp hơn đã đạt tới một điểm thanh lọc hoàn toàn, không
còn năng lượng ích kỷ. Người đệ tử được hướng dẫn bởi trực giác, những ý định thuần khiết, và
kiến thức đầy đủ được soi sáng bởi tình yêu. Cuộc điểm đạo lần thứ năm thường diễn ra rất nhanh
sau cuộc điểm đạo lần thứ tư. Người đệ tử đã hoàn toàn buông bỏ được bản chất thấp hèn của
mình. Tất cả kiến thức, khoa học, trí tuệ và các trải nghiệm đã thu thập được trong các đời sống
quá khứ bây giờ đều thuộc quyền sở hữu sử dụng bởi y. Chúa Jesus đã có cuộc điểm đạo lần thứ
tư của mình trên cây thập tự khi ngài bị đóng đinh. Đấng Di Lặc (Maitreya) người đã phủ bóng
(overshadowed) cơ thể và chia sẻ cơ thể này với chúa Jesus trong 3 năm cuối của ngài, đã đạt
điểm đạo lần thứ 6 hay còn gọi là Thăng Thiên.
Một điều thú vị khác mà đức DK đã đưa ra trong cuốn sách của Alice Bailey là khi chúa Jesus
có một tuyên bố nổi tiếng : “Cha ơi, tại sao cha lại bỏ rơi con”, điều mà ngài đang nói hoặc đang
trải nghiệm chính là linh hồn của ngài đang hợp nhất trở lại với Chân Thần. Ngài đã trải nghiệm
sự mất kết nối với linh hồn của mình với vai trò như người hướng dẫn, điều đó đã xảy ra vì khi
đó là lúc người hướng dẫn của ngài đến trực tiếp từ Cha – Chân Thần hay Cái Tôi Hiện Diện (I
AM THAT I AM) khi cuộc điểm đạo lần thứ 4 diễn ra. Thân thể vật lý lúc này đã được tái tạo
với 100% các nguyên tử. Người đệ tử đã hoàn thành cuộc điểm đạo lần thứ 4 này còn được đề
cập tới là một vị A La Hán. Không còn đau đớn hay đau khổ cho người đã đạt được sự tự do.
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Cuộc điểm đạo lần 5
Cuộc điểm đạo lần thứ 5 liên quan đến việc hợp nhất với Chân Thần, ở lần điểm đạo thứ 3 đã
thực hiện hợp nhất linh hồn hay hợp nhất với Cái Tôi Cao Hơn. Cuộc điểm đạo này sẽ thực hiện
hợp nhất làm một Ý Thức – Chân Thần – Tinh Thần với nhau. Cuộc điểm đạo lần thứ 5 giúp cho
người đệ tử đạt được tự do khỏi mù lòa, người đệ tử có được một nhãn quan mới để thấy biết.
Cuộc điểm đạo này được đề cập tới trong Thiên Chúa Giáo như là sự phục sinh. Một bậc thầy đã
đạt điểm đạo lần thứ 5 được nói đến như một người Tinh Thông. Cuộc điểm đạo lần thứ 5 là cuộc
điểm đạo ở cấp độ vũ trụ lần đầu tiên. Sự hợp nhất diễn ra ở cảnh giới Atma hay nhân quả thay
vì ở cảnh giới bồ đề như cuộc điểm đạo lần thứ tư. Phần lớn các chân sư làm việc với nhân loại
với cơ thể mà các vị đã có trong cuộc điểm đạo lần thứ 5 của mình, hoặc các vị có xây dựng và
hiện hóa một cơ thể mới.
Đức DK đã là một người đã đang ở cấp điểm đạo thứ 5 ở thời điểm các cuốn sách của Alice
Bailey được viết ra và ngài đã Thăng Thiên trong thời gian đó. Ngài vẫn duy trì cơ thể của mình
mà được biết đến là DK (Djwhal Khul). Đức Kuthumi, thầy giáo của ngài lại có một lựa chọn
khác là tạo ra một cơ thể mới.
Để đạt được điểm đạo lần thứ 6 điểm đạo đồ phải dành một nỗ lực rất lớn và trở thành tinh thông
về huyền bí học của hành tinh. Cuốn sách này kết hợp cùng các công việc mà bạn làm trong cuộc
sống, sự thiền định và cả trong khi bạn ngủ có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Cuốn sách này là
một tài liệu chuyên sâu về huyền bí học của hành tinh. Năng lượng của cuộc điểm đạo lần thứ 5
cho phép các năng lượng của hành tinh trở nên sẵn sàng cho điểm đạo đồ sử dụng để phụng sự
thế giới.
Luân xa một được kích hoạt trong cuộc điểm đạo này. Khi đó điểm đạo đồ thực sự hiểu được câu
nói “Ta và Cha ta là một”. Thân thể của điểm đạo đồ là cơ thể ánh sáng. Về bản chất khi đó người
con trai và con gái của Thượng Đế đã đạt được trạng thái hoàn hảo – toàn thiện.

Tổng kết
Phần lớn nội dung trong chương này được lấy ra từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey mang tên
“Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ”, “Các cung và sự điểm đạo”, “Nghĩ về những
điều này” và được dẫn kênh trực tiếp từ đức DK. Những ai muốn đọc thêm về các nội dung đã
được đề cập thì những cuốn sách kia là nguồn tài liệu đáng giá để tham khảo.
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Chương 4 - Thăng Thiên – Cuộc Điểm Đạo Lần
Thứ 6
“Hãy thác tin cho đến khi chết và ta sẽ trao cho ngươi vương miện của sự sống”
Chân sư Jesus
Cuộc điểm đạo lần thứ sáu là đạt được sự thăng thiên, trở thành một bậc Chân Sư Thăng Thiên.
Về bản chất cuộc điểm đạo này xảy ra khi người môn sinh đạt được sự tinh thông và ánh sáng
của Chân Thần hợp nhất vào cõi giới vật lý. Toàn thể mọi thứ của người môn sinh bao gồm cả
cơ thể vật lý và quần áo được điều chỉnh thành ánh sáng.Về bản chất cơ thể vật lý đơn thuần mất
đi và thay vào đó là Cơ Thể Ánh Sáng. Trong quá khứ sự thăng thiên có nghĩa là sẽ chuyển sang
thế giới tâm linh, tuy nhiên hiện nay Cấp Bậc Tinh Thần của hành tinh đã trao một kế hoạch mới
là bậc Chân Sư Thăng Thiên sẽ tiếp tục ở lại Trái Đất và tiếp tục công việc phụng sự của mình.
Điều này đã giúp cho quá trình Thăng Thiên trở nên dễ dàng hơn khi mà không cần thiết cơ thể
vật lý phải thăng lên thành cơ thể Ánh Sáng, sự Thăng Thiên sẽ diễn ra ở mặt thăng lên về tinh
thần.

Sự Thăng Thiên đã đạt được bởi đấng Christ. Sự Thăng Thiên là sẽ trở thành một vị Phật hoàn
hảo. Trở thành một Bậc Thầy Tâm Linh một cách trọn vẹn thực sự, “đủ lông đủ cánh”, không
chỉ là một linh hồn đơn thuần nữa. Luật nhân quả không còn có bất kỳ một ảnh hưởng nào lên
bậc Chân Sư Thăng Thiên nữa. Người môn sinh đã hoàn toàn hợp nhất với cảnh giới Chân Thần
của Ý Thức.
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Trong lần điểm đạo thứ sáu này mỗi người sẽ phải lựa chọn một trong bảy con đường tiến hóa
cao hơn để tiếp tục tiến bước. Mỗi Chân Sư Thăng Thiên đều phải làm một lựa chọn vào thời
điểm này của sự tiến hóa của họ, một con đường phụng sự vũ trụ mà họ sẽ phụng sự trong tương
lai. Có bảy con đường đó là:
1. Con đường phụng sự Trái Đất - The path of earth service
2. Con đường công tác từ lực - The path of magnetic work
3. Con đường đào tạo các Hành Tinh Thượng Đế - The path of training for Planetary
Logoi
4. Con đường đến Sirius - The path to Sirius
5. Con đường của các Cung - The ray path
6. Con đường mà chính đức Thái Dương Thượng Đế đang đi
7. Con đường địa vị Chúa Con Tuyệt Đối.
Ở cuối chương này tôi sẽ làm rõ và chi tiết hơn về 7 con đường bên trên, được đức DK nói qua
Alice Bailey trong các bài viết của mình.
Khi một người thăng lên, họ trú ngụ toàn bộ trong cơ thể ánh sáng của mình. Cơ thể ánh sáng là
cơ thể chúng ta đã tạo ra từ ánh sáng mà chúng ta có được thông qua tất cả các lần đầu thai của
mình. Đó là cơ thể mà Chân Sư Thăng Thiên sẽ du hành cùng nó trong thời gian về sau. Để thăng
lên, người môn sinh cần cân bằng 51% nghiệp của mình từ tất cả các hóa thân trước đây của họ.
Hầu hết mọi người đều có trung bình từ 200 tới 250 kiếp trước trong quá khứ.
Một yêu cầu cho sự thăng thiên là một người phải hoàn thành toàn bộ các kế hoạch hay sứ mệnh
của họ trên Trái Đất. Trạng thái Nhận Thức của Thăng Thiên đó là niềm vui hoàn toàn và tình
yêu vô điều kiện hoàn toàn, thừa nhận một cách hoàn toàn và thực hiện hoàn toàn bạn là Thượng
Đế và mỗi người khác bạn gặp đều là Thượng Đế đang hiện diện trên Trái Đất.
Thăng thiên cũng là khả năng xâm nhập vào bất kỳ cảnh giới ý thức nào vào bất kỳ lúc nào,
không chỉ trên cõi giới vật lý. Thăng thiên cũng là khả năng vật chất hóa và phi vật chất hóa với
tự do ý chí của bản thân. Đó là khả năng vật chất hóa những thứ bản thân cần và muốn ngay tức
khắc. Thăng thiên là một cảm giác về sự nhất thể xuyên suốt mọi thời gian với Thượng Đế và
với các anh chị em của bạn. Đó là nhận thức của một sinh mệnh phụng sự thế gian. Đó là sức
mạnh để điều chỉnh cuộc sống theo ý muốn của bạn bằng sức mạnh tạo ra từ lời nói của mình.
Đó là khả năng hiện hữu đồng thời ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc và cơ thể vật lý bất tử.
Chúng ta đã từng nghe nói tới những câu chuyện về các bậc chân sư vĩ đại như Thánh Saint
Germain người đã sống đến 350 năm, hay Hermes-Thoth ở Ai Cập đã sống hơn 2000 năm trong
một cơ thể vật lý.
Một điều quan trọng trên Trái Đất này cần nhận ra là chúng ta đang thăng lên hoặc đang chìm
xuống mỗi ngày. Mỗi tư tưởng chúng ta nghĩ, mỗi lời chúng ta nói, mỗi hành động chúng ta tạo
ra, thực phẩm chúng ta ăn, chúng ta dành bao nhiêu thời gian của mình để tăng cường rung động
hoặc làm giảm rung động của mình.
Sự thăng thiên là một quá trình xảy ra một cách tự nhiên mà mỗi người chúng ta cho đến cuối
cùng đều sẽ đạt được. Vấn đề chỉ là thời gian. Ý tưởng ở đây là rút ngắn thời gian cần thiết và
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 42

các lần hóa thân trong tương lai bằng cách áp dụng và tập trung năng lượng của bạn ngay lúc này
vào tăng trưởng tâm linh như là mục đích duy nhất mà bạn tồn tại ở đây. Bản ngã tiêu cực của
bạn sẽ cố gắng đưa bạn đi vào những con đường của ảo giác và si mê mà đó là nơi mà bạn thực
sự không muốn đi đến.
Một trong những điều Rất Quan Trọng để hiểu về quá trình thăng thiên là bạn đã thực sự Thăng
Thiên rồi, đó là sự thật, vì thực sự không tồn tại điều mà chúng ta vẫn gọi là không gian và thời
gian, ở đó bạn đã thực sự Thăng Thiên rồi. Do đó một chìa khóa để tăng tốc quá trình thăng thiên
là kêu gọi sinh mệnh là bạn đã thăng thiên ở chiều không gian 5D quay trở lại thời điểm hiện tại
và pha trộn với hào quang của bạn. Điều này giúp nâng cao rung động của bạn lên tới cấp độ mà
sự thăng thiên đã thực sự diễn ra.
Điều này giống như cơ thể tâm linh của bạn đang thực sự làm việc trên cấp độ của thăng thiên
và sẽ cần kiên nhẫn chờ đợi 6 cơ thể thấp hơn bắt kịp với rung động của nó. Cơ thể tâm linh
muốn hòa quyện với bạn ở đây trong sự vĩnh cửu ngay bây giờ, nhưng nó phải được yêu cầu để
làm như vậy, bạn cần yêu cầu quá trình đó xảy ra cho mình thì điều đó mới diễn ra, vì Luật Vũ
Trụ đã quy định như vậy.

Chân Thần, Linh Hồn và Phàm Ngã trong mối quan hệ với
Thăng Thiên
Khi người đệ tử phát triển trên con đường điểm đạo, linh hồn bắt đầu tập trung ý thức và năng
lượng vào phần linh hồn mở rộng để nó có được sự phát triển tâm linh tốt nhất. Như đã được đề
cập đến ở chương trước, nó bắt đầu gọi trở về các linh hồn mở rộng mà có ít các hoạt động và
tập trung toàn bộ năng lượng và nguồn lực của nó vào một các thể đang có các hoạt động tâm
linh. Trong trường hợp của tôi, tôi có 4 phần linh hồn mở rộng vẫn còn đang nhập thế. Đó là điều
tôi đã nói rằng linh hồn sẽ lựa chọn một linh hồn mở rộng trong 12 linh hồn mở rộng của nó để
đạt được sự thăng thiên. Nói một cách khác duy nhất một linh hồn có thể đạt được sự thăng thiên
cho một nhóm linh hồn.
Tất cả 12 linh hồn mở rộng không cần mỗi phần đều phải thăng lên. Khi một phần linh hồn mở
rộng thăng lên, anh ấy/cô ấy cũng thực hiện việc đó cho cả 12 phần, do đó không có sự cạnh
tranh. Mười một phần linh hồn mở rộng khác cũng thăng lên. Trong trường hợp của tôi, tôi đã
được lựa chọn bởi linh hồn của mình và Chân Thần như là phần linh hồn mở rộng để thăng lên
cho cả nhóm nếu tôi muốn như vậy. Tôi đã đồng ý với cách sắp xếp này. Khi đó một điều chắc
chắn là tôi sẽ thăng lên, Chân Thần của tôi sẽ kéo về các phần linh hồn mở rộng khác và họ sẽ
kết nối các nguồn lực và tài nguyên của họ để giúp tôi thăng lên cho cả nhóm. Sự thăng thiên có
ảnh hưởng rất lớn đến 144 linh hồn mở rộng ở nhóm của một Chân Thần, tuy nhiên chỉ có phần
linh hồn mở rộng trong nhóm của một linh hồn là nhận được đầy đủ lợi ích của sự thăng thiên.
Như tôi đã nói chuyện đó có vẻ như là một con đường ngắn cho sự thăng thiên. Nó không phải
là toàn bộ các khía cạnh của Thăng thiên như tôi đã diễn giải ở phía trên. Có trường hợp khác
xảy ra trong con đường ngắn của sự Thăng Thiên đó là linh hồn mở rộng thăng lên một mình và
không xảy ra cho 11 linh hồn mở rộng còn lại. Nói một cách khác 11 linh hồn mở rộng có thể
vẫn còn đang nhập thế, và không thăng lên khi một trong các linh hồn mở rộng thăng lên.
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Sự kết thúc của các chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn tại thời điểm năm 2012
Vywamus đã nói có hai khoảng thời gian đặc biệt trong lịch sử Trái Đất đã từng xảy ra sự thăng
thiên tập thể lớn. Ông đã đề cập tới những khoảng thời gian này trong lịch sử Trái Đất như là các
lần thu hoạch tâm linh. Vywamus nói rằng chúng ta đang tiếp cận sự kiện thu hoạch tâm linh một
lần nữa. Điều này liên quan đến đấng Hành Tinh Thượng Đế, đức Sanat Kumara. Trong sự tiến
hóa ở cấp vũ trụ của mình, Ngài đã đạt được một cao độ khác. Mỗi lần đức Sanat Kumara đạt
được một cao độ khác thì đó cũng là thời gian cho sự thu hoạch, hay sự kiện thăng thiên tập thể.
Chúng ta hiện nay đang hoàn thành chu kỳ 6000 năm, chu kỳ 12.000 năm và chu kỳ 36.000 năm.
Mỗi lần nhiều hơn một chu kỳ đến với nhau thì thời kỳ đó là vô cùng quan trọng trong lịch sử
Trái Đất. Chúng ta đang trong khoảng thời gian đó ngay bây giờ. Việc “cắt lúa mì” thực sự sẽ
xảy ra trong một vài năm. Khoảng thời gian thu hoạch là khoảng 100 năm. Sự kết thúc của chu
kỳ lần này từ năm 1995 tới năm 2000. Sau năm 2000 là khoảng thời gian thu hoạch, trong khoảng
100 năm đến năm 2100.
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Hình minh họa thời điểm kết thúc chu kỳ cũ và chuyển sang chu kỳ mới vào năm 2012
Đức Sanat Kumara là người sẽ trông nom sự kiện thăng thiên này. Một trong những câu hỏi tôi
đặt ra là liệu những cặp vợ chồng có thăng lên cùng lúc hay không. Đức DK nói với tôi rằng
chuyện này rất hiếm, nhưng đôi khi có xảy ra. Khi một người đã sẵn sàng để thăng lên thì không
có việc chờ đợi hay dừng lại với quá trình này.
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Hệ mặt trời đi vào vành đai Photon giúp gia tốc sự tiến hóa trên Trái Đất, thăng lên chiều 5D.
Sau khi thăng thiên bạn không còn thuộc thẩm quyền của Cấp Bậc Tinh Thần, và lúc này bạn đã
chuyển sang thẩm quyền của Shamballa. Mỗi lần người môn sinh thăng lên họ càng trở nên tự
do hơn và giải phóng khỏi toàn bộ các khía cạnh nghiệp quả của hành tinh.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của bạn về bảy con đường dẫn tới sự tiến hóa cao hơn của
mình, bạn sẽ tổ chức một cuộc họp với tất cả những điểm đạo đồ đã có 6 cuộc điểm đạo. Tại cuộc
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họp đó bạn sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định phương pháp mà Cấp Bậc Tinh Thần sẽ thực hiện
mà nó sẽ ảnh hưởng mãnh mẽ và vĩnh viễn lên hành tinh. Các Chân Sư Thăng Thiên là một nhóm
các sinh mệnh mà sẽ ra quyết định cuối cùng đến các vấn đề có tác động lên loài người, nên cấp
bậc tinh thần của hành tinh cũng được coi là chính phủ tâm linh cho hành tinh này.
Trong chương sau tôi sẽ thảo luận về 22 luân xa mà đã tạo nên toàn thể sinh mệnh của chúng ta.
Hai mươi hai luân xa này cũng chính là 7 luân xa mà đã được biết đến phổ biến với chúng ta và
ngoài ra còn có thêm các luân xa ở chiều không gian 4D và 5D mà hầu hết mọi người không biết
đến. Tại thời điểm thăng thiên luân xa thứ 16 sẽ hạ xuống nhập vào luân xa 7 – luân xa vương
miện. Luân xa số 15 sẽ di chuyển vào luân xa 6 – luân xa con mắt thứ 3 và luân xa số 14 sẽ di
chuyển vào luân xa số 5 – luân xa cổ họng và tiếp tục tất cả di chuyển xuống. Tại thời điểm thăng
thiên các luân xa ở chiều không gian 4D đã được làm chủ một cách toàn bộ.
Thăng thiên là trạng thái ý thức ở chiều không gian 5D. Thăng thiên về bản chất là sự hợp nhất
linh hồn mở rộng hay cái tôi phàm ngã với tinh thần. Nó là sự hợp nhất cái tôi phàm ngã với Cái
Tôi Hiện Diện – I AM Presence hay Chân Thần.
Một người không cần phải có trạng thái sức khỏe hoàn hảo để có thể thăng lên. Rất nhiều người
có sức khỏe ốm đau bệnh tật vẫn thăng lên. Có một dạng được gọi là sự trì hoãn thăng thiên, là
kiểu mà một cá thể rời bỏ cơ thể vật lý của họ, tuy nhiên trong 2 giờ đầu tiên sau khi chết các
Chân Sư sẽ làm việc với một nỗ lực cực kỳ lớn để trợ giúp người đó đạt được sự thăng thiên.
Điều này xảy ra khi người đó gần như đã thăng lên nhưng có thể sẽ chết trước khi nó xảy ra.
Mỗi lần bạn thăng lên, khả năng của bạn để phụng sự sẽ được tăng cường rất mạnh mẽ. Khi bạn
thăng lên và vẫn còn ở Trái Đất bạn sẽ không còn ở trong cơ thể vật chất trần tục nữa mà bạn sẽ
ở trong cơ thể tâm linh thiêng liêng của mình. Cơ thể vật lý khi đó đã được thay đổi ngay tức thì
bằng cách đắm chìm hoàn toàn vào trong Ngọn Lửa Vĩ Đại của Thượng Đế.
Đức chân sư Thăng Thiên Serapis Bey, Người đảm nhận trách nhiệm về buổi lễ Thăng Thiên ở
Luxor, đã mô tả một cách chân thực về quá trình thăng thiên trong bộ sách của nhà tiên tri
Elizabeth Clare Prophet về Thăng Thiên, trong đó ông nói “Máu trong tĩnh mạch thay đổi thành
chất lỏng ánh sáng vàng kim, luân xa cổ họng phát ra ánh sáng xanh da trời-trắng sáng”, con mắt
tâm linh ở giữa 2 chân mày trước trán trở thành một ngọn lửa của Thượng Đế cháy rực lên phía
trên. Y phục của y được đốt cháy hoàn toàn và nhìn y như đang khoác lên mình áo choàng trắng
giống như của đấng Christ. Đôi khi mái tóc dài của linh hồn xuất hiện như vàng tinh khiết trên
sinh mệnh đang thăng lên đó, và thêm nữa, đôi mắt với bất kỳ màu nào sẽ trở thành một màu
xanh điện hoặc màu tím nhạt.
Trong quá trình thăng lên bạn vẫn sẽ giữ đầy đủ ý thức của mình về toàn thể nghi lễ, mỗi lần
thăng lên, bạn ngay lập tức trở thành sứ giả của Những Anh Em Trắng Cao Cả – The Great White
Brotherwood. Đức DK đã nói sẽ mất 30 phút cho toàn bộ quá trình thăng thiên và chuyển đổi
bạn thành một sinh mệnh hoàn toàn của ánh sáng.
Tôi có hỏi đức DK về sự khác nhau giữa việc hòa vào với ánh sáng xảy ra ở giai đoạn đầu tiên
sau cái chết bardo (trải nghiệm sau cái chết, bardo còn được gọi là trạng thái trung gian, khe hở
giữa 2 trạng thái) mà khi đó họ hòa vào cùng ánh sáng, so với việc hòa vào với ánh sáng trong
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quá trình thăng thiên khi họ hợp nhất hoàn toàn với ánh sáng mà họ vẫn còn đang trong cơ thể
vật lý trên Trái Đất. Đức DK nói khi bạn hòa vào với ánh sáng trong giai đoạn đầu của cái chết,
bạn rời khỏi cơ thể vật lý của mình, và cũng có khả năng đạt được sự thăng thiên bằng việc hòa
vào ánh sáng khi cái chết của cơ thể vật lý xảy ra. Tôi sẽ đi sâu hơn vào khoa học của sự chết và
việc chết và trải nghiệm bardo ở chương sau.
Chúng tôi đã được nói cho biết rằng có hơn 100.000 linh hồn đã đạt được sự thăng thiên trong
lịch sử Trái Đất, con số đó dường như là rất lớn với tôi. John, một môn đồ đáng mến của đức
Jesus, là môn đồ duy nhất đạt được thăng thiên trong kiếp sống đó. Đức DK gọi ngọn lửa thăng
thiên là “Lửa vũ trụ - Cosmic Fire”. Ngài nói rằng nó có thể gọi ra để sử dụng ở trạng thái chưa
đạt để thăng lên, tuy nhiên chỉ được kêu gọi một lượng nhỏ phù hợp. Ngài nói hãy kêu gọi lửa
vũ trụ trong một ngọn lửa phù hợp với bản thân. Quá nhiều lửa vũ trụ có thể thực sự đốt cháy cơ
thể vật lý. Khi đó nó như là một trường hợp tự thiêu vậy. Chúng ta có thể yêu cầu vào ban đêm
trước khi đi ngủ để đến với khóa tu của đức DK hoặc đức Serapis Bey ở các cảnh giới cao hơn
để được chuẩn bị và huấn luyện cho sự thăng thiên của mình.
Thăng thiên là một thành tựu tuyệt vời, tuy nhiên tôi sẽ nhắc lại lần nữa là trong hệ thống hành
tinh của chúng ta thực sự có đến 9 cuộc điểm đạo, 7 cuộc điểm đạo có thể đạt được ở cảnh giới
Trái Đất. Vượt qua 9 cuộc điểm đạo sẽ cho phép chúng ta rời khỏi cảnh giới vật lý vũ trụ và bắt
đầu làm việc với các cuộc điểm đạo ở 7 cảnh giới vũ trụ. Vì vậy tôi muốn nói rằng rất khó khăn
để có được bất kỳ điều gì nhưng hãy khiêm tốn khi chúng ta nhìn ra xa để thấy rằng đoạn đường
còn rất dài mà chúng ta phải đi để trở lại hợp nhất với Thượng Đế. Như tôi đã đề cập trước đây,
với việc thăng thiên tương ứng với khoảng độ dài là ¾ inch trên cây thước dài 10 inch của thang
đo cho sự tiến hóa của chúng ta.
Ở một mặt khác của đồng xu, thành tựu thăng thiên so với phần còn lại của nhân loại thực sự là
một thành tựu rất lớn. Do đó hãy giữ quan điểm cân bằng như một đồng xu luôn có hai mặt.
Tôi muốn kết thúc phần chia sẻ của tôi về Thăng Thiên bằng cách chia sẻ một câu chuyện về một
người phụ nữ có tên Analee Skaron. Analee là một người Mormon. Cô ấy là một quý bà lớn tuổi
của ánh sáng vĩ đại. Cô ấy đã viết một cuốn sách rất đẹp đẽ với tên gọi “Bạn là Thượng Đế - You
are Gods”, cuốn sách được viết ra bởi việc dẫn kênh của cô ấy với chính cái tôi Thượng Đế của
mình. Nhà thờ Mormon không thích cuốn sách quý già này và họ đã xua đuổi cô khỏi nhà thờ
khi cô đã nhiều tuổi. Cô đã rất bối rối vì chuyện đó bởi vì cô đã dành cả cuộc đời để phục vụ nhà
thờ. Một ngày cô nói với bạn cùng phòng rằng cô nghĩ các thiên thần sẽ đến với cô sớm vì vậy
cô ấy muốn sắp xếp mọi thứ của mình thật ngăn nắp. Rất sớm sau đó vào một đêm, lúc rất khuya,
người bạn cùng phòng của cô tỉnh giấc bởi âm thanh nào đó khi ngủ và có một thôi thúc nào đó
với cô đi xem Analee ra sao. Khi cô đi đến cửa phòng của Analee cô đã thấy bên dưới cánh cửa
có ánh sáng trắng rực rỡ mà cô chưa bao giờ từng thấy trước đây. Trực giác của cô nói rằng cô
đừng làm phiền Analee lúc này vì vậy cô quay trở lại giường để ngủ tiếp. Vào buổi sáng cô đến
gặp Analee và khi cô gõ cửa và mở cửa ra cô đã không thấy cố ấy trong phòng nữa. Răng giả của
Analee nằm trên bàn là một điều bất thường vì Analee không bao giờ đi bất cứ đâu mà không có
răng giả. Cả ngày trôi qua và Analee đã không bao giờ trở lại. Người bạn cùng phòng gọi điện
cho gia đình của cô ấy và họ đến chỗ cô ngay đêm hôm đó. Cả gia đình đang ngồi trong phòng
khách đột nhiên cánh cửa mở ra và Analee đứng trước họ với bộ quần áo rách rưới. Cô liền nói
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với bọn họ : “Bạn có tin rằng tôi đã chuyển đổi” ? (Ý cô muốn nói là cô đã thăng thiên). Tất mọi
người khi đó đều thuật lại như vậy. Analee chúc phúc cho họ vì đức tin của mình và ngay lập tức
cô ấy chuyển đổi bản thân mình vào trong một chiếc áo choàng đẹp đẽ với ánh sáng trắng. Gia
đình cô đứng đó với vẻ kinh ngạc tột độ và cô ấy đã biến mất ngay trước mặt họ!!!
Trong nghiên cứu tiếp theo của tôi về chủ đề thăng thiên, tôi đã tìm ra một số thông tin mới rất
thú vị. Đầu tiên, Vywamus nói với tôi rằng có 800 Chân Sư Thăng Thiên đang sống trong cơ thể
vật lý trên Trái Đất. Trong 800 Chân Sư Thăng Thiên này, khoảng 20% đến 30% trong số họ có
cơ thể phụ nữ và 70 phần trăm có cơ thể nam giới. Vywamus cũng nói với tôi rằng có từ 180 tới
250 Chân Sư Thăng Thiên nữa nếu bạn tính cả các vị đang ở trong thể Etheric trên Trái Đất.
Nhiều trong số những Chân Sư Thăng Thiên này là thành viên của Bộ chỉ huy Ashtar (Ashtar
Command).
Làn sóng thăng thiên đầu tiên của hành tinh bắt đầu vào tháng 5 năm 1995 tại lễ Wesak – Phật
Đản. Tôi được nói cho biết rằng ở khắp nơi sẽ có từ 4.000 tới 7.000 người sẽ thăng thiên vào thời
điểm đó. Phần lớn những người này sẽ thăng lên trong khoảng thời gian 4 ngày quanh lễ Wesak
thực sự của kỳ trăng tròn vào tháng 5. Sẽ có khoảng 100 người (40% nữ, 60% nam) trong nhóm
sẽ thăng lên trong vòng 2 tháng trước khi nhóm lớn thăng lên này. Trong số những người thăng
dần trong đợt sóng đầu tiên, 90% sẽ thăng lên và ở lại Trái Đất để phụng sự.
Thời kỳ chính của sự thăng thiên sẽ là giữa những năm 1995 và 2000; nó sẽ tiếp tục xảy ra sau
đó, nhưng với tần suất ít hơn.
Vywamus cũng nói với tôi rằng thương số Ánh Sáng cần thiết cho sự thăng thiên thực sự và cuộc
điểm đạo thứ sáu là 80%. Cuộc điểm đạo thứ 7 đòi hỏi một thương số ánh sáng tối thiểu là 92%
để thăng lên. Cuộc điểm đạo thứ 3 và hợp nhất linh hồn cần 56%; cuộc điểm đạo thứ 4 cần 62%;
cuộc điểm đạo thứ 5 cần 75%.
Về cơ bản có 3 làn sóng hay 3 giai đoạn tồn tại giữa cuộc điểm đạo thứ 5 và thứ 6. Các giai đoạn
này sẽ được điểm đạo bởi Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta. Giai đoạn đầu tiên
cần làm đó là kích hoạt sự thăng thiên; giai đoạn thứ hai cần làm đó là tích hợp sự thăng thiên;
giai đoạn thứ ba cần phải làm đó là tuyên bố sự thăng thiên.
Có 2 loại cơ thể bạn có thể sử dụng cho sự thăng thiên của mình. Bạn có thể nâng cơ thể hiện tại
của mình lên trạng thái thăng thiên hoặc bạn có thể thăng thiên trong cơ thể Mayavarupa của
mình. Trong hai lựa chọn này, lựa chọn này không tốt hơn lựa chọn kia; nó chỉ là vấn đề ưu tiên
và cộng hưởng với lựa chọn của cá nhân. Tôi, chính tôi, đã chọn để thăng thiên trong cơ thể
Mayavarupa của mình. Djwhal đã nói với tôi rằng nó khỏe mạnh, bền vững hơn một chút, trong
thực tế tôi đã có một số bài học nghiêm trọng về sức khỏe trước khi tôi tái sinh, và con đường
này tôi cảm thấy tốt hơn cho cá nhân tôi. Chân Sư Kuthumi và Đức Di Lặc đã lựa chọn con đường
này. Djwhal Khul thì đã lựa chọn con đường thăng lên cả cơ thể vật lý.
Một trong những khả năng đi kèm với sự thăng thiên hay sẵn có với một chút đào tạo về việc
dịch chuyển tức thời. Trước khi bạn lên, bạn có thể tham gia các lớp học về dịch chuyển tức thời
trên cõi giới bên trong để chuẩn bị cho bạn loại khả năng này, cùng với việc phân thân và biến
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hình. (Biến hình là khả năng thực sự thay đổi thành người khác để thực hiện công việc phụng sự
khi bạn không muốn bị nhận ra.)
Sau khi bạn thăng lên, bạn sẽ không cần thiết phải ăn thức ăn hoặc cắt tóc hay cạo râu. Tuy nhiên,
nhiều Chân Sư đã thăng lên sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động như vậy vì tính chất công việc
phụng sự của họ. Terri, vợ tôi và tôi đã quyết định tiếp tục các hoạt động như vậy để tránh làm
cho bản thân trông đẹp hơn hoặc tách biệt với những người khác trong khi thực hiện công việc
phụng sự của chúng tôi.
Trong lịch sử của Trái Đất, khoảng 100.000 người đã thăng lên, theo như lời Djwhal Khul nói
với chúng ta. Sẽ có nhiều làn sóng thăng thiên tập thể. Làn sóng thăng thiên thứ hai sẽ xảy ra vào
tháng 10 năm 1995 và điều này cũng sẽ kéo theo sự thăng lên của 5.000 tới 7.000 người. Làn
sóng thăng thiên thứ ba sẽ xảy ra vào mùa hè năm 1996 vào khoảng tháng 7 và một lần nữa sẽ
có khoảng 5.000 tới 7.000 thăng lên.
Có 4 cách để xây dựng thương số Ánh Sáng được cung cấp ở đây. Cách đầu tiên là để xây dựng
hệ thống thần kinh vật lý và Etheric. Cách thứ hai là tái hấp thu các khía cạnh sức mạnh và năng
lượng của linh hồn đã được cho đi trong kiếp trước hoặc trong kiếp này. Cách thứ ba là đánh
bóng các cạnh thô nhám của của tính cách của bạn trong hệ thống 4 cơ thể. Cách thứ tư là kêu
gọi các Chân Sư Thăng Thiên giúp đỡ trong việc xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn trong
thời gian thiền định và ngủ. Sau này tôi sẽ chia sẻ một số kỹ thuật phi thường khác để đạt được
mục tiêu này.
Tôi đã hỏi Vywamus về các khả năng tâm linh được mở ra sau khi thăng thiên và anh ấy nói có
khả năng như thấu thị-nhãn thông, thấu thính-nhĩ thông, thấu cảm (clairsentience)…Một trong
những khía cạnh rất quan trọng trong việc thanh lọc bản thân để chuẩn bị cho sự thăng thiên đó
là đảm bảo bạn đã làm sạch tất cả các tinh linh. Chúng là một loại hình tư tưởng bám vào hào
quang, các tuyến hay các cơ quan và hút năng lượng từ chúng, giống như những cấy ghép của
người ngoài hành tinh. Trong thiền định, bạn có thể gọi cho Vywamus và các Chân Sư Thăng
Thiên khác và yêu cầu họ dọn sạch bất kỳ các tinh linh không mong muốn nào ra khỏi các cơ thể
của bạn.
Tại một thời điểm nhất định trong quá trình thăng thiên của bạn, bạn sẽ đạt đến một điểm gọi là
thăng thiên tinh thần, là tiền thân của sự thăng thiên thực sự. Sự thăng thiên về tinh thần là giai
đoạn sau của cuộc điểm đạo thứ năm. Đó là khi bạn đã thực sự thăng lên cấp độ tinh thần, nhưng
bây giờ đang chờ đợi nó biểu lộ ở cấp độ vật lý.
Tôi muốn làm rõ hơn ở đây rằng những người khác sẽ thăng lên một cách đơn lẻ ở giữa các làn
sóng thăng thiên tập thể mà tôi đã nói trước đây. Tháng 5 năm 1994 cũng là thời điểm rất mạnh
mẽ, vì lễ Wesak mang trong mình năng lượng tiền thăng thiên rất mạnh mẽ mà Vywamus nói với
tôi là đủ mạnh để khiến mọi người bất tỉnh vì cường độ của nó.
Một bài tập quan trọng bạn có thể làm để đẩy nhanh quá trình thăng thiên của bạn là yêu cầu khi
thiền định để kết nối chính xác với 11 phần linh hồn mở rộng khác của bạn, theo cả nghĩa điện
và năng lượng. Đây là một cái gì đó bạn sẽ cần phải yêu cầu các bậc thầy giúp đỡ bạn. Vywamus
là đặc biệt giỏi trong loại công việc này.
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Tôi luôn tò mò về việc Paramahansa Yogananda có thăng lên hay không, bởi vì khi anh ta chết,
cơ thể anh ta đã già và anh ta rời đi trong trạng thái Mahasamadi, là trạng thái “chết đi có ý thức
- conscious exiting”. Vywamus đã nói với tôi rằng Paramahansa Yogananda đã thực sự thăng
thiên trước khi anh ấy rời đi.
Bạn sẽ trông như ở độ tuổi bao nhiêu sau khi thăng lên, tôi đã được nói là thông thường sẽ là độ
tuổi và hình dạng mà bạn đã có khi bạn thăng lên. Nếu bạn muốn làm trẻ hóa cơ thể của bạn sau
đó thì bạn có thể thay đổi ngoại hình của mình. Thông thường thì điều này sẽ được thực hiện từ
từ.
Thật ngạc nhiên với tôi khi tôi phát hiện ra rằng sẽ có những đứa trẻ thực sự là một phần của làn
sóng thăng thiên tập thể; tuy nhiên, phần lớn sẽ là người trưởng thành trong độ tuổi từ 30 đến 60.
Tuy nhiên, cũng sẽ có một số người thăng lên khi đã cao tuổi.
Sau khi bạn thăng thiên, các luân xa không còn tách rời nhau riêng lẻ nữa mà thay vào đó là một
cột luân xa dài với một ngọn lửa màu trắng vàng ở con mắt thứ 3. Cánh cổng thực sự cho sự
thăng thiên tập thể sẽ mở ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1994. Nó được gọi một cách bí truyền là
12:12. Đây là sự kiện tâm linh lớn tiếp theo trên hành tinh sau 11:11 mà Solara đã cho mọi người
biết tới rộng rãi vào năm 1992.
Cũng phải hiểu rằng bạn sẽ không đạt được sự thăng thiên của mình mà không vượt qua cuộc
điểm đạo thứ 5. Bạn không thể bỏ qua các bước trong quy trình điểm đạo. Vì những thời điểm
này được tăng tốc rất nhanh, những cuộc điểm đạo này có thể được vượt qua rất nhanh chóng.
Sẽ có rất nhiều làn sóng thăng thiên tập thể vượt xa con số 3 lần mà tôi đã đề cập. Các sự kiện
thăng thiên sẽ vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong năm 2012, là thời điểm kết thúc cuốn lịch của người
Maya và các lời tiên tri về kim tự tháp. Sự thăng thiên xảy ra sau này nhưng với tốc độ chậm
hơn.
Sau khi bạn thăng lên, bạn vẫn tiếp tục phát triển và tinh luyện các khả năng và kỹ năng của
mình. Nó không giống như thể bạn thăng lên và không có nhiều thứ để học. Một sự hiểu biết thú
vị khác mà tôi đã nói về sự thăng thiên là sẽ có nhiều kiểu Chân Sư khác nhau. Một số sẽ dựa
trên cảm xúc, một số dựa trên tinh thần, một số có khả năng thể chất hoặc khả năng chữa bệnh
nhiều hơn. Sẽ có sự thay đổi lớn về khả năng và tiềm năng của các Chân Sư đã Thăng Lên. Các
khuynh hướng bạn có trước khi thăng thiên sẽ tiếp tục sau khi thăng thiên. Kỹ năng cá nhân sẽ
thay đổi tùy theo linh hồn và bản thiết kế chân thần của bạn.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả các bạn quan tâm đến việc trở thành ứng cử viên thăng
thiên đầy đủ hãy đứng trước Sanat Kumara trong khi thiền định và đưa ra yêu cầu này.
Tôi đã hỏi Vywamus có trường hợp người nào đã từng thăng lên vào ban đêm trong khi họ ngủ
không. Anh ấy nói với tôi rằng đây là trường hợp khá thường xuyên nhưng thường mọi người
luôn thức dậy khi sự thăng thiên của họ thực sự bắt đầu xảy ra. Anh ấy nói với tôi rằng chỉ có
một trường hợp anh ấy biết trong đó người ấy thăng lên thực sự trong khi đang ngủ. Khi người
đàn ông này tỉnh dậy, anh ta nghĩ rằng anh ta vẫn đang mơ khi thực tế anh ta đã thăng thiên và
không biết điều đó.
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Tôi hỏi Djwhal Khul, một người thăng thiên thực sự sẽ trông như thế nào đối với một người đang
ở chiều kích thứ 3 và có thể theo dõi họ thăng thiên. Djwhal nói rằng người đó sẽ bắt đầu biến
mất thành một dạng ngoại bào (ectoplasmic) và sau đó vật chất hóa lại. Một người ở chiều kích
thứ ba sẽ nghĩ rằng tầm nhìn của anh ta trở nên mờ nhạt hoặc mơ hồ vì một số lý do. Nếu bạn
chọn thăng lên trong cơ thể Mayavarupa của mình, ngọn lửa vũ trụ thực sự bắt đầu tràn vào khi
bạn thăng lên và nó thực sự đốt cháy phương tiện vật lý. Cơ thể Mayavarupa, giống như một bản
thiết kế cơ thể chân thần, sau đó được vật chất hóa lại thành một cơ thể hoàn hảo. Còn khi thăng
lên cả cơ thể vật lý, một chuyển động xoắn ốc được thiết lập và phương tiện vật lý được nâng lên
Ánh Sáng thay vì bị đốt cháy.
Những người trải qua quá trình thăng thiên trước khi làn sóng thăng thiên tập thể xảy ra có thể
được gọi như là các nguyên mẫu. Mỗi làn sóng thăng thiên tập thể sẽ khiến cho nó trở nên dễ
dàng hơn với những ai thăng lên sau này. Nhiều người sẽ đạt được sự thăng thiên của họ trong
những làn sóng sớm hơn này sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới năm 2012.

Tăng Tốc Con Đường Và Xây Dựng Thương Số
Ánh Sáng Của Bạn
Kỹ thuật thăng thiên số 1
Đối với kiến thức của riêng tôi cũng như với việc viết cuốn sách này, tôi đã nghiên cứu con đường
thăng thiên của cá nhân tôi và tôi đã cố gắng học mọi thứ có thể về quá trình và cơ chế của sự
thăng thiên. Một trong những điều thú vị mà tôi đã gặp trong hành trình khám phá trên cõi giới
bên trong của hiện hữu đó là ghế thăng thiên hay buồng thăng thiên. Có rất nhiều ghế thăng thiên
như vậy. Tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 ghế thăng thiên mà tôi thấy rằng chúng vô cùng mạnh mẽ và
hiệu quả nhất. Chúng thực sự là những chiếc ghế hay bàn hay cột mà bạn sẽ ngồi hay nằm hay
đứng trên đó. Các Bậc Thầy, thông qua một số loại công nghệ cao hơn, sử dụng xung Ánh Sáng
thông qua một cơ chế để tăng rung động của bạn. Có một chiếc trên tàu vũ trụ của Chỉ huy Astar,
có một cái ở tịnh thất ở Luxor nơi mà Chân Sư Serapis Bey đã thăng thiên. Có một cái ở Telos,
thành phố ngầm bên dưới Núi Shasta. Có một trong Đại Kim tự tháp Giza, ở trong phòng của nhà
vua. Sở thích của cá nhân tôi là chiếc ghế ở bên trong Núi Shasta, trong một buồng thăng thiên
bên trong một kim tự tháp khổng lồ. Hãy thỉnh cầu trong khi thiền định hay vào ban đêm trong
khi bạn đi ngủ để được đưa tới những chiếc ghế thăng thiên này. Bạn có thể dịch chuyển xung
quanh nếu bạn thích và tìm thấy vị trí yêu thích của bạn. Đó là một trong những cách tốt nhất mà
tôi đã tìm thấy để xây dựng thương số Ánh Sáng và tăng rung động của bạn. Bạn có thể cảm thấy
Ánh sáng và năng lượng đang rất nhẹ nhàng đập vào cơ thể bạn khi bạn ngồi thiền. Tôi cũng
khuyên bạn nên kêu gọi Tổng lãnh thiên thần Metatron để giúp đỡ trong việc xây dựng thương
số Ánh Sáng của bạn. Anh ấy là Đấng Sáng Tạo của tất cả Ánh Sáng bên ngoài trong vũ trụ và
dường như có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực này.

Kỹ thuật thăng thiên số 2
Gọi tới Mahatma để tích hợp tất cả 352 cấp độ của Mahatma vào bản thể của bạn trong mỗi lần
thiền. Cũng thỉnh cầu để nhận được thông tin Ánh Sáng của tất cả 352 cấp độ của Mahatma. Nó
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sẽ xuất hiện trông giống như các gói Ánh Sáng nếu bạn nhìn vào nó bằng nhãn thông. Thỉnh cầu
để nhận được các gói thông tin Ánh Sáng từ chiều kích thứ 5, thứ 6, thứ 7 của thực tại. Đây là
những thông tin tâm linh thực sự mà đã được lập trình đi vào ngân hàng máy tính của bạn và cuối
cùng bạn sẽ sử dụng nó trong nhiệm vụ tương lai của mình. Nó cũng giúp xây dựng thương số
Ánh Sáng của bạn. Bạn cũng có thể đề nghị để trở thành walk-in cho Mahatma trên Trái Đất. Khi
làm điều này, bạn đang yêu cầu được Mahatma phủ bóng để giúp đỡ hàn gắn sự tách biệt giữa
phàm ngã, chân thần và linh hồn của bạn, và cả giữ bạn với sự hiện diện của Thượng Đế.

Kỹ thuật thăng thiên số 3
Gọi nhiều lần trong suốt cả ngày để được căn chỉnh đường kinh mạch, căn chỉnh và tích hợp tâm
linh. Điều này sẽ điều chỉnh chính xác bản thân bạn với năng lượng vũ trụ.

Kỹ thuật thăng thiên số 4
Kêu gọi tới chân thần của bạn và các Chân Sư để để xây dựng merkabah cá nhân của bạn nếu
bạn chưa có sẵn. Thỉnh cầu trong khi thiền định để merkabah của bạn sẽ được quay để tăng rung
động của bạn tới chiều kích thứ 5, tần số của Chân Sư Thăng Thiên. Sử dụng merkabah của bạn
bất cứ lúc nào bạn muốn thực hiện du hành linh hồn trong khi thiền định hoặc vào ban đêm trong
khi bạn ngủ. Chuyển động quay vòng của mekarbah là một phần của quá trình học tập để phi vật
chất hóa và vật chất hóa.

Kỹ thuật thăng thiên số 5
Khi bạn thiền định kể từ lúc này, hãy thực hiện một lời đề nghị tới 11 phần linh hồn mở rộng
khác của bạn để tham gia cùng bạn trong công việc thăng thiên của bạn. Đừng ra lệnh cho họ mà
thay vào đó hãy gửi tới họ một lời mời có mặt và thỉnh cầu chân thần của bạn và có thể cả
Vywamus để trợ giúp trong việc tập hợp họ. Trong những lần thiền sau này, bạn cũng có thể
muốn mời tất cả 144 phần linh hồn mở rộng của bạn. . Bằng cách này, bạn đang làm công việc
thăng thiên của mình cho cả 12 người thay vì chỉ một mình bạn. Hãy nhớ rằng, toàn thể nhóm
linh hồn mở rộng của bạn cũng thực sự sẽ thăng lên chỉ cần thông qua một linh hồn mở rộng
trong nhóm thăng lên. Tôi không thể đề nghị nhiều hơn được nữa vì sự hữu ích của kỹ thuật này.

Kỹ thuật thăng thiên số 6
Kêu gọi tới Isis, Osiris, Serapis Bey và Chân Sư Thoth với “Hòm Giao Ước - Ark of the
Covenant” sẽ được sử dụng để tăng tốc con đường thăng thiên của bạn trong lúc thiền định. Hòm
Giao Ước đã được sử dụng bởi các Ptahs và bậc thầy Ai Cập vĩ đại trong quá khứ trong các cuộc
điểm đạo và thăng thiên của họ. Bạn sẽ trải nghiệm sự gia tăng rõ rệt sức mạnh của việc thiền
định của bạn mỗi khi bạn gọi nó.

Kỹ thuật thăng thiên số 7
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Kêu gọi ra, bên dưới sự hướng dẫn của chân thần của bạn, để neo đậu và kích hoạt 12 luân xa
của bạn. Các luân xa của bạn thực sự sẽ hạ xuống đi vào cơ thể như cơ thể Ánh Sáng. Chúng sẽ
ở lại trong hệ thống bốn cơ thể của bạn trong một khoảng thời gian và sau đó rời đi. Sự cầu khẩn
không ngừng nghỉ các luân ca cao hơn của bạn giáng xuống, theo thời gian nó sẽ xây dựng pin
tâm linh của bạn. Nó sẽ tăng công suất của bóng đèn tâm linh mà bạn đang có. Điều cần thiết là
bạn làm điều này dưới sự giám sát của chân thần của bạn, để cơ thể của bạn không bị đốt cháy.
Đây không phải là việc nên làm ngay lập tức mà cần từ từ và dần dần, để hệ thống thần kinh của
bạn có sự chuẩn bị. Yêu cầu linh hồn và chân thần của bạn giám sát quá trình này và bạn không
có gì phải lo lắng. Tôi cũng đề nghị bạn sử dụng liệu pháp thiền định thăng thiên ở phần sau cuốn
sách này trong một khoảng thời gian. Để nó vào băng ghi âm mà bạn đã ghi âm cho chính mình.
Theo thời gian, bạn sẽ tích hợp 16 luân xa đầu tiên. Sau đó, bạn có thể bắt đầu gọi các luân xa
của chiều kích thứ 5 từ luân xa thứ 16 đến 22.

Kỹ thuật thăng thiên số 8
Nếu bạn đã từng cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào trong khi thiền, hãy thường xuyên gọi ngay
cho nhóm chữa lành MAP (Chương trình hỗ trợ y tế - Medical Assistance Program). Đây là một
nhóm các sinh mệnh đã thăng thiên được thành lập bởi Thần Pan, thiên thần ánh sáng chữa lành,
Đơn vị y tế của Những Anh Em Trắng Cao Cả (Great White Brotherhood Medical Unit) và linh
hồn và chân thần của bạn. Chỉ cần gọi họ bằng tên. Họ được đào tạo đặc biệt để trợ giúp cho bất
kỳ vấn đề y tế hay tắc nghẽn năng lượng nào. Cá nhân tôi kêu gọi họ mỗi lần trong khi tôi thiền
để được trợ giúp làm cân bằng cơ thể vật lý của tôi. Để hiểu tổng thể về nhóm MAP, hãy đọc
chương về họ trong cuốn sách thứ hai của tôi, về Tâm lý học tâm hồn (Soul Psychology).

Kỹ thuật thăng thiên số 9
Trong mỗi khi thiền, hãy kêu gọi sự hạ xuống và thả neo của chân thần của bạn, cơ thể
Mayavarupa của bạn, cơ thể thiên thần mặt trời vàng kim của bạn (your golden solar angelic
body), cơ thể mặt trời Ánh Sáng của bạn (your solar body of Light), Thượng Đế và Mahatma.
Đây là tất cả các khía cạnh cao hơn của bản thân bạn (danh tính đa chiều kích của bạn) mà sẽ
hợp nhất với hệ thống 4 cơ thể của bạn và xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn, làm tăng cường
rung động toàn thể của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 10
Trong mỗi lần thiền định, hãy thỉnh cầu để xây dựng 12 chuỗi DNA trong cơ thể Etheric vật lý
của bạn. Trái với những gì hầu hết mọi người hiểu về điều này, 12 chuỗi DNA được tích hợp vào
cơ thể etheric và không thực sự biểu lộ đi vào thể vật lý cho tới sau khi thăng lên. Tiếp tục yêu
cầu này và theo thời gian công việc này sẽ được hoàn thành. Nó là một phần của công việc chuẩn
bị cơ thể cho sự thăng thiên của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 11
Kêu gọi để có được một trải nghiệm mê ly, cực lạc trong khi thiền. Đây là một trải nghiệm của
việc được đưa lên cột Ánh Sáng hay cột Ánh Sáng của sự thăng thiên trong khi thiền.
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Kỹ thuật thăng thiên số 12
Trong mỗi lần thiền, hãy thỉnh cầu một phước lành thăng thiên đặc biệt và sự gia tốc thăng thiên
từ một trong những Chân Sư Thăng Thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 13
Trong mỗi lần thiền hãy đề nghị được mở ra hoàn toàn luân xa thăng thiên của bạn và kích hoạt
toàn bộ các trung tâm não của bạn. Luân xa thăng thiên của bạn là một luân xa ở phía sau đầu,
nơi phần tóc buộc kiểu đuôi ngựa sẽ bắt đầu lộ ra. Đó là một điểm mềm trên đỉnh đầu của bạn,
một chút về phía sau. Khi thăng thiên, luân xa này hoàn toàn mở. Một chìa khóa khác để thăng
thiên là kích hoạt đầy đủ các trung tâm não của bạn và đạt được sự khai sáng não bộ đầy đủ.
Thỉnh cầu các chân sư thăng thiên để bạn nhận được sự trao truyền thần thánh các chìa khóa và
công cụ “ankh” của sự thăng thiên đi vào trong bộ não và trái tim của bạn. Những chức năng này
giống như phiên bản thu nhỏ của hòm giao ước hay phiên bản thu nhỏ của merkabah để làm quay
và tăng thương số Ánh Sáng của bạn và chứa đựng thông tin thăng thiên. Hãy thỉnh cầu những
thứ này được đặt bên trong bạn trong khi bạn thiền và trước khi đi ngủ để tăng tốc quá trình thăng
thiên của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 14
Kêu gọi tới Vywamus và các Chân Sư Thăng Thiên khác để chuẩn bị hệ thống thần kinh vật lý
và Etheric cho sự thăng thiên. Đây là một trong những chìa khóa để xây dựng thương số Ánh
Sáng của bạn và bắt đầu để giữ được tần số Ánh Sáng cao hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 15
Một cách thường xuyên, thực hiện liệu pháp và thiền định thăng thiên ở cuối cuốn sách này. Khi
không sử dụng phần thiền dài đó, hãy lấy các hướng dẫn từ phần các kỹ thuật thăng thiên trong
đó và thử những phương thức khác nhau trong các bài thiền khác nhau.

Kỹ thuật thăng thiên số 16
Trong khi thiền, đi tới trước Sanat Kumara và thực hiện lời cầu nguyện thỉnh cầu về con đường
thăng thiên của bạn. Và cũng đề cập tới những gì bạn mong muốn tới Cấp Bậc Tinh Thần và
nhân loại về công việc phụng sự mà bạn muốn làm. Sử dụng kỹ thuật này đặc biệt khi mỗi dịp lễ
hội Wesak, đó là trăng tròn vào tháng Năm. Thật ra, đây là ngày linh thiêng nhất trong năm theo
quan điểm của Cấp Bậc Tinh Thần.

Kỹ thuật thăng thiên số 17
Kêu gọi tới ngọn lửa lớn hơn để sát nhập và hòa trộn với ngọn lửa nhỏ hơn trên Trái Đất. Kêu
gọi sự hợp nhất hoàn toàn của chân thần, linh hồn và phàm ngã trên Trái Đất. Kêu gọi để có cuộc
hôn nhân thần thánh của linh hồn và tinh thần trên Trái Đất.
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Kỹ thuật thăng thiên số 18
Kêu gọi tới Helios, Metatron và Enoch để nhận được những ký tự lửa (the fire letters) và tất cả
thông tin có liên quan từ “Các Chìa Khóa của Enoch - The Keys of Enoch” trong tất cả năm ngôn
ngữ thiêng liêng. Thỉnh cầu để tất cả các thông tin này sẽ được truyền tới bạn trong khi thiền
hoặc trong giấc ngủ của bạn. Khái niệm này giống như một cuốn băng ngoại ngữ được mở vào
ban đêm khi bạn ngủ, nhưng khác biệt ở đây là nó ở cấp độ mở rộng tới vô hạn. Toàn bộ các chìa
khóa của Enoch và nhiều hơn nữa theo nghĩa đen được lập trình đi vào ngân hàng máy tính của
bạn mà không cần bạn đọc những cuốn sách này. Điều này tương tự như kỹ thuật thăng thiên số
hai, gọi các gói thông tin Ánh sáng của tất cả 352 cấp độ của Mahatma. Toàn bộ quá trình không
mất nhiều thời gian và tất cả tài liệu này sẽ có sẵn cho bạn trong tương lai. Nó cũng giúp xây
dựng thương số Ánh Sáng.

Kỹ thuật thăng thiên số 19
Cần thiết phải gỡ bỏ tất cả các cấy ghép của người ngoài hành tinh và các dạng tinh linh bám trên
các cơ thể của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với vợ tôi Terri và tôi, hoặc
bằng cách liên hệ với bất kỳ người nào đủ khả năng trong cộng đồng của bạn. Nó có thể được
thực hiện qua điện thoại và mất khoảng một giờ. Mọi người trên hành tinh đều có chúng và họ
không có gì phải lo lắng. Nó chỉ đơn giản là sự thanh lọc và làm sạch các thể vi tế khác mà sẽ
giúp ích để tăng tốc sự thăng thiên của bạn. (Để biết thêm thông tin về điều này, hãy đọc cuốn
sách của tôi có tên: Các bí mật bị che dấu (The hidden mysteries), nửa sau của cuốn sách là cái
nhìn toàn thể về các hoạt động bên ngoài hành tinh và nó đưa ra lời giải thích chi tiết về toàn bộ
quá trình này.)

Kỹ thuật thăng thiên số 20
Kêu gọi riêng tới Đức Helios để giúp xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng (Lightbody) của bạn. Và bạn
cũng hãy thỉnh cầu một sự neo đậu hoàn toàn Cơ Thể Ánh Sáng của linh hồn và chân thần đi vào
hệ thống 4 cơ thể của bạn để sát nhập hoàn toàn vào phương tiện vật lý của bạn. Helios đặc biệt
thành thạo công việc này vì anh ấy là Logos của Thái Dương Hệ (Thái Dương Thượng Đế) và
anh ấy là hiện thân của năng lượng mặt trời mà nó có sự liên quan trực tiếp với Cơ Thể Ánh
Sáng.

Cuộc điểm đạo thứ bảy
Cuộc điểm đạo thứ bảy là cuộc điểm đạo cao nhất có thể đạt được trên hành tinh này. Cuộc điểm
đạo thứ bảy đánh dấu sự tự do khỏi đời sống thế thường ở bảy cảnh giới của sự sống trên hành
tinh của chúng ta. Nó là một thực tại nhẹ hơn hay ở phía trên của cảnh giới vật lý vũ trụ. Đó là
sự sát nhập vào cảnh giới thiêng liêng – cảnh giới của Thượng Đế của ý thức. Ý chí của bậc Chân
Sư trở nên hợp nhất hoàn toàn với đấng Hành Tinh Thượng Đế. Người con trai / con gái của
Thượng Đế đã tìm thấy con đường trở lại với chúa Cha và với nguồn gốc của mình, trạng thái đó
của hiện hữu được gọi là Shamballa. Bậc chân sư đã trở thành tiêu điểm Ánh Sáng của Sự Sống.
Anh ấy/Cô ấy có quyền đến và đi vào cung điện của Shamballa. Nhãn quan của chân sư lúc này
xuyên vượt ra xa khỏi vành đai mặt trời. Anh ấy kiểm soát được tất cả 7 tia sáng. (Khoa học về
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12 tia sáng sẽ được thảo luận ở một chương trong tương lai). Anh ấy vận dụng được các quy luật
trong hệ mặt trời. Anh ấy bắt đầu nhìn thấy được các kế hoạch và mục đích của đấng Thái Dương
Thượng Đế. Chân sư được ban cho một bí mật về phẩm chất của Tình Yêu / Trí Tuệ mà chính
bản thân nó được biểu hiện xuyên suốt toàn bộ các dạng được sáng tạo nên. Chân Sư đã trở nên
tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả mọi sự quan tâm nào đó. Luân xa vương miện là luân xa được kích
thích trong cuộc điểm đạo này. Cuộc điểm đạo này được đề cập đến trong thuật ngữ của Cơ Đốc
giáo như là sự Phục Sinh.
Bảy Con Đường Của Sự Tiến Hóa Cao Hơn
Bảy con đường của sự tiến hóa cao hơn là các con đường mà chúng ta phải lựa chọn vào thời
điểm cuộc điểm đạo thứ sáu và lúc thăng thiên. Chúng ta chỉ được phép chọn một con đường để
được đào tạo và phụng sự trong chuyến hành trình của chúng ta trở lại Thượng Đế. Tôi sẽ liệt kê
ra đây các thông tin hữu ích được lấy ra từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey mang tên “Điểm
Đạo trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ - Initiation, Human and Solar”, nó được viết ra bởi dẫn
kênh với đức DK đã tiết lộ vắn tắt điều huyền bí về các con đường này. Nó là một ý tưởng tốt để
bạn làm quen với chúng ngay lúc này trước khi sự thăng thiên xảy ra với bạn. Tôi muốn nhắc
nhở trước với bạn là những thông tin đó có thể rất khó hiểu vì vậy tôi khuyên bạn nên đọc tài liệu
này từ não phải thay vì từ não trái. Tôi đưa thông tin này vào chương này chỉ để cung cấp một
trực giác nhỏ và phác thảo bộ khung thông tin để giúp ích khi chúng ta bắt đầu sự tiến hóa vũ trụ
của mình. Rất cảm ơn Alice Bailey cho công việc tuyệt vời mà cô ấy đã làm để mang đến cho
chúng ta tài liệu này.
(Phần dịch thuật về 7 con đường này được tham khảo từ link sau đã có sẵn, nên người dịch sẽ
lấy sẵn mà không dịch lại nữa)
1. Con Đường Phụng Sự trên Địa Cầu. The Path of Earth Service
Đây là Con Đường khiến hành giả liên kết với Thánh Đoàn, các Ngài thệ nguyện phụng sự và
trợ giúp cuộc tiến hóa của hành tinh chúng ta. Đoàn gồm những vị làm việc dưới quyền Đức
Chúa Tể Hoàn Cầu, với các Chân sư Minh triết được phân thành bảy nhóm. Không có nhiều
Chân sư đi theo Con Đường này như các vị trên những Con Đường khác, và chỉ đủ số vị được
phép chọn Con Đường này để xúc tiến thỏa đáng cuộc tiến hóa hành tinh. Chúng ta biết nhiều về
Con Đường này hơn các Con Đường khác, và sẽ biết được nhiều hơn khi các thành viên của nhân
loại hội đủ điều kiện tiếp xúc với Đại Đoàn Huynh Trưởng. Phạm vi các Ngài thu dụng nhân
viên, phương pháp các Ngài làm việc, cuối cùng sẽ trở thành kiến thức ngoại môn, và khi bảy
nhóm này được công nhận và biết đến, thì trình tự hợp lý sẽ là các trường phái phát triển để điền
khuyết các chức vụ trong những nhóm này.
2. Con Đường Công Tác Từ Lực. The Path of Magnetic Work
Những vị nào làm công việc vận dụng các mãnh lực, hay lực điện từ để các Đấng Cao Cả sử
dụng trên các cảnh giới, thì đi theo Con Đường này. Họ điều động năng lượng tạo hình tinh hoa
chất; vận dụng vật chất thuộc mọi tỉ trọng và mức độ rung động. Họ vận dụng các đợt sóng tư
tưởng lớn, các trào lưu công luận trên các cấp cảm dục, cũng như trên các cấp cao hơn, nơi các
Đấng Cao Cả hoạt động. Một số đông những người thuộc cung năm, những người có cung Chân
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thần là Cung Kiến thức Cụ thể, đi theo đường lối cố gắng này. Phẩm tính cố hữu của loại Chân
thần thường quyết định đường lối hoạt động, và nghiệp quả của cung năm là một trong những
yếu tố tạo nên điều này. Các Chân thần này làm việc với Fohat, và phải làm việc cho đến cuối
đại chu kỳ. Bấy giờ họ sẽ ở trên cõi trí vũ trụ, nhưng cho đến nay khả năng suy tư trừu tượng
phát triển còn quá ít nên chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa lời phát biểu này.
3. Con Đường Đào Tạo các Hành Tinh Thượng Đế. The Path of Training for Planetary Logoi
Đây là Con Đường dành cho các vị sẽ nhận công tác của bảy vị Hành Tinh Thượng Đế của hệ
thống tiếp sau, và những Phụ tá của các Ngài là bốn mươi chín vị Phó Hành Tinh Thượng Đế,
cũng như các Đấng khác làm việc trong ngành đặc biệt này. Sẽ có bảy hệ thống, dù chúng ta chỉ
liên quan đến ba hệ thống chính yếu, trong đó thái dương hệ của chúng ta hiện nay là hệ chính
yếu thứ nhì. Mỗi vị Đế quân của một cung nhận một số điểm đạo đồ sáu lần điểm đạo và huấn
luyện các vị đó đặc biệt cho công tác này; năng khiếu đặc biệt về màu sắc và âm thanh đưa đến
sự chọn lựa này, và khả năng làm việc với “tâm hồn” hay các linh hồn đang tiến hóa là đặc điểm
của ứng viên vào chức vụ cao cả này. Có thể nói các Hành Tinh Thượng Đế là các nhà tâm lý
học thiêng liêng, nên trong việc đào tạo cho chức vụ này thì tâm lý học là môn căn bản, dù rằng
đó là một môn tâm lý học mà cho đến nay chúng ta chưa thể quan niệm được. Trong hành tinh
đặc biệt của chính Ngài, mỗi vị Hành Tinh Thượng Đế đều có những trường để phát triển các vị
phụ tá Thượng Đế, ở đó huấn luyện các Vị cho chức vụ cao cả này, cho các Vị có cơ hội đạt kinh
nghiệm rộng lớn. Ngay cả các vị Thượng Đế cũng tiếp tục tiến tới, và địa vị của các Ngài cần
được thay thế.
4. Con Đường đến Sirius. The Path to Sirius
Rất ít điều gì có thể truyền đạt về Con Đường này, và chỉ có thể nêu lên mối quan hệ mật thiết lạ
lùng giữa con đường này và Pleiades (Chòm sao Thất tinh), chứ không thể suy đoán thêm. Đa số
những người trong nhân loại đã giải thoát đều đi theo đường này, và triển vọng mang lại những
khả năng vinh diệu. Bảy ngôi sao của Pleiades là mục tiêu cho bảy mẫu người, và điều này được
ngụ ý bằng câu nói trong Cổ Thư của Job, “Người có thể nào giữ được ảnh hưởng dịu dàng của
chòm sao Thất tinh?” Trong bí nhiệm của ảnh hưởng này và trong bí mật của mặt trời Sirius, có
ẩn các sự kiện thực về cuộc tiến hóa của vũ trụ chúng ta, và do đó, của thái dương hệ chúng ta.
5. Con Đường của Các Cung. The Ray Path
Thật khó biết tên nào khác để gọi Con Đường này, vì chúng ta biết về nó quá ít. Đi theo đường
này, hành giả tiếp tục ở trên cung của mình, và làm việc theo đó trong các vương quốc khác nhau,
trên tất cả các cảnh giới, thi hành các mệnh lệnh của Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, và làm việc theo
sự điều hành của Ngài. Nó đưa hành giả đến khắp nơi trong thái dương hệ, nhưng vẫn dứt khoát
liên kết y với cung tổng hợp. Đây là một con đường rất khó khăn, phức tạp, vì nó cần một năng
lực toán học tinh vi, cao cấp, và khả năng làm việc bằng phương pháp hình học, theo cách mà bộ
óc thuộc ba bề đo của chúng ta không thể thấu hiểu. Vị nào chọn con đường này thì thấy luật
rung động có tầm quan trọng sâu xa. Trước hết, Ngài làm việc trong phòng hội đồng của Đức
Chúa Tể Hoàn Cầu ở Shamballa, vận dụng luật rung động trên cung của chính Ngài. Về sau,
Ngài sẽ ở trên một hành tinh tương ứng với cung của chính Ngài, và không ở địa cầu, trừ khi
Ngài có cùng cung với vị Hành Tinh Thượng Đế cai quản địa cầu. Về sau, khi tiến bộ hơn, Ngài
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lại chuyển đến mặt trời; bấy giờ, khi đã thấu đáo được tất cả những gì liên quan đến sự rung động
trong thái dương hệ này, Ngài sẽ chuyển đến một hệ vũ trụ, rời cung của chính Ngài (vốn là một
cung phụ của một cung vũ trụ), để tiếp tục chuyển đến cung vũ trụ tương ứng.
Giống như cuộc tiến hóa của con người trong thái dương hệ này có năm giai đoạn, trên đây chúng
ta cũng đã kể năm Con Đường chính mà một vị Chân sư phải chọn. Chúng ta chỉ có thể đề cập
đến hai con đường còn lại một cách vắn tắt hơn nữa, vì chỉ rất ít những người thật tiến hóa mới
bước vào đó, do phải cần mức thành đạt cao khi nhập vào, và vị nào đi vào những con đường đó
đều hoàn toàn ra khỏi thái dương hệ. Chúng không đưa đến Sirius như một số con đường khác.
Xin nhớ là bốn nhóm còn lại trong thái dương hệ, cuối cùng sau những khoảng thời gian lâu dài,
xa xăm, sẽ chuyển đến các cảnh giới vũ trụ. Một nhóm chuyển trực tiếp đến Sirius, và hai nhóm
còn lại, sau khi được điểm đạo, chuyển trực tiếp đến cảnh giới vũ trụ, không có thời kỳ công tác
trung gian trên địa cầu, trong thái dương hệ, hay trên Sirius. Hai Con Đường này là:
6. Con Đường chính Đức Thái Dương Thượng Đế đang đi. The Path the Logos Himself Is
On
Tất cả các môn sinh huyền bí đã nghiên cứu cẩn thận các tiến trình của thế giới sẽ thấy rõ trong
ánh sáng của luật tương ứng, rằng Đức Thái Dương Thượng Đế trên các cảnh giới vũ trụ đang
phát triển nội nhãn thông vũ trụ, giống như con người ở cấp độ thấp hơn đang nhằm phát triển
nhãn quan tương tự trong thái dương hệ. Có thể gọi điều này là sự phát triển con mắt thứ ba cấp
vũ trụ. Trong cấu trúc của con mắt ở cõi trần có ẩn sự bí mật này, và khi nghiên cứu nó, chúng
ta có thể được khải thị phần nào bí nhiệm. Một bộ phận nhất định của mắt là trung tâm của thị
giác, và chính là dụng cụ để nhìn; phần còn lại của mắt giữ vai trò lớp vỏ bảo vệ, cả hai phần đều
cần thiết, và không phần nào có thể tồn tại mà thiếu phần kia. Trong trường hợp vĩ đại hơn cũng
vậy, nhưng sự tương đồng trên các cấp cao siêu đến đỗi nếu dùng ngôn từ diễn tả thì chỉ làm lu
mờ chân lý. Một số người con của nhân loại, một nhóm trung tâm đã đạt một cấp điểm đạo rất
cao trong thái dương hệ trước, đã hình thành một nhóm nội môn chung quanh Đức Thái Dương
Thượng Đế khi Ngài quyết định tiến bước xa hơn. Kết quả là Ngài tạo thành thái dương hệ này,
vì ý muốn lâm phàm cấp vũ trụ thúc đẩy Ngài đi tới. Nhóm nội môn này ở lại với Đức Thượng
Đế trên cõi nguyên tử, hay cõi thứ nhất của thái dương hệ, trên phương diện chủ quan nội tại, và
trong một ý nghĩa huyền bí, nhóm này tương ứng với đồng tử của mắt. Quê hương thật của các
Đấng Cao Cả này ở trên cõi bồ-đề vũ trụ.
Dần dần, nhờ nỗ lực lớn lao, một số Chân sư đã hội đủ điều kiện, hoặc đang tự chuẩn bị cho đủ
điều kiện để nhận địa vị các thành viên nguyên thủy của nhóm này, cho phép các Ngài trở về một
trung tâm vũ trụ mà thái dương hệ chúng ta và hệ vĩ đại hơn là Sirius đang quay chung quanh.
Thỉnh thoảng mới có một vị Chân sư hội đủ các điều kiện cần thiết, vì điều này bao gồm sự phát
triển một lối ứng đáp nhất định với các rung động vũ trụ, tức là chuyên về nội nhãn thông và phát
triển nhãn thông vũ trụ đến mức nào đó. Nhiều vị trong trường tiến hóa thiên thần đi vào con
đường này hơn là nhân loại. Nhân loại đi theo con đường này qua trường tiến hóa thiên thần, mà
có thể nhập vào nhờ chuyển đến Con Đường thứ năm, Con Đường của các cung. Hai trường tiến
hóa trên có thể hợp nhất trên Con Đường thứ năm, và từ Con Đường thứ năm có thể nhập vào
Con Đường thứ sáu.
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7. Con Đường Địa Vị Chúa Con Tuyệt Đối. The Path of Absolute Sonship
Địa vị Chúa Con này là tương ứng trên cảnh giới Cao nhất với cấp bậc trên Đường Đệ Tử mà
chúng ta gọi là “Con của Chân sư.” Đó là địa vị Chúa Con của một Đấng cao siêu hơn Đức Thái
Dương Thượng Đế chúng ta, mà chúng ta không đề cập đến ở đây. Đây là con đường vĩ đại điều
hành nghiệp quả. Các vị Nghiệp Quả Tinh Quân ở trên Con Đường này, tất cả những vị nào thích
hợp với đường lối làm việc này, và thân cận với Đức Thái Dương Thượng Đế theo nghĩa mật
thiết cá nhân, đều chuyển vào Con Đường Địa Vị Chúa Con Tuyệt Đối. Đây là Con Đường của
những vị thân thiết đặc biệt với Đức Thượng Đế, và Ngài trao vào tay Họ việc thanh toán nghiệp
quả trong thái dương hệ. Họ biết các mong muốn, ý chí và mục đích của Ngài và được giao cho
thi hành các mệnh lệnh của Ngài. Nhóm này cộng sự với Đức Hành Tinh Thượng Đế, tạo thành
một nhóm đặc biệt, được liên kết với một vị Thượng Đế còn cao siêu hơn nữa.
Hầu hết nhân loại chọn con đường đến Sirius vì đây là trường đại học mà Shamballa là một phần.
Nó phục vụ như một sân tập mà từ đó một người có thể chuyển sang một số con đường tiên tiến
hơn vào thời gian sau trong sự tiến hóa vũ trụ của người đó.
Djwhal Khul đã chọn con đường đến Sirius, cũng như Đức Phật. Là con đường đầu tiên dành cho
những người muốn tiếp tục làm việc với Trái Đất sau khi họ thăng lên. Vợ tôi đã chọn con đường
đó và đã đồng ý với Djwhal Khul để tiếp tục làm việc với Trái Đất trong 4.000 năm, mặc dù
không nhất thiết cô ấy sẽ ở lại Trái Đất suốt thời gian đó.
Bản thân tôi đã chọn Con đường đến Sirius và đang cân nhắc chuyển sang Con Đường Chúa Con
Tuyệt Đối thời gian sau này. Tôi cũng đã được thông báo rằng tôi sẽ ở lại Trái Đất trong khoảng
hơn 20 năm nữa và trong thời gian đó tôi sẽ tiếp tục làm việc trong Ashram của Djwhal Khul
trước khi di chuyển tới Sirius. Hầu hết các đêm khi tôi đang ngủ tôi đi du hành đến Sirius trong
cơ thể linh hồn của tôi.
Để biết thêm thông tin về bảy con đường dẫn đến sự tiến hóa cao hơn, tôi khuyên bạn nên đọc
cuốn sách Alice Bailey có tên là “Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ - Initiation,
Human and Solar”. Tuy nhiên tôi sẽ khuyến cáo bạn trước, thông tin sẽ cần được tham chiếu
nhiều hơn từ não phải của bạn hơn là não trái của bạn. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu thiền về bảy
con đường tiến hóa cao hơn ngay cả trước khi bạn thăng thiên. Ngoài ra còn có một số thông tin
về bảy con đường này ở phần cuối của cuốn sách của bà Alice Bailey có tên “Các Cung Và Điểm
Đạo - The Rays and Initiations”.
Bởi vì thông tin về bảy con đường tiến hóa cao hơn rất sơ sài và khó hiểu, tôi đã dành cả một
chương để đưa kiến thức và thông tin này lên hàng đầu một cách dễ hiểu và rõ ràng trong cuốn
sách mới mà tôi hiện đang viết có tên gọi là : “A Spiritual Autobiography of My Actual
Ascension”. Cuốn sách này sẽ chưa sẵn sàng cho tới cuối năm 1995 hoặc đầu 1996. Cho tới khi
đó tôi khuyên bạn nên đọc bộ 4 cuốn sách này của tôi. (Người dịch: cho tới hiện nay 2019 bộ
sách này bao gồm 15 cuốn, The Easy-To-Read Encyclopedia of the Spiritual Path).
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Chương 5 - Kiến Tạo Đường Antakarana Và
Cầu Cầu Vồng
“Kiến tạo nên đường Antakarana giống như việc lắp sợi cáp
kết nối hay cây cầu kết nối ba quốc gia vĩ đại với nhau (Cá thể, linh hồn, Chân Thần)”.
Việc xây dựng đường Antakarana và cầu cầu vồng là một chủ đề cực kỳ cuốn hút. Đó hoàn toàn
là sự thật, tôi đã không nhận ra nó quan trọng tới nhường nào cho đến khi tôi thực hiện các nghiên
cứu chuyên sâu để viết nên cuốn sách này. Tôi đã luôn có một sự hiểu biết mơ hồ về quá trình
này, tuy nhiên với những gì tôi chia sẻ với bạn ở đây, tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ cảm thấy
tuyệt đối cuốn hút về điều đó, cũng như tôi ngay lúc này.
Khoa học về đường Antakarana một ngày nào đó sẽ được giảng dạy trong mỗi ngôi trường và
mỗi lớp học trên toàn thế giới. Nó là một môn khoa học thực sự của tâm trí, sử dụng khả năng
của tinh thần để xây dựng nên cây cầu kết nối giữa Phàm Ngã và Linh Hồn, và từ đó mở ra cây
cầu kết nối giữa linh hồn và tam nguyên tinh thần và Chân Thần.

Minh họa các thành phần của của sinh mệnh con người.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 61

Tam nguyên tinh thần một lần nữa là phương tiện mà qua đó Chân Thần làm việc. Giống như
linh hồn làm việc thông qua phàm ngã trên Trái Đất. Chân Thần làm việc thông qua một tổ hợp
gồm ba thành phần được tạo nên từ ý chí tinh thần, trực giác và tâm trí cao hơn.
Antakarana là sợi chỉ mà thường xuyên được nói đến bởi các đệ tử mà họ tạo ra nó thông qua
quá trình thiền định, việc hiểu biết về nó, thực hành tâm linh và tập trung tinh thần để sáng tạo
nên sợi chỉ và về sau trở thành sợi dây năng lượng. Người đệ tử nhận được sự trợ giúp từ linh
hồn và sau nữa là từ Chân Thần trong quá trình này, tuy nhiên nửa quá trình ban đầu phải được
thực hiện bởi người đệ tử.
Chân Thần đã có sẵn một sợi chỉ hay sợi dây năng lượng mà kéo dài từ nó đến luân xa trái tim
của người đệ tử trên Trái Đất (sợi thứ 1 màu hồng trong ảnh minh họa). Sợi dây năng lượng này
được gọi là Sutratma, sợi chỉ của sự sống hay tên gọi khác nữa là sợi dây bạc – kim quang tuyến.
Linh hồn có một sợi chỉ hay sợi dây mà kéo dài từ nó đến tuyến tùng của người đệ tử mà nó còn
được gọi với cái tên sợi chỉ tâm thức (sợi số 2 màu đỏ trong hình minh họa). Sự hiểu biết – trí
tuệ đến từ việc sử dụng của sợi dây nhận thức này mà có. Năng lượng trí tuệ sử dụng đường
Antakarana khi nó được kiến tạo nên.

Sợi dây thứ 1 và 2 đã có sẵn, sợi dây thứ 3 là đường Antakarana mà bản thân chúng ta sẽ kiến
tạo nên để nối lên linh hồn, tam nguyên tinh thần và chân thần.
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Trong thời đại của người Lemuria sợi dây Sutratma hay sợi dây bạc là sợi dây chính hoạt động.
Trong thời đại của người Atlantis thì sợi dây tâm thức trở nên hoạt động nhiều hơn. Còn trong
thời kỳ Aryan của chúng ta ngày nay sẽ là kiến tạo nên đường Antakarana và cầu Cầu Vồng và
làm cho nó được hoàn toàn kích hoạt.
Antakarana giống như sợi dây của ánh sáng tâm linh mà nó được kiến tạo ra giống với việc con
nhện dệt lên mạng nhện của mình. Sợi chỉ này được dệt lên bởi người đệ tử trong nhiều nhiều
kiếp sống, và chỉ duy nhất sự rung động tâm linh mới có thể kích hoạt nó. Sợi dây nhận thức (Có
thể gọi là thức tuyến) chứa đựng các phẩm chất tinh thần từ linh hồn. Đường Antakarana chỉ
được xây dựng nên từ các phẩm chất tâm linh / tinh thần từ linh hồn.
Sợi dây Sutratma và sợi dây tâm thức được xây dựng nên kể từ khi con người bắt đầu đi vào thế
giới vật chất. Sợi dây Antakarana đã phát triển rất chậm chạp bởi vì con người phải bước vào con
đường tập sự thì hoạt động kiến tạo sợi dây này mới thậm chí bắt đầu.
Sợi dây Sutratma và sợi dây tâm thức đều hoạt động từ trên xuống dưới. Sợi dây Antakarana thì
lại hoạt động từ dưới lên trên. Trong giai đoạn cuối cùng của việc xây dựng sợi dây này vào lúc
cuộc điểm đạo thứ năm và lúc thăng thiên thì ba sợi dây này được hợp nhất, tích hợp và trộn lẫn
hoàn toàn với nhau, giống như cá thể, linh hồn và sau nữa là Chân Thần hợp nhất với nhau. Chính
bởi thông qua sự sáng tạo ra sợi dây Antakarana mà toàn bộ quá trình này có thể được xảy ra đó.
Việc xây dựng Antakarana giống như việc đặt một sợi dây cáp hay cây cầu giữa ba quốc gia vĩ
đại (Phàm ngã, linh hồn và Chân Thần). Cây cầu này được xây dựng trong các giai đoạn sau:
Giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng này là hợp nhất bốn thể thấp của phàm ngã cùng với nhau:
Thể vật lý, thể cảm giục, thể Etheric, thể hạ trí. Giai đoạn thứ hai đó là việc xây dựng cây cầu
sau khi đã hợp nhất bốn thể thấp của phàm ngã với linh hồn. Giai đoạn thứ ba là xây dựng cây
cầu từ linh hồn tới tam nguyên tinh thần và sau đó tới chính Chân Thần.
Việc xây dựng Antakarana làm cho người đệ tử có được ý thức hồi đáp trong bộ não của mình
với sự hướng dẫn tới từ trực giác, xâm nhập được vào các cõi giới tinh thần cao hơn và từ tâm trí
của Thượng Đế. Nó cho phép linh hồn lúc ban đầu và sau đó là Chân Thần sử dụng người môn
đồ, điểm đạo đồ cho công việc phụng sự trên Trái Đất của mình. Phàm ngã đã trở thành một
phương tiện đáng tin cậy cho linh hồn sử dụng cho mục đích của nó trên Trái Đất.
Quá trình này đạt được một cách hoàn toàn vào lúc cuộc điểm đạo lần thứ tư khi cơ thể linh hồn
– căn thể hay cơ thể nhân quả là nơi lưu trữ toàn bộ các đức hạnh và nghiệp lực tốt, được đốt
cháy. Và sau ngọn lửa của Chân Thần trút xuống Antakarana tới linh hồn, linh hồn đóng vai trò
là trung gian giữa phàm ngã và Chân Thần, và quay trở lại Chân Thần. Linh hồn hay cái tôi cao
hơn không còn cần thiết nữa vì nó đã sát nhập trở lại với Chân Thần và giờ đây Chân Thần sẽ là
người hướng dẫn.
Điểm đạo đồ đã xây dựng được đường Antakarana đến với tam nguyên tinh thần và Chân Thần
tại thời điểm đó. Mặc dù một đường Antakarana vững chắc đã được xây dựng tới tam nguyên
tinh thần và chân thần thì một sự hợp nhất hoàn toàn của Chân Thần / Tam nguyên tinh thần và
linh hồn vào với phàm ngã cũng chưa đạt được khi đó. Phải đến cuộc điểm đạo thứ năm thì hai
khía cạnh trên với hợp nhất vào cùng với nhau trong ý thức.
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Tại cuộc điểm đạo thứ sáu chúng hợp nhất với nhau không chỉ trong ý thức mà còn hợp nhất
hoàn toàn vào bốn cơ thể thể vật lý, thể cảm xúc, thể lý trí và tâm linh, và toàn thể Chân Thần
tuôn xuống vào phàm ngã và cơ thể được biến đổi thành ánh sáng. Điểm đạo đồ đã trở thành một
Chân Sư Thăng Thiên vào lúc này tại cuộc điểm đạo lần thứ sáu. Chính bởi vì Antakarana khi
người đệ tử đã xây dựng nó nên như một cây cầu giữa Cá Thể, linh hồn, tam nguyên tinh
thần/Chân Thần mà đã cho phép toàn thể quá trình này có một địa điểm để xảy ra.
Cũng vào thời điểm này Sutratma, sợi dây tâm thức, và Antakarana đã hợp nhất với nhau, giống
như với Chân Thần, linh hồn và phàm ngã đã hợp nhất với nhau. Điều này dẫn đến sự bất tử của
cơ thể vật lý. Như Thượng Đế, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (God, Christ, Holy Spirit) là bộ
ba tâm trí mà hoạt động như một tâm trí duy nhất. Tiểu vũ trụ là tương đồng với đại vũ trụ, Tâm
linh và vật chất, Cha và Mẹ đã hợp nhất cùng nhau.
Antakarana đã trở thành cây cầu của ánh sáng hay con đường ánh sáng mà ở đó người đệ tử đã
vượt qua để đến với các thế giới cao hơn. Thông qua cây cầu này và con đường ánh sáng mà anh
ta đã đạt được sự giải phóng và thăng thiên. Việc hợp nhất và thăng lên này cũng là cầu nối ý
thức Shamballa, ý thức Thánh Đoàn (Hierarchical consciousness) và ý thức con người. Ý thức
Shamballa liên quan đến Chân Thần và khía cạnh ý chí. Ý thức Thánh Đoàn liên quan đến linh
hồn và khía cạnh tình yêu. Ý thức con người liên quan đến phàm ngã và khía cạnh trí thông minh.
Vị chân sư đạt được sự hợp nhất này cũng chính là đã giúp đỡ để xây dựng Antakarana của hành
tinh này. Đó chính là Antakarana cho toàn bộ Trái Đất và nhân loại như một toàn thể. Mỗi linh
hồn mở rộng trên Trái Đất tạo ra một sợi chỉ của Antakarana Trái Đất, điều này làm cho toàn thể
quá trình này trở nên dễ dàng cho mỗi người để có thể thực hiện.

Giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng Antakarana
Trong giai đoạn đầu tiên xây dựng Antakarana sẽ có 3 sợi chỉ nhỏ chúng ta tự tạo ra mà sợi đầu
tiên được tạo ra nhằm tạo nên Antakarana. Sợi đầu tiên trong số này là một sợi từ cơ thể vật lý
tới cơ thể điện từ trường Etheric (Trong dân gian gọi là thể Phách). Sợi chỉ này đi từ Trái Tim
đến lá lách. Sợi chỉ thứ hai từ cơ thể Etheric đến cơ thể Astral (Trong dân gian gọi là thể vía).
Sợi chỉ này xuyên từ vùng rối dương mặt trời đến trái tim và sau đó đến thể vía.
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3 sợi chỉ và đường kết nối của chúng
Sợi chỉ thứ ba từ cơ thể Astral tới cơ thể lý trí. Sợi chỉ này đi từ luân xa con mắt thứ ba tới luân
xa đỉnh đầu và từ đó tới cơ thể lý trí. Những sợi chỉ nhỏ này giúp linh hồn mở rộng hợp nhất vào
hệ thống 4 cơ thể này.
Trong giai đoạn thứ 2 là việc xây dựng Antakarana từ một cá thể trên Trái Đất tới linh hồn. Quá
trình này có thể được mô tả như việc xây dựng cây cầu giữa hạ trí, linh hồn, và tâm trí cao hơn –
thượng trí. Hay nói theo một cách khác đó là việc liên kết giữa não/tâm trí/linh hồn. Cây cầu này
được xây dựng thông qua sử dụng “chất liệu cõi trí”. Giai đoạn xây dựng cây cầu từ linh hồn tới
tam nguyên tinh thần và chân thần thì được xây dựng thông qua sử dụng “chất liệu ánh sáng”.
Cây cầu nối từ phàm ngã đến linh hồn được sáng tạo hoàn toàn bằng sự giác ngộ về linh hồn của
phàm ngã trên Trái Đất. Đó là trạng thái mà người đệ tử nhìn thấy được chính mình như là một
linh hồn. Trong các giai đoạn sau điểm đạo đồ nhận ra bản thân mình là tinh thần hay chính là
Chân Thần. Cây cầu này cho phép phàm ngã buông bỏ hoàn toàn các ảo giác về sự chia cách và
nỗi sợ về cái chết.
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Ý định và cái đích của việc xây dựng Antakarana là để sử dụng nó giúp bản thân thể hiện thực
hóa được các khả năng tiềm ẩn của mình và để phụng sự nhân loại. Ở cuộc điểm đạo thứ ba cây
cầu từ phàm ngã đến linh hồn được hoàn thành. Con đường kết nối vĩ đại đầu tiên đã hoàn thành.
Điều này chỉ có thể đạt được khi người đệ tử đã phát triển một tâm trí mạnh mẽ và không bị các
thân thể vật lý và thể tình cảm/dục vọng chi phối.
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Nửa đầu của cầu Antahkarana, cầu nối từ phàm ngã đến linh hồn đã hoàn thành.

Nửa sau của Antahkarana khi đã xây dựng thêm đường nối từ linh hồn tới chân thần
Cây cầu này được xây nên bằng cách học hỏi để có một thái độ tâm linh trong cuộc sống chứ
không phải là thái độ của bản ngã ích kỷ, tự cao tự đại, và bằng cách học để giữ tâm trí vững
vàng trong ánh sáng. Điều này có nghĩa là học hỏi để giữ tâm trí của bạn hòa hợp với linh hồn
của bạn và bạn nghĩ, cảm nhận và hành động như thế nào. Cái tôi thấp hơn của bạn, bản ngã, các
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ham muốn thế tục và những người khác, môi trường sống của bạn sẽ cố gắng để kéo bạn ra khỏi
trạng thái này của ý thức.
Bằng cách học hỏi để có được sức mạnh của chính bạn và kiên định trong sự tự chủ của bản thân,
trong sứ mệnh của linh hồn bạn, cây cầu Antakarana là một trợ giúp vĩ đại để những điều này có
thể đạt được. Cần phải nói lại để bạn hiểu thêm một lần nữa là linh hồn không quan tâm nhiều
đến phàm ngã cho tới khi phàm ngã quan tâm tới linh hồn.
Một linh hồn mở rộng có thể phải trải qua rất rất nhiều lần đầu thai mà không có sự tham gia của
linh hồn vào đời sống của nó trên trần thế một chút nào. Tầm quan trọng của việc xây dựng
Antakarana có thể hiểu được một cách rõ ràng khi hiểu rõ được điều này. Toàn bộ quá trình này
liên quan mạnh mẽ đến hoạt động tâm trí. Nó cũng bao gồm việc sử dụng trí tưởng tượng và hình
dung của bạn mà sẽ được giải thích ở cuối chương này.
Mối nguy hiểm lớn nhất cho các sinh viên bắt đầu trên con đường này là sự lười biếng.
Antakarana được tạo nên trong một khoảng thời gian dài, từng bước. Những sinh viên muốn
nhanh chóng nhưng sau đó họ bị mất đà và rơi vào tình trạng thờ ơ chán nản sẽ không đạt được
cái đích mà họ tìm kiếm. Mong ước đúng đắn duy nhất đó là mong ước được giải phóng và nhận
ra Thượng Đế để chúng ta có thể phụng sự to lớn hơn cho nhân loại.
Một điều cần thiết cho người đệ tử có thể phân biệt được giữa 3 sợi chỉ của ý thức (Sutratma, sợi
chỉ tâm thức và Antakarana). Sutratma còn được gọi là sợi chỉ của sự sống, được neo trong trái
tim và sử dụng dòng máu như là kênh phân phối. Thông qua máu, năng lượng của sự sống được
mang tới từng bộ phận trong cơ thể. Đó là sợi chỉ sự sống hay sợi dây sự sống giữ cho chúng còn
sống.
Sợi dây tâm thức là khả năng kiến thức của linh hồn và được neo trong tuyến tùng trong bộ não.
Nó kiểm soát cơ chế phản ứng mà chúng ta gọi là não và kích hoạt sự nhận biết trên cơ thể vật lý
bằng hệ thống thần kinh. Đó là hai sợi dây năng lượng mà đã được nhận biết bởi người đệ tử như
là sự sống và trí tuệ.
Người đệ tử trong những cuộc điểm đạo trở nên ý thức về 3 sợi chỉ “sự sống, kiến thức và sáng
tạo (antakarana)” và sử dụng những năng lượng này một cách có ý thức trên những cảnh giới tinh
thần thấp. Khi Antakarana đã được hoàn thành từ phàm ngã đến linh hồn, người đệ tử lúc nãy đã
sẵn sàng cho một sự hợp nhất lớn hơn và xây dựng để có con đường giữa linh hồn và tam nguyên
tinh thần và chân thần.

Giai đoạn thứ hai của Antakarana
Người đệ tử bắt đầu có liên lạc với chân thần ở cuộc điểm đạo thứ ba. Ở giai đoạn này trong sự
tiến hóa của linh hồn mở rộng mà chân thần và tam nguyên tinh thần (ý chí tâm linh, trực giác,
tâm trí cao hơn) bắt đầu trở nên rất quan tâm đến người đệ tử đầy triển vọng. Công việc xây dựng
và tăng cường Antakarana tiến triển nhanh chóng hơn nhiều so với ở giai đoạn đầu của quá trình
tiến hóa.
Cây cầu mới giữa linh hồn xuyên đến phàm ngã và tam nguyên tinh thần cho phép dòng năng
lượng ý chí trở nên khả thi. Mặc dù công việc chính ban đầu của việc xây dựng Antakarana là
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được thực hiện bởi người đệ tử hay phàm ngã trên Trái Đất. Linh hồn và chân thần có sự giúp đỡ
nhất định trong quá trình này, giống như chân thần trong việc tạo ra 12 linh hồn của nó, phóng
chiếu ra 12 tia lửa hay 12 ngón tay lửa là các linh hồn trong sự sáng tạo của nó.
Một cách tương tự, linh hồn phóng chiếu ra các tia năng lượng hay ngón tay lửa để sáng tạo ra
12 sự cá thể hóa hay các linh hồn mở rộng để nhập thế. Trong một cách rất giống vậy, nhưng đi
theo hướng ngược lại, phàm ngã, trong việc xây dựng antakarana tới linh hồn và chân thần, lại
phóng chiếu các tia năng lượng hay các ngón tay lửa hay cây cầu trở lại linh hồn và chân thần.
Hành động này được thực hiện bởi người đệ tử trên Trái Đất, vào một thời điểm nào đó sẽ gây ra
được sự chú ý và phản hồi từ linh hồn và chân thần tùy thuộc vào mức độ mà phàm ngã đang làm
việc trong việc xây dựng cây cầu cầu vồng. Đức DK, trong cuốn sách “Các cung và các cuộc
điểm đạo – Rays and Initiation” của tác giả Alice Bailey, đã cung cấp 6 bước sau đây để xây
dựng Antakarana.

Sáu bước để xây dựng Antakarana
Sáu bước đó là “Ý định, hình dung, phóng chiếu, thỉnh cầu và kêu gọi, gia cố và phục sinh ”
1. Ý định – Bước đầu tiên này đòi hỏi sự hiểu biết về nhiệm vụ sẽ được thực hiện, quyết định
và quyết tâm để thực hiện điều đó, và một định hướng đúng đắn để đạt được mục tiêu của
bạn. Bước đầu tiên này cũng đòi hỏi tập hợp các năng lực và năng lượng của cá nhân ở
mức độ cao nhất của sự tập trung tinh thần/tâm linh mà người đó có thể đạt được và duy
trì được nó. Việc này làm quay trở lại với thuật ngữ “giữ vững tâm trí vững chắc trong
ánh sáng”
2. Hình dung – Bước thứ hai liên quan đến việc sử dụng trí tưởng tượng của bạn và khả năng
hình dung trong việc xây dựng sợi dây và cây cầu của ánh sáng mà bạn đang dự định để
xây. Vào cuối chương này các việc cần hình dung khi thiền sẽ được đức DK cung cấp cho
mục tiêu này.
3. Phóng chiếu – Bước thứ ba liên quan đến việc sử dụng ý chí của bạn hay sức mạnh ý chí
và sử dụng sức mạnh của ngôn từ để gửi lên đường Antakarana hay cây cầu này chất liệu
của ánh sáng. Hoạt động này gửi đi sức mạnh của ngôn từ với ý chí của bạn, thông qua sự
hình dung về sợi dây của bạn, với ý định cao nhất có thể, mở rộng những sợi tơ mỏng của
ánh sáng hướng đến tam nguyên tinh thần và chân thần.
4. Thỉnh cầu và kêu gọi – Việc thỉnh cầu của người đệ tử lúc này là một nỗ lực để gọi lên
một phản hồi từ tam nguyên tinh thần và chân thần hoặc tinh thần. Cha (Chân Thần) làm
việc thông qua sợi chỉ được tạo nên từ người đệ tử để đi chuyến đi đến gặp con mình (linh
hồn mở rộng). Chân Thần hay Cha ở thiên đàng phóng chiếu từ chất liệu ánh sáng từ chính
bản thần mình để gặp gỡ với sự phóng chiếu của người đệ tử đã tạo ra trên Trái Đất. Sự
phóng chiếu thấp hơn và sự phóng chiếu cao hơn gặp nhau và Antakarana được xây nên.
Áp lực được tạo ra bởi người đệ tử sẽ gợi lên sự chú ý của chân thần và tam nguyên tinh
thần. Thông qua thực hành lặp đi lặp lại thì sợi dây hay cây cầu năng lượng trở nên ngày
càng mạnh mẽ hơn. Nó là một ngọn lửa của sáng sáng. Ở đó không còn ảo giác của sự
chia cách các quốc gia riêng biệt phàm ngã, linh hồn, chân thần mà trở thành một sinh
mệnh hoạt động trên toàn bộ các cảnh giới, thông qua con đường của ánh sáng.
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5. Gia cố - lúc đầu Antakarana rất mỏng manh giống như một sợi chỉ. Thông qua thực hành,
thiền định, và lối sống tâm linh trên toàn thể các cấp độ của sinh mệnh nó sẽ tạo thành
một sợi dây không thể nào bị phá vỡ.
6. Phục sinh – Bước cuối cùng cần làm là để gia cố thêm cho sợi dây Antakarana, mà sau đó
sẽ dẫn đến việc hợp nhất vĩ đại và pha trộn và tích hợp ba ngôi vào một thể, mà ở cuộc
điểm đạo thứ tư đã hợp nhất hai phần là Phàm ngã với linh hồn. Ở cuộc điểm đạo thứ năm
và thứ sáu - thăng thiên thì cả ba phần phàm ngã, linh hồn, chân thần sẽ trở thành nhất thể,
hay sự hợp nhất hoàn toàn của linh hồn tuôn xuống phàm ngã và chân thần mà các bộ
phận này đã từng làm việc thông qua tam nguyên tinh thần. Hai trạng thái ý thức này hoàn
toàn pha trộn vào ý thức ở cuộc điểm đạo thứ năm, và hòa trộn hoàn toàn trong hệ thống
4 cơ thể ở cuộc điểm đạo lần thứ sáu là thăng thiên hay sự phục sinh. Bốn thể (Vật lý, Vía
(Astral), tinh thần, tâm linh) và phàm ngã được hợp nhất thành ánh sáng và trở nên bất tử.

Linh Từ Sức Mạnh hay Quyền Lực Từ
Lặp đi lặp lại tên của Thượng Đế, các linh từ sức mạnh và các thần chú là rất quan trọng đối với
sự phát triển tâm linh và trở thành Thượng Đế hiện hữu, tôi đã dành riêng ra một chương cho chủ
đề này. Các linh từ sức mạnh mà bạn đọc lên sẽ tùy thuộc vào sự huấn luyện tâm linh của bạn
trong những đời sống quá khứ trước đây, và tùy vào cung của linh hồn và chân thần của bạn
(Xem chương tâm lý học ngoại môn và khoa học về 12 tia) và sở thích cá nhân, trực giác, cảm
giác, thời gian làm việc trong cuộc sống của bạn, chiêm tinh học và thần số học (Numerology)
và một vài điều nữa.
Có 7 loại linh từ sức mạnh và thành ngữ đặc biệt mà tôi muốn đặc biệt đề xuất ngay bây giờ, đó
là những linh từ mạnh mẽ nhất mà tôi đã tìm thấy. Dưới đây là 13 thành ngữ - ngôn từ của sức
mạnh:
Stt
1
2

Tên tiếng Anh
The soul or monad mantrum
Elohim

3

Aum

4
5

Om mani padme hum
I am, I am that I am

6
7
8
9

I am God
I love
Adonai (Lord)
So ham (I am God)

10

El Shaddai (God Almighty)

Nghĩa tiếng Việt và trích dẫn.
Thần chú linh hồn hay chân thần
Elohim ,Tên gọi của Đấng Sáng Tạo hay Đức Chúa
Trời
Âm thanh Aum , âm thanh gốc của vũ trụ hay âm
thanh đầu tiên, âm thanh của tự nhiên
Bông hoa sen trong tôi hãy nở ra
Ta Là, Ta là cái ta là. Đây là danh xưng hay tên của
Thượng Đế.
Ta là Thượng Đế
Ta là tình yêu. Thượng Đế cũng có nghĩa là tình yêu.
Tên của Thượng Đế trong Do Thái giáo.
Ta là Thượng Đế. Thần chú của Hindu - Ấn Độ
giáo, có nghĩa khẳng định : Ta là Thượng Đế. Trong
Vệ đà, có mang nghĩa thực tại tối hậu.
Thượng Đế toàn năng
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11

12
13

Tên thiêng liêng của Thượng Đế trong Do Thái
giáo. Trong sách của người do thái nói đây là tên
thứ 2 của Thượng Đế sau tên ban đầu là Elohim,
sách Sáng Thế Ký Genesis 2:4. Còn được phát âm
là Yehova – Giê-hô-va.
Ram
Mang nghĩa là Đấng Tối Cao.
Yod Hay Vav Hay (Divine Cha Thánh Thần. Cũng có nghĩa là tên của Thượng
Father)
Đế trong Do Thái giáo.
Yhwh

Mười ba thần chú này hay bất kỳ linh từ sức mạnh nào khác mà bạn từng sử dụng hay được liệt
kê ở chương này đều hoạt động. Ý tưởng của việc thiền định là để hình dung sợi dây của ánh
sáng kéo dài từ phàm ngã tiến lên thông qua linh hồn tới chân thần. Bạn hoàn toàn có thể hình
dung sợi dây này có độ rộng như chu vi đầu của bạn, hoặc nhỏ hơn để bắt đầu nếu bạn lựa chọn
như vậy.
Hòa chính bản thân vào đường Antakarana này, hãy hình dung nó trong con mắt của tâm trí bạn,
và toàn bộ ý định và sức mạnh ý chí của bạn, lặp lại và đọc to, mạnh mẽ các ngôn từ sức mạnh
từ ba đến bảy lần hoặc tới 15 phút cho mỗi loại mantra-thần chú mà bạn đọc khi thiền. Khi bạn
hoàn thành tụng thần chú hãy ngồi trong trạng thái tĩnh lặng để tiếp nhận và cảm nhận hồi đáp từ
linh hồn và chân thần của bạn, tùy thuộc vào các giai đoạn mà bạn đã thực hiện.
Việc thiền như vậy rất đơn giản nhưng hiệu quả lại cực kỳ mạnh mẽ. Bạn cần thiết phải giữ ý
thức của mình ổn định trong ánh sáng với toàn bộ thời gian bạn thực hiện nó. Bạn có thể làm
điều này với một khoảng thời gian rất ngắn vài lần mỗi ngày nếu bạn muốn. Thực hành này cùng
với tất cả các thực hành tâm linh khác của bạn, chắc chắn bạn sẽ xây dựng được Antakarana của
mình.

Thần chú linh hồn và Thần chú Chân Thần
Thần chú linh hồn và Thần chú Chân Thần được công bố ra thế giới bởi chân sư DK (Djwhal
Khul) trong các tác phẩm của Alice Bailey. Tôi có thể nói một cách chân thật rằng nó là các
mantra mạnh mẽ nhất mà tôi tìm thấy. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu mỗi ngày với nó và kết thúc
mỗi ngày với nó. Tôi cũng khuyên bạn không nên làm bất cứ công việc tâm linh nào mà không
nói nó trước. Những mantra này kích hoạt linh hồn và linh hồn sao (Chú thích: linh hồn sao là
luân xa thứ 8, nằm trên luân xa 7 ở đỉnh đầu khoảng 15cm, thường có màu trắng hoặc vàng, nó
là phần công cụ của linh hồn và có thể được sử dụng để làm sạch các tắc nghẽn để trở nên thông
suốt. Nó là một mãnh lực thông minh được sử dụng bởi linh hồn để chuyển hóa các vật chất của
cơ thể vật lý, thể tình cảm, thể trí thành các chất liệu phù hợp để có thể sử dụng”) để làm công
việc tâm linh. Các từ của mantra linh hồn là:
I am the Soul
I am the Light Divine
I am Love
I am Will
I am Fixed Design

Tôi là linh hồn
Tôi là ánh sáng Thiêng Liêng
Tôi là Tình Yêu
Tôi là Ý Chí
Tôi là ý định vững bền.
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Người đệ tử ở cuộc điểm đạo thứ tư và hơn nữa có thể muốn thay mantra đầu tiên thành “I am
the Monad – Tôi là chân thần” thay vì “I am the Soul – tôi là linh hồn”. Các phần còn lại phía
sau là chính xác như nhau. Với việc thay thế như vậy, tôi gọi nó là mantra chân thần – monadic
mantrum. Bạn hãy thử với mantra này trong khi xây dựng Antakarana và trong mọi thứ khác có
tính chất tâm linh mà bạn làm. Tôi chưa từng gặp bất cứ ai mà không cảm nhận được ảnh hưởng
từ việc sử dụng nó.
Dòng duy nhất trong câu thần chú mà mọi người đôi khi không hiểu là dòng cuối cùng “I am the
fixed design”, dòng này đề cập đến kế hoạch của linh hồn trong sự nhập thế hiện tại. Câu thần
chú này là sự khởi đầu của tất cả các kỹ thuật huyền bí, theo lời chân sư DK nói.
Thậm chí nếu bạn đang làm việc với một câu thần chú khác, hãy bắt đầu việc thiền định của bạn
bằng cách nói 3 lần thần chú linh hồn hoặc chân thần và sau đó thiền định với các thần chú khác
của bạn. Thần chú này giống với công cụ kích hoạt các báo hiệu tới linh hồn và chân thần để đi
vào hoạt động để thực hiện các chương trình của linh hồn và chân thần trong việc hồi đáp lại với
lời thỉnh cầu của bạn.
Các câu thần chú còn lại các bạn có thể tự hiểu được ý nghĩa và tôi sẽ đi vào chi tiết hơn ở chương
sau để giải thích chi tiết ý nghĩa của chúng và cách sử dụng.

Sợi dây nối Đất
Chân sư DK đã hướng dẫn tôi tư vấn cho mọi người xây dựng Antakarana không chỉ xuyên qua
linh hồn và chân thần mà còn đi xuống thông qua cột dọc luân xa đi tới xương cùng và sau đó
xuống đất. Một vài nhà siêu hình gọi nó là sợi dây nối đất.
Bạn có thể hình dung việc nó đi thẳng xuống qua chân của bạn và đi vào trung tâm của Trái Đất,
hoặc nếu bạn đang ngồi bạn có thể hình dung nó xuyên qua ghế của bạn đi xuống Trái Đất. Làm
cho nó có độ rộng khi Antakarana đi qua kênh trung tâm (The Central Canal – là tuýp ống năng
lượng dọc cột sống ) với độ rộng tối thiểu bằng chu vi đầu của bạn.
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Đường Antakarana sau khi Thăng lên
Một điều quan trọng để hiểu một cách thực sự về Antakarana là nó không chỉ dừng lại tại chân
thần. Trong thực tế nó tiếp tục mở rộng toàn bộ con đường tới Thượng Đế. Nếu bạn muốn bạn
có thể gửi toàn bộ đường Antakarana của bạn đi tới Thượng Đế trước cả khi bạn thăng lên trong
lúc bạn thực hành thiền của mình, và bạn sẽ nhận được phản hồi từ Thượng Đế, và Anh ấy sẽ
gặp bạn cùng với ngón tay lửa của mình hay sợi chỉ bằng chất liệu của ánh sáng. Do đó thậm chí
cả các Chân Sư Thăng Thiên vẫn tiếp tục xây dựng Antakarana của họ khi họ tiến hóa vào các
cảnh giới vũ trụ của hiện hữu.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 73

Linh hồn Sao (Soul Star)
Khoảng 15cm (6 inch) phía trên đầu là một ngôi sao ở thể Etheric của ánh sáng lơ lửng trên đầu
của mỗi người trên Trái Đất. Độ sáng của ngôi sao này phụ thuộc rất nhiều vào sự tiến hóa linh
hồn của linh hồn mở rộng trên Trái Đất. Linh hồn sao này không phải là linh hồn, mà là một công
cụ thông qua đó linh hồn thực hiện các công việc của nó. Linh hồn sao này là phần mở rộng của
linh hồn. Linh hồn sao này được kích hoạt khi thực hiện đọc mantra linh hồn.
Việc hiểu biết về linh hồn sao này là rất quan trọng trong việc hiểu được các phương pháp thiền
định về sau của đức DK. Vào lúc mantra linh hồn được đọc lên, linh hồn sao tỏa sáng lên như
một ngôi lấp lánh sáng ngời ánh sáng và sẵn sàng làm việc để thực hiện các công việc phục vụ
cho linh hồn.
Sau khi đọc mantra linh hồn, linh hồn sao sẽ tuân theo suy nghĩ và khả năng sáng tạo khi hình
dung và sẽ thực sự có khả năng di chuyển, mở rộng, thu hẹp hoặc gửi đi chùm tia năng lượng
theo sự điều khiển của phàm ngã hay linh hồn mở rộng. Với sự hiểu biết của bạn, sự trợ giúp của
linh hồn sao, thì việc sử dụng linh hồn sao của bạn sẽ có giá trị vô giá đối với bạn trong việc xây
dựng Antakarana của mình, và trong mọi khía cạnh cuộc sống của bạn.
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Kênh Trung Tâm

Hình minh họa kênh trung tâm, khi chưa được mở rộng thường rất nhỏ và mỏng.
Kênh trung tâm là một thuật ngữ đề cập tới cột năng lượng kéo dài từ xương cùng của cột sống
tới đỉnh đầu. Nó đôi khi được đề cập đến như cột luân xa hay sushumna. Nó là một phần của
Sutratma, sợi dây bạc, và sợi chỉ sự sống, đều là những cái tên khác nhau của cùng một sợi dây.

Hình minh họa kênh trung tâm được mở rộng tới độ rộng lý tưởng là bằng chu vi của đầu bạn.
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Một trong những thực hành rất quan trọng trên con đường tâm linh đó là mở rộng kênh trung tâm
của bạn và làm sạch toàn bộ rác tâm linh. Lý tưởng nhất là kênh trung tâm có thể được mở rộng
thành cột ánh sáng mà có kích thước bằng với chu vi đầu của bạn. Hầu hết mọi người có kênh
trung tâm là một đường ống rất nhỏ và gần như bị tắc, giống với đường ống trong phòng tắm khi
bị tắc sẽ hoạt động không hiệu quả.
Sau đây là ba phương pháp thiền được đưa ra bởi chân sư DK với ba mục đích khác biệt là mở
rộng và làm sạch kênh trung tâm của bạn, và xây dựng Antakarana của bạn. Chính nhờ vào đường
Antakarana và kênh trung tâm mà linh hồn và năng lượng tâm linh có thể tuôn chảy tới bạn. Để
có được độ rộng, sự sạch sẽ và xây dựng tốt Antakarana và kênh trung tâm mà cho phép bạn
được lấp đầy với ánh sáng tâm linh theo yêu cầu của bạn. Đó là các công việc rất quan trọng mà
chỉ nhấn mạnh thôi là chưa đủ. Một nỗ lực nhỏ tập trung vào công việc cũng sẽ mang lại những
kết quả tuyệt vời cho bạn. Điều cực kỳ thú vị để trải nghiệm sau khi thực hành mantra linh hồn
và mantra chân thần, đó là linh hồn và chân thần làm một nửa công việc cùng với bạn. Bài thiền
định đầu tiên mà đức DK cung cấp là thiền tam giác.

Thiền tam giác
Bức ảnh bạn thấy trước mặt được lấy từ cuốn sách “Cầu Cầu Vồng, giai đoạn 1: Liên kết với linh
hồn”. Cuốn sách này và phần tiếp theo của nó là cùng một chủ đề như vậy, tôi đặc biệt khuyên
bạn nên đọc nó bởi những ai quan tâm tới công việc này và muốn học hỏi nhiều hơn. Hình ảnh
này cung cấp một hình dung trực quan, quá trình chính xác của phương pháp thiền tam giác. Pháp
thiền này bắt đầu như sau:
1. Đọc mantra linh hồn 3 lần trong khi duy trì sự tập trung vào linh hồn sao. Hình dung linh
hồn sao này như một ngôi sao hoặc như mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.
2. Sau khi đọc mantra linh hồn 3 lần, di chuyển linh hồn sao này bởi sức mạnh tâm trí và sự
quán tưởng của bạn, di chuyển chéo nó tới vị trí ở phía trước con mắt thứ 3 của bạn một
khoảng cách 30.48 cm (1 foot) (minh họa bằng đường di chuyển màu trắng).

Ảnh và video minh họa từ link Youtube về thiền tam giác.
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Sau đó đưa linh hồn sao đi thẳng trở lại vào trung tâm đầu của bạn bên trong kênh trung tâm
và cột luân xa (minh họa bằng đường thẳng màu đỏ). Sau đó đưa linh hồn sao lên thẳng thông
qua kênh trung tâm trở lại vị trí cũ mà linh hồn sao ở đó, cách đỉnh đầu 15 cm (6 inch). Hãy
đảm bảo rằng linh hồn sao được di chuyển một cách rất chậm và thong thả trong chuyển động
đi lên của nó. Linh hồn theo nghĩa đen sẽ thiêu cháy đi các hình tư tưởng và rác tâm linh khi
nó di chuyển. Công cụ này là một nỗ lực cộng tác của cả phàm ngã và linh hồn đang sử dụng
linh hồn sao như một công cụ của nó. Linh hồn vô cùng thích thú khi có cơ hội được làm việc
với bạn theo cách này.
3. Lặp lại tương tự quá trình tạo ra tam giác với con mắt thứ ba thêm một lần nữa.
4. Lặp lại tương tự trình tự này, nhưng lần này bạn tạo tam giác của bạn đi xuống tới luân xa cổ
họng, như ở hình ảnh chỉ ra. Thực hiện việc này 2 lần với luân xa cổ họng.
5. Lặp lại quá trình tương tự cho luân xa tim (luân xa 4), luân xa đám rối dương (luân xa 3), luân
xa xương cùng (luân xa 2), luân xa gốc (luân xa 1), luân xa đầu gối, luân xa ở lòng bàn chân,
và ngôi sao Trái Đất nằm dưới đất khoảng 30.48 cm (1 foot). Thực hiện phương pháp tam
giác này 2 lần cho mỗi trung tâm luân xa này và bạn đã làm xong.
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Minh họa quá trình thiền tam giác.
Bài thiền này sẽ giúp bạn làm sạch kênh trung tâm của mình, và bắt đầu để bạn xây dựng
Antakarana của mình. Sau khi hoàn thành bài thiền này và làm việc với nó một thời gian tôi sẽ
chia sẻ thêm nhiều bước nữa. Ở bước cuối cùng (là bước cuối ở mỗi đoạn trên khi bạn di chuyển
thong thả linh hồn sao quay trở lại vị trí của nó phía trên đỉnh đầu ) khi bạn di chuyển linh hồn
sao từ vị trí các luân xa đi về vị trí gốc ban đầu của nó để xây dựng toàn bộ các đường tam giác
tới chính bản thân của linh hồn mà ở trên ngôi sao linh hồn trong bài thiền này sẽ thực hiện xây
dựng Antakarana tới linh hồn thay vì tập trung vào kênh trung tâm.
Nếu bạn cảm thấy phù hợp bạn cũng có thể xây dựng toàn bộ đường tam giác tới chân thần của
bạn hay Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh của bạn (Mighty I AM Presence). Tôi sẽ thực hiện 3 lần
mỗi đợt làm, và cho tới khi hoàn thành bạn có thể tụng mantra của bạn, hoặc ngôn từ sức mạnh
trong khi hình dung Antakarana, và giữ vững tâm trí của bạn trong ánh sáng. Một cảm giác ở đây
bạn sẽ thấy có sự pha trộn bài thiền đầu tiên tôi đã dạy bạn với bài thiền tam giác thứ hai này.
Điều này là rất mạnh mẽ nếu bạn không nghi ngờ, bạn có thể cảm nhận nó với trực giác của mình.
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Thiền Lốc Xoáy Tâm Linh
Hầu hết hào quang của mọi người (Cơ thể phách – thể điện từ trường Etheric, thể vía – Astral,
thể tinh thần) đều chứa đầy rác tâm linh, các hình tư tưởng tiêu cực, năng lượng trược. Mục đích
của bài thiền tiếp theo này là làm sạch tất cả các chất liệu không mong muốn ra khỏi hào quang
của bạn. Một vài trong số chúng đến từ cuộc sống thường nhật hàng ngày của bạn, và một số
cũng bắt nguồn từ bài thiền tam giác mà bạn vừa làm.
Bài thiền tam giác đã dọn sạch các mảnh rác ra khỏi kênh trung tâm của bạn, nhưng có lẽ nó đã
ném vào hào quang của bạn tới một mức độ nhất định. Lúc này có một quá trình rất đơn giản mà
linh hồn sử dụng để làm sạch tất cả các mảnh rác tâm linh này. Nó được gọi là thiền lốc xoáy tâm
linh.
Ý tưởng của bài thiền này là hình dung cơn lốc xoáy tâm linh hay cơn gió lốc đến từ linh hồn và
hạ xuống. Hình dung nó như cơn lốc xoáy mà bạn thấy trên thế giới hay cơn gió cuộn, nhưng
hình dạng của nó giới hạn lại để trông giống như hình của cái phễu. Cơn lốc xoáy tâm linh này
được tạo nên từ vật chất năng lượng tinh tế hơn của linh hồn. Mặc dù bạn đang hình dung nó với
tâm trí của bạn, lốc xoáy tâm linh này vẫn là một hiện thực tâm linh sống động của linh hồn bạn.
Nếu bạn có khả năng thấu thị bạn thực sự có thể thấy nó và theo dõi nó tới và đi xuống từ linh
hồn của bạn khi nó được gọi. Hãy hiểu rằng đây không đơn giản chỉ là một bài tập hình dung thú
vị. Đây là một trải nghiệm thiền kết hợp giữa linh hồn và phàm ngã.
Điểm thấp nhất của phễu và lốc xoáy tâm linh của bạn nằm ở kênh trung tâm nơi mà Antakarana
di chuyển hướng xuống phía dưới. Khi nó di chuyển nó sẽ lấy đi tất cả các mảnh rác tâm linh thô
trược. Nó xoay theo chiều kim đồng hồ.
Hãy để cho linh hồn quyết định kích thước, màu sắc và tốc độ của chuyển của nó. Ý tưởng ở đây
là để cơn lốc xoáy tâm linh này di chuyển xuống dưới thông qua luân xa vương miện và sau đó
toàn thể trường hào quang của bạn được làm sạch khỏi tất cả các rác tâm linh và sau đó mang
chúng đi sâu vào trung tâm của Trái Đất. Tại điểm trung tâm trong lòng đất nó sẽ thả bỏ các mảnh
rác và không còn di chuyển nữa và biến mất. Hãy đảm bảo rằng bạn tạo ra cơn lốc xoáy với độ
rộng lớn mà bao quanh được cơ thể vật lý và toàn bộ trường hào quang của bạn.
Mỗi khi cơn lốc xoáy tâm linh tăng cường độ và sức mạnh, nó không cần sự chỉ đạo của phàm
ngã. Tại thời điểm này linh hồn và linh hồn sao đang làm việc. Một cơn lốc xoáy tinh thần mới
phải được kêu gọi mỗi lần bạn muốn làm sạch chính mình. Cơn lốc xoáy ban đầu sẽ mất đi năng
lượng của nó mỗi lần nó di chuyển vào trong Trái Đất và gỡ bỏ các mảnh rác tâm linh. Tôi khuyên
bạn nên gọi ở bất cứ nơi nào từ 3 tới 7 cơn lốc xoáy tâm linh mỗi lần bạn thực hành bài thiền
này. Tôi khuyên bạn nên làm việc này để bắt đầu một ngày mới, sau giờ làm việc, và trước khi
đi ngủ để giữ cho mình được thanh lọc sạch sẽ.
Tôi có thể nói thêm rằng đó là một phần công việc của Trái Đất để xử lý và làm sạch các loại rác
và năng lượng tiêu cực. Chúng ta không hề gây ô nhiễm cho Trái Đất bởi cách làm việc với Cô
Ấy theo cách này, và Trái Đất rất vui khi có thể phụng sự theo cách này.
Để kêu gọi cơn lốc tâm linh bạn chỉ cần đơn giản làm theo các bước sau.
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1. Đọc mantra linh hồn 3 lần.
2. Hình dung lốc xoáy tâm linh từ cao bên trên đỉnh đầu với đầu nhọn của nó ở trong
Antakarana, và nói: “Trong trí tuệ của linh hồn, tôi kêu gọi lốc xoáy tâm linh” (In the
wisdom of the soul, I invoke the spiritual vortex)
3. Chỉ cần dõi theo nó hoặc hình dung nó di chuyển xuống xuyên qua trường hào quang của
bạn và đi vào trong Trái Đất.
4. Kêu gọi lên nhiều cơn lốc xoáy tâm linh như bạn cần đến cho tới khi bạn cảm thấy được
làm sạch sẽ. Thường thì từ 3 tới 5 phút là quá đủ. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc
đang gặp khủng hoảng về tình cảm và tinh thần thì quá trình này cực kỳ hữu ích để giúp
bạn. Đó là những kỹ thuật đơn giản để cho linh hồn hay cái tôi cao hơn giúp đỡ bạn trong
cuộc sống của mình.
Tham khảo thêm về kỹ thuật thiền lốc xoáy tâm linh ở video :
https://www.youtube.com/watch?v=CjgBmK-moLs
Dưới đây là các hình ảnh minh họa.
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Hình 1. Lốc xoáy xuất phát từ Linh hồn

Hình 2: Lốc xoáy bắt đầu hạ xuống đi vào Kênh trung tâm – The central canal
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Hình 3. Lốc xoáy đi xuống dọc theo kênh trung tâm, mở rộng và lấy ra khỏi hào quang rác tâm
linh.

Hình 4. Lốc xoáy di chuyển xuống phía dưới và đi vào lòng đất. Sau mỗi lần kêu gọi lốc xoáy
tâm linh, hào quang ngày càng sáng trong hơn.
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Thiền xoáy ốc mở rộng Kênh Trung Tâm
Trong hai bài thiên đầu tiên chúng ta đã làm sạch kênh trung tâm và làm sạch trường hào quang
khỏi rác tâm linh. Trong bài thiền cuối cùng này của đức DK, mục đích là để mở rộng kênh trung
tâm tới kích thước chu vi đầu của bạn. Hầu hết mọi người có kênh trung tâm như một đường ống
rất nhỏ và mỏng. Chính vì điều này nên nó hạn chế lượng ánh sáng và năng lượng có thể tuôn
chảy vào nó đến từ linh hồn và chân thần.
Có một bài thiền rất đơn giản để mở rộng kênh trung tâm của bạn. Nó tương tự như bài thiền tam
giác nhưng chỉ sử dụng duy nhất một tam giác thay vì toàn bộ trong số chúng. Sau khi nói mantra
linh hồn, một tam giác được tạo ra hạ xuống tới ngôi sao dưới chân như với bài thiền tam giác
mà bạn đã thực hiện.
Bạn bắt đầu đưa linh hồn sao lên bên trên, hình dung nó di chuyển như xoắn ốc theo kim đồng
hồ chạy dọc theo kênh trung tâm, trở lại vị trí gốc của nó ở phía trên đầu khoảng 15cm (6 inch).
Kênh trung tâm của bạn phải có độ rộng tối thiểu 2.54 cm (1 inch), tốt hơn là nó có độ rộng bằng
chu vi đầu của bạn. Vào lúc bắt đầu có thể bạn muốn kích cỡ của kênh trung tâm nhỏ hơn trước
khi mở rộng nó rộng lên với kích cỡ lý tưởng, bạn có thể làm vậy nếu thấy phù hợp và lắng nghe
thêm trực giác của mình về chuyện này.

Minh họa xoáy ốc theo kim đồng hồ đi lên từ dưới.
Tôi khuyên bạn thực hiện bài thiền này hai lần một ngày trong 3 tuần. Phải mất 3 lần một ngày
để tạo nên một thói quen. Một khi nó đã được mở rộng, bạn đã thiết đặt được nó trọn đời. Tiến
trình chính xác của bài thiền này được vạch ra bởi Chân Sư Thăng Thiên Djwhal Khul (DK) như
sau:
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(Chú thích người dịch: Các bài Mantra được đức DK chuyển thể sang dạng tiếng anh, từ các dạng
mantra cổ xưa khác, do đó nên đọc mantra bằng tiếng anh để đạt được sự chuẩn mực gốc của
mantra)
1. Đọc lớn mantra linh hồn 3 lần.
2. Đọc bài mantra sự hợp nhất.

The mantrum of unification – Bài mantra sự hợp nhất
Nguyên văn tiếng Anh
Nghĩa tiếng Việt
The sons of men are one and I am one Những người con của nhân loại là một và tôi
with them.
là một với họ.
I seek to love, not hate.
Tôi tìm kiếm tình yêu thay vì thù hận.
I seek to serve and not exact due Tôi tìm kiếm để phụng sự thay vì đòi hỏi.
service.
Tôi tìm kiếm để hàn gắn thay vì gây tổn
I seek to heal, not hurt.
thương.
Let pain bring due reward of light Hãy để nỗi đau mang đến phần thưởng
and love.
xứng đáng của ánh sáng và tình yêu.
Hãy để cho linh hồn kiểm soát tất cả hình
Let the soul control the outer form thức, cuộc sống và các sự kiện bên ngoài, và
and life and all events, and bring to làm hiển lộ tình yêu là nền tảng cho mọi biến
light the love which underlies the cố của thời gian.
happenings of the time.
Hãy để cho viễn cảnh đến với sự thấu suốt.
Let vision come and insight.
Hãy để tương lai được tiết lộ.
Let the future stand revealed.
Hãy để sự hợp nhất bên trong được hiển lộ
Let inner union demonstrate and và và sự chia rẽ bên ngoài tan biến.
outer cleavages be gone.
Hãy để tình yêu thương vượt lên tất cả.
Let love prevail.
Hãy để tất cả mọi người yêu thương nhau.
Let all men love."
3. Sau đó xây dựng nên một tam giác lớn hạ xuống tới ngôi sao đất. (Earth Star, Earth Soul
: Ngôi sao đất, Hồn đất, đều cùng ý nghĩa, chỉ vị trí năng lượng bên dưới chân nằm trong
lòng đất)
4. Di chuyển linh hồn sao lên trên theo hình xoắn ốc theo chiều kim đồng hồ như trong chiếc
đồng hồ thời trang mà bạn thấy, mở rộng kênh trung tâm tới độ rộng mà bạn mong muốn.
Link video Youtube tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=oARP16gbRI4
Hình minh họa :
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5. Kết thúc phần thiền này với đọc bài thỉnh nguyện sau:
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“The Great Invocation
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men –
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.”
Phần nghĩa tiếng Việt:
“Đại Thỉnh Nguyện
Từ nguồn Ánh Sáng trong Tâm Trí của Thượng Đế
Hãy để ánh sáng tràn vào tâm trí con người.
Hãy để Ánh Sáng giáng xuống Trần Gian.
Từ nguồn Tình Yêu trong Trái Tim của Thượng Đế
Hãy để tình yêu tràn vào trái tim con người.
Cầu cho đấng Christ trở lại Trần Gian.
Từ trung tâm nơi Ý Chí Thượng Đế được biết đến
Hãy để thiên ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người –
Thiên ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.
Từ trung tâm mà chúng ta gọi là loài người.
Hãy để kế hoạch của Tình Yêu và Ánh Sáng được thực thi.
Hãy để thiên ý niêm phong cánh cửa nơi cái ác trú ngụ.
Cầu xin Ánh Sáng và Tình Yêu và Sức Mạnh khôi phục Thiên Ý trên Trái Đất.”
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Chia sẻ thêm một vài điều cuối chương
Việc xây dựng toàn bộ đường kênh trung tâm tới Ngôi sao đất (Earth Star/Earth Soul) là rất quan
trọng. Nếu kênh trung tâm không được xây dựng một cách xuyên suốt từ đất và bàn chân cho tới
luân xa vương miện, thì năng lượng có thể bị tán loạn và tắc nghẽn và sẽ gây ra các vấn đề sức
khỏe thể chất đặc biệt ở khu vực thân. Vấn đề này được nói tới để thể hiện cho bạn thấy tầm quan
trọng của việc tiếp đất cũng như sự hòa hợp với linh hồn và chân thần.
Thứ hai, tôi khuyên bạn nên thực hiện phần di chuyển trong các bài thiền đã giới thiệu bên trên
một cách chậm trãi từ từ lúc bắt đầu, đặc biệt nếu phần lớn các công việc này là mới với bạn.
Một khi kênh trung tâm được xây dựng thì bốn cơ thể của bạn được thanh lọc và tinh luyện nhiều
hơn, khi đó bạn có thể di chuyển nhanh hơn. Tốt hơn là hãy như con rùa thay vì con thỏ trong
cuộc đua, thỏ có thể nhanh lúc ban đầu nhưng lại thua toàn cuộc.
Thứ ba, khi bạn thực hành các bài đã chia sẻ ở bên trên, nó là một phần của công việc quan trọng
nhất mà trợ giúp cho việc xây dựng nên Antakarana của hành tinh. Nó cũng giúp đẩy nhanh sự
trở lại của đức Christ và sự mở rộng của Thánh Đoàn, và trợ giúp tất cả các môn đồ mà sẽ bước
theo bước chân của chúng ta.
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Chương 6 - Glamour , Maya , Illusion (Ảo Giác,
Ảo Ảnh, Ảo Tưởng)
(Chú thích: Delusion –tạm dịch là huyễn cảm, với ý nghĩa dùng để mô tả chung đặc tính là ảo,
là không thật, che lấp và làm méo mó sự thật, làm chúng ta không nhận thấy sự vật đúng bản
chất của nó, như cái mà nó vốn là, thông thường chúng ta ghi nhận sự vật hiện tượng dưới
“lăng kính/ thông tin đã được chế biến” bởi thể cảm dục, thể trí, thể sinh lực/điện từ trường/dĩ
thái/Etheric)
Trong chương trước tôi đã nói rất nhiều về sự khác nhau giữa tư tưởng của bản ngã và tinh thần
hay tư tưởng của linh hồn. Trong cuốn sách của DK mang tên “Glamour, A World Problem –
Huyễn cảm, một vấn đề của thế giới”, Ngài đã phân chia các mức độ của huyễn cảm thành ba
loại. Đó là huyễn cảm trên cảnh giới Astral hay cảnh giới cảm giục/cảm xúc/cõi vía, Cảnh giới
cõi trí, và cảnh giới Etheric (nhiều sách khác gọi là cảnh dĩ thái). Mỗi cảnh giới này có một hình
thái đặc trưng riêng biệt của huyễn cảm đại diện cho cảnh giới đó, và mỗi huyễn cảm này lại có
một phương pháp diệt trừ đặc trưng độc nhất của nó.
Hình thái huyễn cảm (The form of delusion) trên cảnh giới Astral hay cảnh giới cảm giục được
gọi là Glamour – tạm dịch là Ảo Giác. Hình thái huyễn cảm trên cảnh giới trí được gọi là Illusion
– tạm dịch là Ảo Ảnh. Hình thái huyễn cảm trên cảnh giới Etheric được gọi là Maya – tạm dịch
là Ảo tưởng.
Phương pháp diệt trừ trên cảnh giới Astral được DK gọi là illumination – chiếu sáng. Phương
pháp diệt trừ trên cảnh giới trí được DK gọi là Intuition - trực giác. Phương pháp diệt trừ ảo tưởng
trên cảnh giới Etheric được gọi là Inspiration – cảm hứng.
“Người ở trên ngưỡng cửa” là thuật ngữ mà đức DK sử dụng để mô tả tổng số tất cả các huyễn
cảm của phàm ngã trên 3 cấp độ mà y không bị chi phối và khuất phục trước khi cuộc điểm đạo
có thể xảy ra. Người ở trên ngưỡng cửa là tất cả những ai tách rời bản thân mình với cái tôi cao
hơn của chính họ. Đó là tổng các mạnh lực thấp của tự nhiên trước đó để chiếu sáng –
Illumination, trực giác – Intuition, cảm hứng - Inspriation và điểm đạo - Initiation.
“Thiên thần hiện diện” là thuật ngữ mà đức DK sử dụng để mô tả bản thể tâm linh của chúng ta.
Thiên thần hiện diện và người ở trên ngưỡng cửa là đứng mặt đối mặt với nhau trong sự phân
tranh. Khi người ở trên ngưỡng cửa trở nên được chinh phục và làm chủ nó cuối cùng sẽ tan rã
trong ánh sáng vinh quang chói lọi tỏa ra từ thiên thần hiện diện.
Sơ đồ dưới đây tóm tắt các nguyên tắc đã đề cập ở trên.
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Cảnh giới
Etheric – Phách/Sinh lực/dĩ
thái
Astral – Vía/Cảm xúc
Mental - Trí
Physical Brain
Consciousnes – Nhận thức
của bộ não vật lý

Tên gọi
Maya - Ảo tưởng

Phương pháp
Inspriation – Cảm hứng

Glamour - Ảo giác
Illumination - Sự khai sáng
Illusion - Ảo ảnh
Intution – Trực giác
The dweller on
The Angel of the Presence
Threshold - Người đứng
- Thiên thần hiện diện
trên Ngưỡng Cửa

Vấn đề huyễn cảm trong mối quan hệ với các giống dân chính
Bước thứ hai trong sự hiểu biết về vấn đề này là nó có cùng một nguyên tắc tương tự khi áp dụng
vào các giống dân chính trên hành tinh này. Giống dân chính Lemuria có bài học chính là hòa
hợp với thể vật lý. Họ cần làm chủ được thể vật lý. Vấn đề mà họ cần vượt qua đó là Ảo tưởng –
Maya. Các năng lượng Etheric (điện từ trường/dĩ thái) là có kết nối một cách mật thiết với cảnh
giới vật lý. Cơ thể Etheric là cơ thể năng lượng của thể vật lý, hay nói cách khác thể vật lý được
xây dựng nên từ bộ khung làm nên từ chất liệu Etheric - thể sinh lực, nhờ thể này mà năng lượng
sống luân chuyển đi toàn cơ thể để nuôi sống cơ thể.

Hình ảnh minh họa thể Etheric – thể sinh lực – thể phách.
Giống dân chính Atlantis có bài học chính là hòa hợp với thể Astral (Thể vía/thể cảm giục), họ
cần làm chủ được thể cảm xúc/cảm giục này. Bài học chính mà giống dân này cần vượt qua đó
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là Glamour - Ảo Cảm. Giống dân chính Aryan, là chúng ta hiện nay, là hòa hợp với thể trí, họ
cần làm chủ được thể trí này, do đó bài học chính cần vượt qua đó là illusion - Ảo Ảnh.
Phương pháp Yoga của giống dân Lemuria là Hatha Yoga, và họ đã hoàn thành ở cuộc điểm đạo
đầu tiên. Yoga của giống dân Atlantis là Bhakti Yoga và họ đã hoàn thành ở cuộc điểm đạo thứ
hai. Phương pháp Yoga của giống dân Aryan là Raja yoga, và họ sẽ hoàn thành ở cuộc điểm đạo
thứ ba.

Biểu đồ tổng quan về những thông tin đã đề cập bên trên:
Giống dân

Vấn đề

Lemurian

Ảo ảnh - Maya

Atlantean

Aryan

Ảo cảm - Glamour

Ảo tưởng - illusion

Giống dân trong
tương lai: Meruvian

Không có

Giống dân trong
tương lai tiếp theo :
Paradisian

Không có

Yoga
Hatha Yoga:
Dành cho người tầm
đạo
Laya Yoga:
Dành cho người đệ tử
Bhakti Yoga:
Dành cho người tầm
đạo
Raja Yoga:
Dành cho người đệ
tử
Raja Yoga:
Dành cho người tầm
đạo
Agni hay Ashtanga
Yoga:
Dành cho người đệ tử
Ashtange
Agni Yoga
Chưa được biết tới

Mục tiêu
Cuộc điểm đạo đầu
tiên
Cảm hứng
Cuộc điểm đạo thứ
hai
Sự khai sáng
Cuộc điểm đạo thứ
ba
Trực giác
Cuộc điểm đạo thứ tư
Thoát khỏi vòng luân
hồi
Cuộc điểm đạo thứ
năm

Ảo cảm – Glamour
Ảo cảm là đặc tính của cảnh giới cảm giục Astral và nó mạnh mẽ hơn so với ảo tưởng – illusion
bởi vì hơn 50% dân chúng sống chủ yếu theo cảm xúc của họ. Ảo giác che đậy sự thật đằng sau
màn sương mù và màn sương của cảm giác, cảm xúc này lại tác động lên ý thức của nạn nhân.
Ảo cảm là một trong những cách chính mà nhóm “Dark Brotherhood – Những anh em Tối”
(Mang nghĩa đối lập với The Great White Brotherhood – Những anh em Trắng Cao Cả, Thánh
Đoàn, Hội Đồng Chân Sư.) đang cố gắng sử dụng một cách mạnh mẽ để cản trở những người
tầm đạo ra khỏi con đường tâm linh.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 90

Khi bạn thấy mình phản ứng với những lời chỉ trích, sự tách biệt, niềm tự hào, đó là các dấu hiệu
cho thấy Ảo cảm đang chiếm giữ bạn. Khi người tầm đạo có thể tự do khỏi các đặc tính của Ảo
cảm, khi đó họ đang trên con đường làm tiêu tan và buông bỏ được Ảo Cảm. Cách tốt nhất để
làm tiêu tan ảo cảm là hoạt động như một kênh dẫn thuần khiết cho năng lượng của linh hồn.
Điều này được thực hiện bằng cách giữ một thái độ tâm linh trong cuộc sống thay vì thái độ của
bản ngã.
Một người đang bị chi phối bởi ảo cảm cần phải học để trở nên phân cực hơn hay đồng nhất vào
thể trí của họ. Khi một người vượt qua sự đồng nhất bản thân với thể cảm giục, họ kết thúc
chuyến du hành của bản thân trên chiếc tàu lượn cảm xúc. Đức DK đã gọi ảo cảm của cảm
xúc/tâm trí này là các mặt đối lập.
Khi một người phát triển thể trí để trở nên có tính phân biệt hơn, họ đang phát triển theo con
đường trung đạo hay tâm trí bình thản, điềm đạm. Người đệ tử cần học hỏi cách đúng đắn để phát
triển bản thân trở nên đồng điệu với linh hồn hồn của họ, và khi đó kết quả sẽ là ánh sáng được
gia tăng và nó sẽ làm cho ánh sáng rọi vào tâm trí và ý thức của bộ não. Điều này là một sự trợ
giúp hết sức to lớn trong việc phát triển nhận thức tâm linh, trái ngược với nhận thức của bản ngã
về thực tại.
Ảo cảm ngăn cản một người nhìn thấy cuộc sống một cách thực sự, rõ ràng, và các tình cảnh
xung quanh chính bản thân họ như họ thực sự là. Cảm xúc là thứ có thể bị chi phối bởi diện mạo
bên ngoài và quên đi cái tiềm ẩn bên trong đang bi che mờ bởi diện mạo bên ngoài. Trong thời
Lemuria, ảo cảm và ảo tưởng không có sự liên quan tới họ bởi vì giống dân gốc này chỉ phát triển
duy nhất để hòa hợp với thể vật lý. Với nhân loại ngày nay thì hai điều này liên quan và chi phối
mạnh mẽ hơn.
Ảo cảm bắt đầu phát triển ở thời kỳ người Atlantis. Có một điều thú vị khi biết rằng các vương
quốc khác của thiên nhiên là tương đối tự do khỏi ảo cảm và ảo tưởng.
Trên bình diện thế giới, Đức Phật và 900 vị la hán của mình (đệ tử đã có 4 lần điểm đạo) đã tạo
ra tiếng chuông mạnh mẽ đầu tiên đánh tan đi ảo cảm của thế gian khi Đức Phật giảng dạy về 4
chân lý quý báu – tứ diệu đế. Đức Jesus đánh tiếng chuông thứ hai với bài giảng dạy của mình
về trách nhiệm cá nhân và tình huynh đệ. Tiếng chuông thứ ba hiện nay đang được đánh bởi
nhóm những người phụng sự thế gian mới đang hành động dưới sự chỉ hướng dẫn của đức Christ
và các môn đồ của mình.
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Tứ diệu đế hay bốn sự thật cao quý mà đức Phật giảng dạy
Mỗi sinh mệnh con người không chỉ phải giải quyết ảo cảm của riêng họ mà còn với cả ảo cảm
của gia đình, ảo cảm của quốc gia và ảo cảm của loài người như một tổng thể. Ảo cảm gia đình
liên quan tới “cuộc sống mong ước” của gia đình cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ảo cảm của quốc
gia là tổng số cuộc sống mong ước của cả quốc gia đó. Ảo cảm của loài người là tổng số tất cả
các ảo cảm của loài người kết hợp lại trong ý thức hay tâm trí.
Người đệ tử muốn làm tiêu tan đi ảo cảm phải thực hiện hai điều sau.
1. Họ phải đứng vững vàng trong thể tâm linh của mình.
2. Họ phải giữ tâm trí cố định trong ánh sáng.
Điều này có nghĩa giữ ý thức và tâm trí của bạn luôn luôn ở trạng thái ý thức rung động cao của
Thượng Đế, linh hồn hay cái tôi cao hơn, trực giác tâm linh của bạn. Không có bất cứ điều gì xảy
ra mà không biết và không cho phép nó xảy ra.
Những loại ảo cảm mà đang chi phối nhân loại đó là:
1. Ảo cảm về vật chất – Điều này liên quan đến chủ nghĩa vật chất, xác định mọi thứ dựa
trên tính vật chất. Mong muốn tham lam chiếm hữu tài sản, tiền bạc.
2. Ảo cảm về tình cảm – Tình yêu giả tạo được dựa trên sự ràng buộc, lệ thuộc và thói nghiện
yêu hay được yêu.
3. Ảo cảm của các cặp đối lập – Người đệ tử đu qua đu lại giữa hai mặt đối lập mà không ở
trạng thái tâm trí sáng suốt bình thản, cân bằng, không phân cực. Tư tưởng phải được duy
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trì ở trạng thái bình thản, cân bằng, không phân cực ngay cả khi bạn có thuận lợi hay thua
lỗ, vui sướng hay đau đớn, ốm đau hay khỏe mạnh, chiến thắng hay thất bại, được ca ngợi
hay bị phê bình. Ảo cảm này liên quan rất nhiều đến việc buông bỏ sự dính mắc, chấp
trước. Nếu bạn không bị dính mắc với các điều đó hay với người nào đó bạn sẽ không
phải chịu đựng hay trải nghiệm đau đớn.
4. Ảo cảm về sùng bái – Ở đó những người cuồng nhiệt chạy theo hình thức, phong cách nào
đó một cách cực đoan.
5. Ảo cảm về đường đạo - Ảo cảm về chính bản thân con đường tâm linh. Một ví dụ trong
trường hợp này là khả năng có thể được làm việc cùng với các Chân Sư Thăng Thiên từ
một quan điểm của bản ngã, để thể hiện mình là có giá trị hơn người khác, là người đặc
biệt…
Do đó điều quan trọng cần hiểu rằng phương pháp làm tiêu tan đi ảo cảm đó là sự khai sáng
– giác ngộ. Nếu bạn cố gắng để xua đuổi đi ảo cảm bằng trực giác hay cảm hứng thì nó sẽ
không hoạt động. Chỉ bằng tâm trí được khai sáng hay tư tưởng Christ mới giúp làm tiêu tan
đi ảo cảm. Ảo cảm ở cảnh giới Astral/Cảm giục/ Trung giới cần phải sử dụng tâm trí được
khai sáng để vượt qua nó, cũng như với Ảo Tưởng ở cảnh giới Trí cần phải sử dụng ở một
cấp độ bên trên nữa đó là Trực Giác. Đối với ảo cảm cõi cảm giục Astral điều cần thiết là phải
sử dụng tư duy một cách đúng đắn với sự phụng sự của linh hồn như người hướng dẫn. Điều
này đạt được thông qua phân tích đúng đắn, trí phân biệt-xét đoán, tư duy đúng.
Dưới đây là một vài ví dụ về những ảo cảm phổ biến của bảy cung khác nhau được giải thích
bởi đức DK thông qua cuốn sách của Alice Bailey mang tên “Ảo cảm, một vấn đề của thế
giới – Glamour, A World Problem”.
Cung 1











Ảo cảm về sức khỏe vật lý
Ảo cảm về sức hấp dẫn của bản thân.
Ảo cảm về tự cho mình là trung tâm và sức mạnh của bản thân.
Ảo cảm về “Một người là trung tâm”.
Ảo cảm về tham vọng cá nhân ích kỷ.
Ảo cảm về quyền cai trị, độc tài trị và thao túng rộng lớn.
Ảo cảm về vận mệnh ích kỷ, quyền lợi thần thánh mà các vị vua con người đòi hỏi.
Ảo cảm về sự hủy diệt.
Ảo cảm về sự tách biệt, cô đơn, sự xa cách.
Ảo cảm về ý đồng quan điểm với người khác hay cả nhóm người.

Cung 2






Ảo cảm về tình yêu và được yêu.
Ảo cảm về sự nổi tiếng.
Ảo cảm về trí tuệ của bản thân.
Ảo cảm về trách nhiệm ích kỷ.
Ảo cảm về hiểu biết quá đầy đủ dẫn tới phủ nhận các hành động đúng đắn.
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Ảo cảm về tình thương với bản thân mình, là loại ảo cảm cơ bản của cung này.
Ảo cảm về vị cứu thế nào đó trong các tôn giáo trên thế giới và thế giới phải cần.
Ảo cảm về nỗi sợ hãi dựa trên sự nhạy cảm bất thường.
Ảo cảm về sự hy sinh.
Ảo cảm về lòng rộng lượng của bản thân.
Ảo cảm về sự tự mãn.
Ảo cảm về phụng sự mang tính ích kỷ.

Cung 3










Ảo cảm mình là người bận rộn.
Ảo cảm về sự hợp tác với kế hoạch của một cá nhân và không theo kế hoạch của cả nhóm.
Ảo cảm về kế hoạch hành động.
Ảo cảm về công việc sáng tạo – không có động lực thực sự.
Ảo cảm về những ý định tốt đẹp mà bản chất lại mang tính ích kỷ.
Ảo cảm như mình là “Con nhện ở giữa trung tâm của mạng nhện”.
Ảo cảm về “Thượng đế là ở bên trong cỗ máy nào đó”.
Ảo cảm của không ngay thẳng và sự thao túng liên tục.
Ảo cảm cho rằng bản thân là quan trọng, đứng từ quan điểm của kiến thức và tính hiệu
quả.

Cung 4








Ảo cảm về sự hài hòa, nhằm mục đích thoải mái cá nhân và sự hài lòng.
Ảo cảm của chiến tranh
Ảo cảm của xung đột, với mục tiêu áp đặt sự công bằng và hòa bình.
Ảo cảm của quan điểm nghệ thuật mơ hồ.
Ảo cảm của nhận thức tâm linh thay vì trực giác.
Ảo cảm của nhận thức âm nhạc.
Ảo cảm của các cặp đối lập, theo nghĩa cao hơn.

Cung 5








Ảo cảm của tính vật chất hay sự nhấn mạnh thái quá vào hình thức.
Ảo cảm của khả năng hiểu biết, trí tuệ.
Ảo cảm của kiến thức và sự định rõ.
Ảo cảm về sự chắc chắn, dựa trên một quan điểm hạn chế.
Ảo cảm về hình thức che đậy đi thực tại.
Ảo cảm của tính tổ chức.
Ảo cảm về bề ngoài, che dấu đi bên trong, nội tâm.

Cung 6
 Ảo cảm của sự thành tâm.
 Ảo cảm về sự dính mắc với hình thức và con người.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 94










Ảo cảm của chủ nghĩa lý tưởng.
Ảo cảm của lòng trung thành, của tín ngưỡng.
Ảo cảm về sự phản hồi của cảm xúc.
Ảo cảm của sự thùy mị, đa cảm.
Ảo cảm của các mặt đối lập thấp hơn.
Ảo cảm về Đấng Cứu Thế và Giảng Sư Thế Gian.
Ảo cảm của tầm nhìn chi tiết, tỉ mỉ.
Ảo cảm của sự cuồng tín, cuồng nhiệt.

Cung 7








Ảo cảm của công việc huyền bí.
Ảo cảm về sức mạnh của thế lực ngầm.
Ảo cảm của những điều được mang đến bởi sự kết hợp với nhau.
Ảo cảm của cơ thể vật lý.
Ảo cảm của những điều huyền bí và bí mật.
Ảo cảm của sự huyền bí của tình dục.
Ảo cảm về các mãnh lực biểu lộ đang xuất hiện.

Ảo Tưởng – Illusion
Ảo tưởng là một hoạt động của linh hồn, và là kết quả từ khía cạnh tâm trí của tất cả các phàm
ngã đang nhập thể. Khi một người để cho bản ngã của họ phiên dịch về thực tại, thay vì hệ thống
quan điểm tâm linh hay linh hồn, họ sẽ bị lạc lối trong Ảo Tưởng. Trong ngữ cảnh của hệ thống
bốn cơ thể thấp, những ai có nhiều hiểu biết, trí tuệ hơn so với cảm xúc tự nhiên thì thường dễ bị
loại ảo cảm là ảo tưởng này hơn.
Sự lừa dối được tạo ra bởi sự diễn dịch sai các ý tưởng và các hình tư tưởng. Phàm ngã đang
nhập thế cần học hỏi để rọi ánh sáng của linh hồn đi vào tâm trí và não bộ. Chỉ với trực giác chứ
không phải sự khai sáng hay cảm hứng, mới có thể xua tan đi ảo tưởng, đức DK đã chỉ ra như
vậy. Chính trong sự thiền định và các kỹ thuật kiểm soát tâm trí thì phàm ngã đang nhập thế sẽ
thoát khỏi ảo ảnh. Cảnh giới trí là đặc biệt quan trọng trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này bởi vì
chúng ta hiện đang là chủng tộc Aryan và bài học chính với giống dân chúng ta là hòa hợp với
trí thể - cảnh giới trí.
Ảo ảnh bắt đầu nảy sinh trong giai đoạn đặc biệt của con người ở cuối thời đại Atlantis. Đức DK
thông qua cuốn sách của tác giả Alice Bailey, cũng đã định nghĩa ảo tưởng là “Phản ứng của tâm
trí chưa được rèn luyện khi mới được tiếp xúc với thế giới ý tưởng”
(Thế giới ý tưởng (the world of ideas) ở trên các phân cảnh thuộc cõi trực giác (intuitional levels)
của tâm thức. (Trích “Sự ngoại hiện của Thánh Đoàn” trang 29 – ND))
Dưới đây là một vài nguyên nhân mà từ đó đã dẫn đến sự sai lệch trên cảnh giới tinh thần.
Các nguyên nhân được liệt kê như sau:
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Mốc tiến hóa mà phàm ngã nhập thế đã đạt tới.
Sự hợp nhất hoặc thiếu hợp nhất của các cơ thể vật lý, cảm xúc, trí, và các cơ thể tâm linh.
Mức độ hòa hợp và giác ngộ đạt được bởi một linh hồn của người đó.
Loại cung của thể trí của phàm ngã đang nhập thế mà màu của cung đó sẽ diễn giải tư
tưởng theo đặc trưng của cung.
5. Cấp độ phát triển của thể trí.
6. Loại cung của linh hồn hay màu của cung cũng ảnh hưởng màu sắc lên người đó khi diễn
giải các tư tưởng.
1.
2.
3.
4.

Một trong những chìa khóa tuyệt đối hiệu quả để xua tan đi ảo tưởng là học cách để “giữ tâm trí
ổn định trong ánh sáng”. Hầu hết mọi người trên thế giới để tâm trí của họ đi lang thang và trống
rỗng và không giữ cho nó tập trung. Mọi người chưa được huấn luyện để sở hữu sức mạnh cá
nhân của họ và để duy trì sự tự chủ trong mọi lúc. Mọi người để bản thân mình hoạt động như
một người phi công sử dụng chế độ lái tự động, và để mất sự tỉnh táo của mình. Khi điều này xảy
ra thì bản ngã và các thể thấp của bạn trở thành người điều khiển, lãnh đạo của bạn.
Hãy cam kết không bao giờ để tâm trí rời khỏi điểm tập trung của bạn vào Thượng Đế, linh hồn
của bạn, và quan điểm tâm linh của bạn. Nếu bạn làm điều này bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ
đạt được cuộc cách mạng hoàn toàn. Điều này sẽ trở thành thói quen với bạn sau khi trận đánh
đầu tiên với tiềm thức của tâm trí và bản ngã tiêu cực diễn ra. Giữ tâm trí của bạn trong ánh sáng
mọi lúc sẽ mang tới cho bạn “một sự an bình vượt quá sự hiểu biết”.
Việc làm chủ tâm trí của bạn sẽ đưa bạn đến với cuộc điểm đạo thứ 3 và hợp nhất với linh hồn.
Vì vậy hãy nhớ, cuộc điểm đạo đầu tiên là làm chủ thể vật lý, cuộc điểm đạo thứ hai là làm chủ
thể Astral và cảm xúc. Cuộc điểm đạo thứ ba là làm chủ được thể trí và ba dẫn thể còn lại để
phục vụ linh hồn. Chỉ cần thêm một cuộc điểm đạo nữa để thoát khỏi bánh xe luân hồi. Cuộc
điểm đạo thứ năm sẽ dẫn đến sự hợp nhất chân thần và tinh thần, và cuộc điểm đạo thứ sáu là sự
thăng thiên của bạn. Sự cần thiết để kiểm soát tâm trí của bạn mà chỉ được nhấn mạnh thôi là
không thể đủ. Thượng Đế và các Chân Sư Thăng Thiên sẽ không làm điều này cho bạn, đó là
công việc của bạn. Đừng quên rằng tư tưởng của bạn tạo ra thực tại của bạn.
Giải pháp để vượt qua ảo tưởng là trực giác. Trực giác sẽ dẫn tới hiểu biết tiến bộ về con đường
của Thượng Đế trên thế giới nhân danh loài người, và dẫn tới sự phát triển của tri thức thanh
khiết và lý trí thanh khiết. Đức DK đã liệt kê bốn loại người là đối tượng đến thời điểm thức tỉnh
trực giác:
1.
2.
3.
4.

Những người trên đường cứu giúp thế giới.
Những người trên đường trở thành các nhà tiên tri.
Những người đang theo con đường thầy tu chân chính.
Những người đang trên đường thực hành kỹ thuật huyền môn hay nhà huyền môn.

Đức DK cũng nói rằng ảo tưởng thưởng biểu hiện bởi một trong bảy cách sau:
1. Cách nhận thức sai.
2. Cách diễn dịch sai.
3. Cách chiếm dụng sai.
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4.
5.
6.
7.

Phương hướng-điều hướng sai.
Cách hợp nhất sai.
Sự biểu hiện sai.
Cách áp dụng sai.

Để có thêm thông tin chi tiết hơn về những nguyên tắc này các bạn có thể đọc thêm trong cuốn
“Ảo cảm, một vấn đề của thế giới” của Alice Bailey, trang 57 tới 65.
Một điều cần lưu ý là mỗi phần ảo tưởng tan biến dần đi và ảo tưởng được nhận biết và vượt qua
sẽ làm sạch thêm con đường cho những người theo sau bạn, và làm cho con đường dễ dàng hơn
cho các môn đệ của bạn. Những người đã đi trước họ cũng đã thực hiện cùng một sứ mệnh như
vậy cho chúng ta.
Điều quan trọng cần được ghi nhận là bạn đã đạt được bước tiến vĩ đại trong việc bạn thừa nhận
và sở hữu thực tại của mình, thậm chí ngay cả khi bạn đang chiến đấu với ảo tưởng. Có một nhóm
lớn dân số thậm chí còn không biết rằng họ đang bị bắt vào trong ảo cảm, ảo tưởng và ảo ảnh.

Ảo Ảnh – Maya
Cảm giác đầu tiên của ảo ảnh nảy sinh trong thời kỳ Lemuaria. Ảo ảnh là trải nghiệm duy nhất
trên đường đạo khi một người bắt đầu đi vào con đường thử thách. Vấn đề của Ảo Ảnh liên quan
đến thế giới của mãnh lực sống. Một người có thể bị biến thành nạn nhân của cảm xúc, tư tưởng
hay cũng chính là năng lượng hoặc mãnh lực sống. Cho đến khi một người đạt được sự tự chủ
thì người tầm đạo vẫn có thể bị cuốn hút vào tất cả các loại mãnh lực vô kiểm soát. Vì lẽ đó cho
nên ảo ảnh là một khó khăn lớn hơn cả của cảnh giới Etheric và cơ thể Etheric.
Những mãnh lực không kiểm soát chảy xuyên qua 7 luân xa và sản sinh ra các phản ứng và tác
động mà có thể trở thành tai hại nếu không được kiểm soát đúng đắn. Ảo ảnh – Maya là thuật
ngữ để mô tả những năng lượng, mãnh lực và xung lực mà không được kiểm soát từ thế giới của
sinh lực (world of prana), và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất.
Khối lượng của mãnh lực không kiểm soát này có thể bắt nguồn từ bản tính động vật, thế giới
hay môi trường mà người ta tìm thấy chính mình. Phần lớn nhân loại bị chi phối bởi Ảo Ảnh cho
tới khi họ bước vào đường thử thách. Một người bị cai trị bởi ảo ảnh khi anh ta/ cô ta bị kiểm
soát bởi bất kỳ mãnh lực nào khác ngoài những năng lượng đến trực tiếp từ linh hồn.
Khi một người bị cai trị bởi các ảo ảnh của thể vật lý, thể Astral, và mãnh lực thể trí thì họ thường
bị thuyết phục rằng những mãnh lực này là đúng đắn-phù hợp cho họ. Đây chính xác là vấn đề
mà ảo ảnh tạo đã tạo ra. Nó cũng giống như khi một người luôn luôn nghĩ hay cảm thấy rằng ý
kiến, quan điểm của họ là đúng mặc dù nó hoàn toàn dựa trên bản ngã và phàm ngã. Đức DK đã
phát biểu về ảo ảnh trong cuốn sách của tác giả Alice Bailey: “Vấn đề của ảo cảm” rằng rất nhiều
người, đặc biệt là những người không sáng suốt, đều chỉ có hứng thú ham muốn những thứ mang
tính vật chất,vật lý, tính nhất thời, tạm bợ.
Động vật có mong muốn là làm thỏa mãn sự thèm ăn của nó, tính vật chất thì mong muốn có
được của cải và sự sang trọng của hiện tồn, khao khát những thứ như sự tiện nghi về an ninh,
kinh tế, xã hội và tôn giáo, kiểm soát số đông. Con người dưới ảnh hưởng dày đặc của ảo tưởng
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và các mãnh lực tự nhiên của bản thân thì tập trung vào luân xa số 2 khi những mong muốn kia
xảy ra.
Trong trường hợp của Ảo Cảm – Glamour, các mãnh lực tự nhiên của con người thì tập trung ở
luân xa 3. Ảo cảm thì tinh tế và ở thể cảm xúc, còn Ảo ảnh Maya thì lại hữu hình hơn và ở thể
Etheric.
Có hai chìa khóa cho người đệ tử đó là : để tất cả các luân xa dưới cảm hứng của linh hồn và
chuyển đổi các mãnh lực của các luân xa thấp mà đang kiểm soát phàm ngã thành các năng lượng
của các luân xa bên trên luân xa tim, mà nó sẽ hồi đáp một cách tự động với cảm hứng từ linh
hồn. Phương pháp khắc phục ảo ảnh – maya chính là cảm hứng. Cảm hứng sẽ làm suy yếu và
loại bỏ đi ảo ảnh.
Cuộc điểm đạo đầu tiên liên quan đến làm chủ thể vật lý mà nó được kết nối tới việc làm chủ
được ảo ảnh. Ảo cảm, ảo ảnh, ảo tưởng và sự biểu hiện; người ở trên ngưỡng cửa, và tất cả các ý
tưởng dạng như vậy hay một vài điều khác là cùng chung một ý niệm với nhau, chỉ khác nhau ở
cách diễn đạt và dùng từ.

NGƯỜI TRÊN NGƯỠNG CỬA VÀ THIÊN THẦN HIỆN DIỆN
Người trên ngưỡng cửa là người đứng trước cửa của Thượng Đế, và tại cánh cổng nếu là cuộc
điểm đạo. Ngưỡng cửa giống như một hình tư tưởng khổng lồ của Ảo Cảm - Ảo Tưởng - Ảo
Ảnh mà phải làm tiêu tan đi trước khi cuộc điểm đạo có thể đạt được. Người tầm đạo thậm chí
không nhận thức được ngưỡng cửa cho tới khi đứng trước cuộc điểm đạo.
Người trên ngưỡng cửa sẽ đạt được hoàn toàn tiềm lực của mình vào lúc kết thúc của chu kỳ
của giống dân Aryan, và trong đời sống đó tất cả các điểm đạo đồ sẽ đạt tới cuộc điểm đạo lần
thứ 3.
Hãy nhớ rằng tại cuộc điểm đạo thứ 3 công việc phải làm đó là làm chủ được thể tinh thần – thể
trí, và làm chủ được cả 3 cấp độ của phàm ngã, mà việc đó sẽ là tiền đề để sự hợp nhất linh
hồn được diễn ra tại đó. Cuộc điểm đạo thứ 3 đó chính là việc làm chủ được thể vật lý, thể tình
cảm và thể tinh thần – thể trí. Do đó cũng làm chủ được Ảo Cảm – Maya , Ảo Tưởng –
Glamour , và ảo Ảnh – illusion
Ở cuộc điểm đạo thứ 4, điểm đạo đồ chứng minh được khả năng sinh ra sự chuộc tội hoàn toàn
giữa các khía cạnh cao hơn và các khía cạnh thấp hơn của linh hồn trong sự biển hiện, và do đó
người trên ngưỡng cửa hợp nhất vào trở thành Thiên Thần Hiện Diện và biến mất. Ánh Sáng đã
hấp thụ bóng tối.
Tại giai đoạn trước khi người trên ngưỡng cửa đạt được quyền lực. Giai đoạn thứ 2 là khi người
trên ngưỡng cửa hay phàm còn có sự xung đột mâu thuẫn giữa ham muốn vật chất và ham
muốn cho sự biểu hiện của linh hồn và điểm đạo. Sau đó giai đoạn thứ 3 là khi phàm ngã đã
kiên định lựa chọn con đường của linh hồn và đã học được cách để “giữ tâm trí ổn định trong
ánh sáng”. Khả năng này đã cho phép người đệ tử kiểm soát được bản chất tự nhiên thấp của
mình và do đó người trên ngưỡng cửa dần dần vượt qua, kiểm soát được và làm chủ.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 98

Tổng kết
Người đệ tử trên con đường thử thách và điểm đạo có 3 nhiệm vụ chính cần hoàn thành đó là
xua tan đi Ảo ảnh – Maya , Ảo Cảm – Glamour, Ảo Tưởng – illusion và vượt qua giai đoạn
người trên ngưỡng cửa.
1. Để có thể phân biệt được 3 cấp độ khác nhau của sự biến dạng.
2. Để khám phá những điều kiện nào trong môi trường hay trong hoàn cảnh cụ thể của cá
nhân là nguyên nhân của các khía cạnh này để phát triển.
3. Để tìm ra phương thức nào hiệu quả trong việc đạt được sự làm chủ dựa trên hiệu quả từ
sự kết hợp của chúng.
Hãy nhìn vào bất cứ nơi nào bên trong bạn mà ở đó người trên ngưỡng cửa còn đang bám víu
vào. Chìa khóa là trở nên nhận thức sâu sắc hơn nếu như bạn đang đồng hóa sâu hơn vào thể
vật lý, thể tình cảm hay thể tinh thần, hoặc kết hợp của 2 thể hoặc cả 3 thể này. Tôi khuyên bạn
nên nghiên cứu kỹ lưỡng 3 cuộc điểm đạo đầu này trong cuốn sách của đức DK “Điểm Đạo
Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ”, bởi Alice Bailey.
Tôi cũng muốn giới thiệu để bạn nghiên cứu kỹ lưỡng về cuốn sách của tác giả Alice Bailey, “
Ảo Cảm – Một vấn đề của thế gian”. DK đã chia sẻ những điều trong cuốn sách đó mà tôi nghĩ
đó là những chân lý sáng chói của toàn bộ quá trình này.
Những mục cuối của chương này tôi muốn thêm 3 thông tin cuối cùng mà tôi đã tình cờ thấy
trong nghiên cứu của tôi về các tài liệu của Alice Bailey, tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ thấy cực kỳ
thú vị.
Trong chương này chúng ta đã nói về nguyên nhân của sự biến dạng trong 3 cấp độ sinh mệnh
của chúng ta (Tinh Thần – Cảm Xúc – Etheric ). Cơ thể điện từ trường – Etheric có liên quan mật
thiết tới cơ thể vật lý. Trong cơ thể vật lý nó được thừa hưởng cái gọi là “Bản năng - Instincts”.
Khi chúng ta nghĩ về thuật ngữ “Bản năng” chúng ta thường nghĩ về các loài động vật với bản
năng của chúng mà không có nhiều phần Người. Đức DK trong các bài viết của mình đã đưa ra
nghiên cứu về cái gọi là bản năng của “Động vật”, “Con người” , và “Thiêng Liêng - Divine”.
Tôi chia sẻ những điều này với bạn để bạn học hỏi thêm, thiền định, suy ngẫm. Cá nhân tôi thấy
sự so sánh này rất thú vị.
Bản năng bên trong Động Vật, Con Người và Vương quốc Thiêng Liêng (Divine
Kingdoms)
Động Vật
Con Người
Thiêng Liêng - Divine
Tính sinh tồn - Self
Tính sáng Tạo - Creative
Tính Bất Tử - Immortality
preservation
Tình Dục – Sex
Tình Dục – Sex
Sức hút - Attraction
Tình Yêu Con Người – Human
love
Ý thức nhóm - Group
Bản năng sống bầy đàn Lối sống theo cộng đồng - Herd Instinct
Gregariousness
Consciousness
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Tò mò, hiếu kỳ Curiosity

Truy vấn – mở rộng phân tích - Tiến hóa – thúc đẩy
Enquiry – Analysis plus
Evolutionary - Urge
Tự khẳng định - Self-Assertion

Các Khuôn mẫu
Một yếu tố khác để chúng ta trở nên trong suốt và tự do khỏi Ảo cảm, Ảo Tưởng, Ảo Ảnh đó là
hiểu biết về các Khuôn Mẫu – archetypes. Nếu tôi không nhầm thì thuật ngữ này được đặt ra bởi
nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ, Carl Jung. Người bạn thân thiết của tôi là Marcia Dale
Lopez, cô là một giảng viên tâm linh sống ở thành phố New York, đã định nghĩa Khuôn Mẫu này
một cách hết sức rõ ràng và súc tích trong phần trích dẫn dưới đây trong một tác phẩm của cô ấy:
“Các khuôn mẫu là mô hình chung ẩn dưới những câu chuyện thần thoại của tất cả các dân tộc
và nền văn hóa ở mọi thời đại. Các khuôn mẫu này tồn tại vĩnh cửu hay cũng là các bản in gốc
mà từ đó nó phác họa ra các khuôn dạng khác nhau của hành vi. Nói cách khác, các khuôn mẫu
này đóng vai trò là mô hình tổng quát. Chúng có thể được xác định như đặc tính chính được tìm
thấy trong truyền thuyết, truyện thần tiên, trong vở kịch của Shakespear, và các câu chuyện của
Kinh Thánh.
Sau đây là 12 mẫu cơ bản, được biết tới nhiều nhất. Theo ý kiến cá nhân của tôi, với những ý
tưởng tư những khuôn mẫu này, bạn có thể áp dụng nó nếu nó thích hợp với cuộc sống và con
đường tâm linh của bạn, và hầu hết tất cả chúng đều có thể được áp dụng một cách có ý thức. Sự
nguy hiểm là khi những khuôn mẫu tổng quát này thi hành với chúng ta, thay vì ngược lại, chúng
ta thi hành chúng.
Điểm mấu chốt thứ hai là nguy hiểm từ thể hiện ra cuộc sống bên ngoài của một khuôn mẫu cụ
thể mà nó có thể tạo ra sự mất cân bằng trong tâm lý. Điều này lại có thể là 1 loại ảo cảm về các
mặt đối lập như tôi đã nói trong phần trước của chương này. Một ví dụ minh họa cho trường hợp
này là một người có thể sống theo kiểu mẫu là tử vì đạo, tuy nhiên họ cũng có thể có một bài học
tâm linh cần học đó là ích kỷ về mặt tâm linh.
Một kiểu mẫu người có trí tuệ có thể cần học bài học để trở thành kẻ ngốc, để tìm kiếm sự cân
bằng. Mỗi một nhân tính đều có một nhân tính đối lập. Một kiểu mẫu mang tính tổng quát của
Thần Thoại có thể cũng cần phải được cân bằng, miễn là bạn không làm vậy để phục vụ bản ngã
tiêu cực và cái tôi thấp hơn.
Nhiều người thấy bản thân họ được xác định với một lượng lớn những khuôn mẫu, điều đó cũng
tốt. Tại đây không có đúng hay sai, chỉ có những gì là phù hợp với con đường tâm linh và sứ
mệnh của bạn trong đời này, và kết quả là để trở nên Trọn Vẹn và đạt được sự cân bằng trong
cuộc sống. Bên trong khuôn khổ của bức tranh lớn hơn, nó là điều cần thiết để làm chủ và tích
hợp tất cả 12 khuôn mẫu cơ bản này.
Trong một ngữ cảnh tương tự, chúng ta cần làm chủ toàn bộ 12 biểu tượng của cung Hoàng Đạo,
và làm chủ 10 khối cầu trên cây sự sống. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải làm tất cả
những điều này trong 1 đời. Đó cũng là 1 bài học dành cho một linh hồn mở rộng khác của bạn
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 100

để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn với một khuôn mẫu nào đó, họ cũng là bạn trong một biểu
hiện khác.
Đó cũng là một ý tưởng tốt để cho phép bạn thực hiện vai trò của mình trong cuộc đời này, với
những khuôn mẫu khác nhau để đạt được hiểu biết trọn vẹn lớn nhất về toàn bộ các khả năng như
bạn có thể có. Rất nhiều những khuôn mẫu này bạn đã từng thể hiện trong các kiếp sống trước
đây, do đó bạn không cần phải sống với chúng trong kiếp sống này nữa.
Điểm mấu chốt là hãy để cho sự hướng dẫn linh hồn và Chân Thần của bạn dẫn bạn tới trạng thái
ý thức toàn thể phù hợp với bạn. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy một tư tưởng và thiền định dựa
trên 12 khuôn mẫu cực kỳ thú vị này.

Các khuôn mẫu
1. Người hủy hoại
- Destroyer
Người tạo nên sự
thay đổi Changemaker
Kẻ thù – Enemy

2.Người khờ dại Fool
Kẻ mạo hiểmRisktaker

3.Người ngây thơ –
Innocent
Nghệ sĩ - Artist

4.Pháp sư Magician
Bà tiên đỡ đầu Fairy God Mother

Anh hề - Clown

Đứa trẻ - Child

Kẻ phản bội –
Betrayer
Kẻ bất lương –
Evildoer
Kẻ phá quấy Mischief maker
Kẻ hung ác – Devil

Kẻ thất hứa - Flake

Pháp sư Merlin –
Merlin
Thầy tu – Priest

Kẻ vô lại - Rascal

Người vô hại –
Harmless One
Người điên – Lunatic Người yêu – Lover
Người điên –
Madman (đàn bà)
Kẻ tán tỉnh Philanderer
Người lơ đễnh Scatterbrain

Người được tín nhiệm
– trusted one
Người tài năng –
Wonderer
Thiếu niên - Youth

Kẻ đang bực tức Smartass

Phù thủy trắng Shaman
Phù thủy đen–
Sorcerer
Kẻ bịp bợm –
Trickster
Thầy phù thủy Warlock
Mụ phù thủy – Witch
Thuật Sĩ - Wizard

Các khuôn mẫu
5. Người tử vì đạo
(Martyr)
Linh hồn vĩ đại –
Great Soul
Vị Thánh - Saint
Vị cứu tinh Savior

6. Tộc trưởng/
7.Người thống trị Trưởng lão
Ruler
(Patriarch/Matriarch)
Tổ tiên – Ancestor
Quý tộc - Aristocrat
Cha – Father
Mẹ - Mother

Hoàng Đế / Nữ Hoàng
- Emperor (ess)
Thẩm phán – Judge

8.Người quyến rũ Seductor
Kẻ lừa dối –
Deceiver
Người làm say mê –
Enchanter
Người yêu – Lover

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 101

Kẻ thất bại – Loser

Người già – Old One

Người đấu tranh Struggler
Nạn nhân bất hạnh
- Unfortunate
Victim

Người cha vĩ đại – The
Great Father
Người mẹ vĩ đại – The
Great Mother

Hoàng tử/Công chúa Prince (ess)
Hoàng hậu/Vua Queen/King
Người có địa vị cao Superior

Kẻ tán tỉnh –
Philanderer
Người cám dỗ Tempter (ess)

Các khuôn mẫu
9. Người tìm kiếm
(Seeker)
Người mạo hiểm –
Adventurer
Nhà thám hiểm Explorer
Người ẩn dật Hermit
Thợ Săn – Hunter
Nhà Sư – Monk
Người tiên phong –
Pioneer
Người đuổi bắt –
Pursuer
Người lang thang Wanderer
Thần đồng Wonderer

10.Người hầu
(Servant)
Phụ tá - Assistant

11.Chiến binh
(Warrior)
Chiến binh – Fighter

Người hầu –
Thợ săn – Hunter
Attendant
Một người như cánh Hiệp sĩ – Knight
tay phải – Right
Hand Person
Nô lệ - Slave
Đối thủ - Rival
Người bị chinh phục
- Subject
Cấp dưới Subordinate
Người lao công Worker

Người lính – Soldier
Người sống sót –
Survivor
Người đấu tranh –
Struggler
Người phấn đấu –
Struggler

12.Người trí tuệ (Wise
One)
Bậc thầy – Guru
Thánh Thần – Holy
One
Chân sư – Master
Người huyền bí –
Mystic
Người có uy tín –
Oracle
Nhà triết học –
Philosopher
Nhà tiên tri – Prophet
Hiền nhân – Sage
Giáo viên - Teacher
Nhà tư tưởng – Thinker

Phát triển khả năng tâm linh và các giác quan
Như mỗi người có năm giác quan vật lý, họ cũng có năm giác quan vi tế là phần tâm linh tương
ứng với năm giác quan bên ngoài. Biểu đồ sau đây cho thấy sự tiến triển của các giác quan và
siêu giác quan, khi bạn tiến lên năm chiều kích đầu tiên của thực tại như Djwhal Khul đã mô tả
chúng trong các cuốn sách của Alice Bailey.
Việc thiếu hiểu biết về điều này là gốc rễ của ảo cảm to lớn trong sự tiến triển tâm lý và tâm linh.
Trong sự mở rộng và tiến triển tâm linh của tôi trên đường đạo, nó đã trở thành một điều rất thú
vị với tôi khi tôi gặp gỡ những người có khả năng siêu linh mạnh mẽ nhưng không phải là người
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tâm linh. Điều này là khó khăn cho một số người để hiểu được. Làm thế nào họ đã phát triển
được các khả năng tâm linh khi mà thậm chí họ không tin vào Thượng Đế ?
Djwhal Khul đã mô tả các giác quan tâm linh này là “giác quan trung giới – astral senses”, và
nhiều khi mọi người sẽ gặp khó khăn ở cấp độ này. Một ví dụ là một người có khả năng dẫn
kênh, nhưng lại là dẫn kênh với các thực thể ở trung giới mà họ là các thực thể chưa tiến hóa cao.
Biểu đồ này cung cấp cho bạn tấm bản đồ một vài các giác quan cao hơn ở cõi nhân quả - Causal,
cõi bồ đề - Buddhic và cõi Niết bàn – Atmic mà nhiều người có thể chưa ý thức được.
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Hoàn toàn không có gì sai khi phát triển các giác quan trung giới của bạn. Nó chỉ quan trọng
trong hoàn cảnh khi bạn sử dụng chúng để hiểu về 7 chiều kích của thực tại và bảy cấp độ của bộ
máy giác quan. Biểu đồ bên dưới mô tả năm chiều kích đầu tiên của thực tại, mỗi một cấp độ đạt
được sẽ tiến thêm tới cảnh cửa của sự thăng thiên hay hợp nhất với cảnh giới chân thần.

Các giác quan và Siêu giác quan
Toàn bộ hiểu biết –
All Knowledge
Giác quan Niết
Sự hoàn hảo –
Bàn – Atmic
Perfection
Senses
Hiện thực hóa –
Realization
Hoạt động phụng
sự - Active Servive
Phúc lạc Beatitude
Lý tưởng – Idealsm
Trực giác –
Giác quan Bồ
Intuition
Đề - Buddhic
Tầm nhìn thần
Senses
thánh – Divine
vision
Hàn gắn – Healing
Sự thấu hiểu Comprehension
Thần giao cách
cảm – Spiritual
telepathy
Phản hồi rung
động tới nhóm Response to group
vibration
Sự sáng suốt tâm
linh - Spiritual
discernment
Trí phân biệt Discrimination
Thấu thị cao hơn Higher clairvoyance
Trắc tâm cấp độ
hành tinh -

Giác quan thể
trí cao hơn –
Higher metal
senses

CÕI NIẾT BÀN –
ATMIC PLANE

CÕI BỒ ĐỀ BUDDHIC
PLANE

CẢNH GIỚI CẢM
DỤC ASTRAL –
ASTRAL
EMOTIONAL
PLANE

Giác quan thể
trí thấp hơn –
Lower mental
senses
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Planetary
psychometry
Nhĩ thông cao hơn
- Higher
clairaudience
Lý tưởng cảm xúc
– Emotional
idealism
Trí tưởng tượng –
imagination
Nhãn thông –
Clairvoyance
Trắc tâm –
Psychometry
Nhĩ thông Clairaudience
Mùi – Smell
Vị giác – Taste
Thị giác – Sight
Cảm giác – Touch,
feeling
Thính giác Hearing

Giác quan
trung giới –
Astral Senses

CÕI ETHERIC
VẬT LÝ –
PHYSICAL
ETHERIC PLANE

Giác quan vật
lý – Physical
senses

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 105

Chương 7 - Sự Chết - Death, Cái Chết - Dying
Và Khoa Học Của Cận Tử - Bardo
“Nơi bạn sẽ tới sau khi chết được xác định bởi
tư tưởng cuối cùng trong tâm trí bạn trước khi chết”
BHAGAVAN KRISHNA
Trong tác phẩm BHAGAVAD GITA

Sự chết và cái chết, từ quan điểm của linh hồn là hoàn toàn khác với quan điểm về cái chết của
khoa học ngày nay. Lĩnh vực khoa học hiện đại ngày nay chỉ là một nửa sự thật. Tiền đề hoạt
động của nó là tất cả những gì có thật là những gì bạn có thể nhìn thấy bằng con mắt vật lý và
năm giác quan vật lý. Cách tiếp cận rất hạn chế như vậy đã khiến họ giải thích về cái chết từ một
quan điểm hoàn toàn duy vật. Quan điểm này coi cái chết của cơ thể vật lý cũng là cái chết của
một con người, bởi vì họ không nhận ra được sự hiện hữu của linh hồn.
Lý thuyết thứ hai về cái chết là một trong những điều kiện để được bất tử. Trong lý thuyết này
sự bất tử là có sẵn cho bạn nhưng bạn phải đáp ứng được những điều kiện nhất định nào đó.
Trước tiên bạn phải chấp nhận Chúa Jesus, và tham gia vào một nhà thờ, và để Ngài tha tội cho
bạn về mọi tội lỗi của bạn. Nếu bạn không làm điều này bạn sẽ đi xuống địa ngục, hoặc sẽ không
có sự tồn tại cho bạn sau cái chết của cơ thể vật lý.
Quan điểm thứ ba là luân hồi. Đây là một quan điểm được nắm giữ bởi phần lớn người dân trên
Trái Đất, nhưng ít hơn rất nhiều trong thế giới phương Tây. Điều này có nguyên nhân bởi vì các
nhà thờ có vị trí cao hơn trong thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên đã lấy đi tất cả các tài liệu tham
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khảo về luân hồi ra khỏi Kinh Thánh. Và sau các cuộc họp của giáo hội, họ đã quyết định loại bỏ
những khái niệm này đi vì giới chức nhà thờ không thích các khái niệm này vì nó sẽ lấy đi sự
kiểm soát của họ với người dân, và họ viết lại sách lịch sử theo ý muốn của họ.
Luân hồi, tất nhiên là một thực tại có thật. Chúng ta là linh hồn mở rộng từ linh hồn của chúng
ta, là người mà liên tục đầu thai vô số lần để nhận ra danh tính thực sự của chúng ta như là con
trai và con gái của Thượng Đế. Trong thực tế không có thứ gì gọi là sự chết cả. Sự chết là ảo
tưởng của hệ thống tư tưởng của bản ngã.
Theo định nghĩa, bản ngã – ego là hệ thống tư tưởng được xác định quá mức với vật chất. Khi
bạn tin rằng bạn là thân thể vật lý chứ không phải là linh hồn sống trong thân thể vật lý, bạn nghĩ
cái chết là có thật. Sự chết không là gì ngoài sự biến đổi từ trạng thái của ý thức này sang trạng
thái khác. Chúng ta được dạy rằng để xem nó như là một sự khủng khiếp tối hậu trong khi thực
tế nó lại là sự giải thoát và tự do tối thượng.
Trong xã hội ngày nay chúng ta đang hiểu ngược và làm ngược lại hầu hết mọi thứ. Điều khủng
khiếp tối hậu lẽ ra phải là việc sinh ra chứ không phải cái chết. Là một linh hồn tự do, khi bạn
được sinh ra, bạn phải đi vào một cơ thể vật chất bị giới hạn của đứa bé nhỏ xíu, với lòng thương
của cha mẹ vật lý của bạn. Điều này thật đáng sợ.
Sự chết cho phép chúng ta thoát khỏi ảo tưởng về hình tướng, và trở về ngôi nhà tinh thần của
chúng ta. Việc đi vào đầu thai giống như mặc một bộ đồ lặn, và sau đó cố gắng để lặn vào bể đầy
nước xung quanh nó. Sự chết là tự do khỏi trạng thái ý thức hạn chế nhất này.
Cái chết thực sự mà đã xảy ra rất nhiều lần qua mỗi lần đầu thai của chúng ta đó là cái chết của
linh hồn. Tôi không ngụ ý điều này theo nghĩa đen, mà đúng hơn là theo nghĩa chúng ta là các
phần mở rộng của linh hồn đi vào thế giới vật chất và chìm vào giấc ngủ với danh tính thực sự
của nó. Theo nghĩa này chúng ta sẽ chết với danh tính thực sự của chúng ta, đó là linh hồn.
Chúng ta cũng chết mỗi đêm khi chúng ta ngủ. Chúng ta chết bởi vì ý thức vật lý dịch chuyển nó
vào trong ý thức tinh thần của chúng ta và các cơ thể đi du hành vào các chiều kích khác. Trong
phần mở đầu cuộc thảo luận về sự chết – Death và cái chết Dying của chúng ta, tôi muốn liệt kê
một vài con đường khác nhau mà chúng ta trải nghiệm sự chết trên con đường tâm linh.
1. Cái chết vật lý – Mỗi người chúng ta đã trải nghiệm hơn 200 – 250 lần. Chúng ta đã là
chuyên gia về việc này.
2. Cái chết của bản ngã / phàm ngã – Điều này xảy ra ở các giai đoạn phát triển cao hơn
trong sự tiến hóa của linh hồn mở rộng, thường ở cuộc điểm đạo thứ 3.
3. Cái chết của ham muốn – Điều này một lần nữa xảy ra ở cuộc điểm đạo lần thứ 2, và đi
vào cái chết hoàn toàn ở cuộc điểm đạo lần thứ 3,
4. Cái chết thứ 2 - Đây là một thuật ngữ huyền bí đề cập đến sự đốt cháy của cơ thể nhân
quả, hoặc thân thể linh hồn ở cuộc điểm đạo lần thứ 4. Ở cuộc điểm đạo này cơ thể linh
hồn của chúng ta chết đi, và linh hồn tự bản thân nó hợp nhất trở lại vào Chân Thần –
Monad.
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5. Chúng ta trải nghiệm cái chết lần nữa tại cuộc điểm đạo lần thứ 9 - Ở cuộc điểm đạo này
chúng ta rời đi hay chết khỏi cảnh giới vũ trụ vật lý. Toàn bộ liên lạc với cảnh giới vật lý
bị cắt đứt và chúng ta chuyển sang các cảnh giới vũ trụ cao hơn.
6. Cái chết của các cơ thể Điện từ trường – dĩ thái - Etheric, thể cảm dục – Astral, thể trí
mental – Chúng ta chết cơ thể Etheric mỗi lần chúng ta đầu thai, và chúng ta cũng chết cơ
thể cảm dục, thể trí sau một số giai đoạn tiến hóa tâm linh.

Tiến Hóa Tâm Linh
Từ cuộc thảo luận này bạn có thể thấy rằng chúng ta chết ở tất cả mọi thời gian, và đó là điều
chúng ta khá quen thuộc. Với mỗi sự chết cũng sẽ dẫn tới một sự sinh tương ứng. Quá trình
điểm đạo thì không có gì hơn là sự chết từ một cấp độ hay trạng thái nào đó của ý thức và sự
tái sinh ra ở một trạng thái ý thức mới với nhiều sự tự do và rộng mở hơn. Nó chỉ đau đớn khi
chúng ta bị dính mắc vào một cấp độ hay trạng thái mà chúng ta đang là.

Cái Chết – Không Nhất Thiết Là Một Sự Kiện Bất Hạnh
Trong xã hội chúng ta đã được dạy rằng cái chết là một sự kiện rất bất hạnh và buồn. Ở Ấn
Độ khi người ta chết thì họ lại thực sự ăn mừng. Họ làm điều này bởi vì mọi người ở đó đều
nhận ra rằng linh hồn đã được giải phóng khỏi giới hạn của phương tiện vật lý này, và vì vậy
họ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ cho linh hồn đó. Khi linh hồn mở rộng đang phải chịu đựng
căn bệnh đang gây phá vỡ phương tiện vật lý của nó, cái chết lại trở nên là người bạn tốt lành.
Y học phương Tây cố gắng giữ cho mọi người sống bằng mọi giá. Việc đồng hóa với vật chất
này không phải lúc nào cũng phù hợp với mục đích của linh hồn. Mọi người phải nhận ra rằng
tiếp tục của cuộc sống trong một cơ thể vật chất không phải là mục tiêu cao nhất có thể.

Khi một người chết đi, “ phàm ngã – tính cá thể” của họ không bị mất đi. Họ vẫn cũng là
chính họ ở phía bên này y như khi họ còn ở phía bên kia. Sự khác biệt duy nhất là họ đã bỏ
lại cơ thể vật lý và cơ thể Etheric của họ. Hầu hết các linh hồn mở rộng khi chết đi sẽ sống ở
trong cơ thể cảm dục – Astral của họ, và do đó có thể tìm thấy họ trong cảnh giới trung giới
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- Astral. Những linh hồn mở rộng đã phát triển tâm linh cao và có thể trí mạnh hơn sự phân
cực của thể cảm dục, sẽ tìm thấy chính họ ở trong cơ thể trí của họ, và họ sống ở cảnh giới
trí. Cảnh giới này của Hiện Hữu được giới huyền môn gọi là cảnh giới Devachan.

Điểm đạo đồ có trạng thái ý thức phát triển cao hơn nữa sẽ tìm thấy chính họ ở cõi Bồ ĐềBuddhic, Niết bàn – Atmic, và/hoặc ánh sáng – light hay cơ thể thăng thiên. Nơi mà một
người sẽ tới khi họ chết được xác định hoàn toàn bởi sự phát triển của họ trong toàn bộ các
kiếp sống trước đây của họ, và cả kiếp sống vừa kết thúc. Khi một người chết họ rung động
như một nam châm với cấp độ ý thức mà họ đã đạt được, sau khi họ trải qua ba ngày với trải
nghiệm cận tử - bardo. Trải nghiệm cận tử - bardo sẽ được thảo luận chi tiết ở phía sau trong
chương này. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là đạt được càng nhiều sự phát triển tâm linh
càng tốt trong khi bạn vẫn còn trong thân thể vật chất này, vì điều này sẽ quyết định bạn sẽ đi
đâu khi bạn chết.
Krishna, trong Bhagvad Gita, nói rằng "nơi bạn đi khi bạn chết được xác định bởi tư tưởng
cuối cùng trong tâm trí bạn trước khi chết." Điều này là đúng, và toàn bộ cuộc sống của một
người như là một cuộc tìm kiếm, trong thực tại, để chết với tư tưởng của Thượng Đế trong
tâm trí bạn.
Quá trình tương tự xảy ra khi chúng ta đi ngủ vào ban đêm. Nơi mà chúng ta sẽ tới khi chúng
ta ngủ được quyết định bởi tư tưởng - ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí của chúng ta. Nếu bạn
xem tin tức trước khi ngủ, bạn có thể đi tới Somalia hoặc bất cứ nơi nào đang là điểm nóng
trên hành tinh của chúng ta. Nếu bạn dành thời gian trước khi đi ngủ để thiền định, cầu nguyện,
đọc sách tâm linh thì bạn có thể đi vào cảnh giới thiên thần - Celestial của Hiện Hữu.
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Paramahansa Yogananda, vị thánh vĩ đại từ Ấn Độ, nói rằng một người qua đời hoặc chết sẽ
có một trải nghiệm tuyệt vời nếu họ có chút niềm tin và mục đích tâm linh trong cuộc sống
của họ. Chỉ những người hoàn toàn bị cắt đứt khỏi linh hồn của họ và những người hoàn toàn
duy vật, bản ngã, thì họ sẽ có rung động thấp của cảnh giới cảm dục Astral.

Người Trung Bình So Với Điểm Đạo Đồ
Với người trung bình, điều lạ lùng là linh hồn không đóng vai trò lớn trong quá trình chết.
Khi một linh hồn mở rộng chưa phải là rất tiến hóa, linh hồn không đóng một vai trò lớn trong
cuộc sống của linh hồn mở rộng trên bất kỳ cấp độ nào của hiện hữu, bao gồm cả cái chết.
Phần duy nhất linh hồn đóng vai trò là xác định để kết thúc vòng đời của sự sống đã đầu thai,
khi phương tiện vật lý đã bị phá hỏng và bị kiệt sức bởi bệnh tật. Một con người hay một linh
hồn mở rộng thường sẽ chết đi khi ý chí để sống đã không còn, và ý chí để chết cùng với quá
trình bệnh tật đã xâm chiếm. Đối với người trung bình, đây là một quá trình không có ý thức.
Cái chết của một điểm đạo đồ trở thành một sự lựa chọn có chủ ý và có ý thức hoàn toàn để
buông bỏ cỗ xe – phương tiện của anh ta. Điểm đạo đồ thực hiện việc này thông qua một hành
động của linh hồn-ý chí. Trong một vài trường hợp, các điểm đạo đồ tiến hóa cao đôi khi đã
thấy được trước chính xác ngày chết của họ.
Sai Baba, ở Ấn Độ, hiện nay (năm 1993) đang 65 tuổi. Ngài nói rằng Ngài sẽ sống cho tới
khi Ngài 96 tuổi và sau đó Ngài sẽ chuyển sang cảnh giới tinh thần. Sai Baba là một ví dụ phi
thường, vì Ngài không chỉ biết thời gian chết của Ngài, Ngài còn biết thân thể Ngài sẽ được
sinh ra trong lần đầu thai kế tiếp của Ngài.
Paramahansa Yogananda, khi ông chuẩn bị chết, ông đã biết thời gian của mình đã tới và ông
thoát ý thức ra khỏi cơ thể. Ông đã thuyết giảng cho một nhóm đông người, và khi ông hoàn
thành bài thuyết giảng, ý thức của ông đơn giản là thoát khỏi cơ thể của ông. Có rất nhiều ánh
sáng trong cơ thể của Ông sau khi Ông chết và nó vẫn ở trạng thái bảo tồn hoàn hảo trong
gần ba tuần. Người ở nhà xác nói rằng họ chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế.

Sợi Chỉ Sự Sống, Sợi Chỉ Tâm Thức và Antakarana
Sợi chỉ của sự sống cũng được gọi là sợi dây bạc hay Sutratma. Đây là sợi dây của ánh sáng
mà kéo dài từ Chân Thần tới linh hồn, hạ xuống linh hồn mở rộng hay phàm ngã trên Trái
Đất vào trong trái tim. Sợi chỉ Tâm thức là một sợi dây khác của ánh sáng mà kéo dài từ linh
hồn hạ xuống tuyến tùng trong bộ não của cơ thể vật lý của linh hồn mở rộng. Đường
Antakarana hay cây cầu cầu vồng là sợi dây ánh sáng của người đệ tử, điểm đạo đồ xây dựng
lên từ phàm ngã trên Trái Đất tới linh hồn và sau cùng, sau cuộc điểm đạo thứ 4, tới tam
nguyên tinh thần và Chân Thần.
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Ảnh minh họa ba sợi chỉ.
Tôi mang những sợi chỉ hay sợi dây năng lượng này tới để bạn lưu tâm là chúng đóng vai trò
quan trọng trong quá trình chết. Trong giấc ngủ bình thường, sợi dây tâm thức được kéo lên qua
linh hồn, đó chính là nguyên nhân dẫn tới việc ngủ và không còn ý thức. Ý thức của linh hồn mở
rộng khi đó tập trung vào cõi giới bên trong.
Trong suốt quá trình chết, cả sợi chỉ tâm thức và sợi chỉ bạc đều bị rút ra. Điều này làm cho sinh
lực sống ngưng thâm nhập vào dòng máu, trái tim và bộ não. Những chủ đề này sẽ được thảo
luận ở phần sau của chương này trong phần khoa học về cận tử - bardo.
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Hỏa Táng So Với Chôn Cất
Djwhal Khul trong bài viết của ông đã đề nghị một cách mạnh mẽ việc hỏa táng thay vì chôn cất
trên Trái Đất. Ông đề nghị rằng tối thiểu là 72 giờ sau cái chết rồi mới thực hiện việc hỏa táng
để linh hồn mở rộng hoàn thành hoàn toàn trải nghiệm cận tử - bardo. Bằng cách sử dụng lửa, tất
cả các hình thể được giải thể. Phương tiện con người bị phá hủy nhanh chóng hơn thì linh hồn
mở rộng cũng mau chóng thoát ra hơn. Một số lý do để lựa chọn hỏa táng mà Djwhal đã đưa ra
là:
1. Nó đẩy nhanh việc giải phóng phương tiện vi tế từ cơ thể Etheric. Bằng cách làm này nó
sẽ xảy ra chỉ trong vài giờ thay vì vài ngày.
2. Làm sạch cảnh giới trung giới Astral.
3. Dừng lại xu hướng đi xuống của ham muốn (Stops the downward moving tendency of
desire).
4. Ngăn chặn sự đầu độc Trái Đất.
Djwhal đã gọi các nghĩa địa là các địa điểm tâm linh không lành mạnh. Ông đã tiên đoán rằng
không quá lâu sau này, việc chôn cất sẽ là chống lại pháp luật, và việc hỏa táng sẽ được thực hiện
như là một biện pháp bắt buộc, hợp vệ sinh, y tế. Hãy nghĩ về chuyện này. Khi bạn chôn một cơ
thể bị bệnh, việc này nói rằng, có ung thư trong Đất, bạn đang đầu độc Trái Đất với căn bệnh ung
thư. Bằng hỏa táng, mẹ Trái Đất được cứu vãn khỏi nỗi đau này. Đừng bao giờ quên rằng Trái
Đất là một sinh vật sống, giống như chúng ta.

Một Vài Tư Tưởng Thú Vị Khác Về Cái chết
Một tư tưởng rất thú vị mà tôi đã học về bản thân mình là khi một linh hồn mở rộng chết đi, vào
thời điểm thuộc cung Nhân Mã, thì khi họ đầu thai vào kiếp sau, nếu việc đó là cần thiết, thì họ
sẽ đầu thai vào thời điểm thuộc cung Nhân Mã. Linh hồn mở rộng tiếp tục chuỗi trải nghiệm
chính xác ở nơi nó đã dừng lại.
Một tư tưởng thú vị khác là nghĩ về cái chết trong khía cạnh của đấng Hành Tinh Thượng Đế của
chúng ta, đức Sanat Kumara. Ngài cũng sẽ chết về mặt vật lý khi toàn bộ các đơn vị, các tế bào,
các linh hồn mở rộng trong cơ thể vật lý của Ngài, là Trái Đất, đạt được sự giải thoát và thăng
thiên. Ngài sẽ chết và di chuyển lên cấp độ tiến hóa Vũ Trụ tiếp theo của Ngài. Một khái niệm
quan trọng khác để hiểu về mối quan hệ với cái chết, là sự bất tử vật lý, bởi vì trong thực tế,
chúng ta là những sinh mệnh Thượng Đế và không giới hạn trong sự thật. Cái chết và tuổi già là
niềm tin tâm trí tập thể của ý thức toàn cầu mà chúng ta gọi là Trái Đất. Bất tử vật lý là niềm tin
rằng nếu chúng ta thực sự mở khóa chính chúng ta khỏi sự thôi miên tiêu cực của số đông hay
niềm tin rằng chúng ta phải già đi, thì chúng ta sẽ không như vậy. Tuyên bố này trở thành một
thực tại hoàn toàn khi chúng ta thăng lên.
Tuổi già của chúng ta có rất nhiều sự lão hóa, và việc làm hư hỏng cơ thể vật lý của chúng ta lại
xuất phát từ tâm trí của chúng ta. Tâm trí tiềm thức vận hành cơ thể vật lý và làm bất cứ điều gì
nó được lập trình để làm. Nó hạnh phúc khi tạo ra sức khỏe hoàn hảo, nó cũng tạo ra được cả
bệnh ung thư. Nó có khả năng tạo ra một trong hai. Vấn đề duy nhất là nó không có lý do để
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chọn, ở bên trên nó mới là cái tạo ra quyết định. Đây là công việc của tâm trí ý thức của linh hồn
mở rộng, là người mà đang sống ở trong ba phương tiện – ba cơ thể thấp hơn.
Ở cấp độ thấp hơn của sự điểm đạo, bất tử vật lý có thể không phải là một khả năng, mặc dù lão
hóa chậm hơn là một khả năng có thể. Ở các cấp độ cao hơn của sự điểm đạo, bất tử vật lý không
chỉ là một khả năng hoàn toàn, mà còn là một thực tại hoàn toàn. Bất tử vật lý chính xác là những
gì xảy ra ở cuộc điểm đạo thứ 6, là sự Thăng Thiên. Chân Thần hay Tinh Thần hoàn toàn sống ở
trong 4 hệ thống cơ thể (Vật lý, cảm dục, trí, các cơ thể tâm linh). Khi điều này xảy ra, tất cả đều
được chuyển đổi thành ánh sáng.
Một Chân Sư Thăng Thiên có thể sống vô thời hạn ở trên cảnh giới vật lý. Điều này không chỉ là
điều tưởng tượng. Đây là một thực tế mà mỗi người trong chúng ta sẽ trải qua trong cuộc đời này
hoặc thời điểm sắp tới. Như tôi đã đề cập trong một chương khác, Hermes, còn được gọi là Thoth,
đã sống hơn 2.000 năm trong cùng một cơ thể. Đức Saint Germain sống khoảng 350 năm. Khi
bạn thăng lên, nếu bạn lựa chọn, bạn có thể tiếp tục ở lại trên cảnh giới Trần gian và tiếp tục công
việc phụng sự của bạn.

Khoa học về Cận Tử - Bardo
Khoa học về cận tử (bardo) sẽ thảo luận về ba ngày theo trải nghiệm thực sự về cái chết của cơ
thể vật lý. Chương này có thể là một trong những phần quan trọng nhất của toàn bộ cuốn sách
này. Khoa học về sự chết và cái chết đã không được hiểu rõ trong thế giới Phương Tây, và thậm
chí trên toàn thế giới về vấn đề này. Phần lớn thông tin mà tôi sắp chia sẻ với bạn đến từ Chân
Sư Kuthumi và Djwhal Khul. Phần lớn thông tin này tới từ kho lưu trữ của cấp bậc tinh thần của
Hành Tinh - Thánh Đoàn – Spiritual Hierachy, về chủ đề “Hướng dẫn về cái chết – Manual on
Death”.
Cái chết trong thực tế là thử thách lớn nhất của cuộc đời, và là bài kiểm tra tâm linh và sự điểm
đạo to lớn nhất. Có một nghệ thuật để chết, cũng giống như có một nghệ thuật để sống. Hầu hết
mọi người không nhận ra điều này, và do đó bỏ lỡ cơ hội lớn nhất của cuộc sống của họ. Mỗi
linh hồn mở rộng, dù chuẩn bị hay không, đều sẽ đối mặt với sự chuyển đổi được gọi là cái chết.

Ba giai đoạn của Cận Tử - Bardo
Trong giai đoạn đầu tiên của cận tử ngay trước thời điểm chết, linh hồn mở rộng sẽ thấy trước
mắt mình ánh sáng chói lóa, sáng chói của Thượng Đế. Linh hồn mở rộng sẽ thấy điều này bất
kể mức độ tiến hóa tâm linh của họ. Đó là điều quan trọng nhất trong thời điểm này để cho phép
bản thân hợp nhất với ánh sáng này. Để hòa nhập với ánh sáng này là để cho phép bản thân hòa
nhập với Thượng Đế.
Sự kết hợp với ánh sáng này rất giống với sự thăng thiên, ở lần điểm đạo thứ sáu. Sự khác biệt
duy nhất là trong thời gian thăng thiên bạn kết hợp với ánh sáng này trong khi vẫn còn trong cơ
thể vật lý của bạn. Trong giai đoạn cận tử bạn đang sát nhập mà không có thân thể vật lý của bạn.
Hãy nhớ lại điều tôi đã nói trước đó về câu nói nổi tiếng của Krishna, trong Bhagvad Gita. “Nơi
bạn sẽ tới sau khi chết được xác định bởi tư tưởng cuối cùng trong tâm trí bạn trước khi chết”.
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Hãy để ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí bạn chỉ là hợp nhất với ánh sáng, hợp nhất với Thượng Đế.
Đối với một số người điều này có thể là một sự cứu rỗi khỏi chiếc giường nơi họ đang chết, và
là sự giải phóng.

Hãy nhớ trong câu chuyện của Chúa Jesus trên thập tự giá, khi hai tên trộm khác cũng bị đóng
đinh. Một trong những tên trộm đã không ăn năn về hành động của mình. Những người khác nói
rằng anh ta xứng đáng với những gì anh ta được nhận, nhưng Jesus thì không có tội. Sau đó Jesus
đã nói: “Vào ngày này, bạn sẽ ở cùng tôi trong thiên đường”. Mặc dù ông là một tên trộm, trong
lòng thương xót vô hạn của Thượng Đế và sự tha thứ, Thượng Đế đã cho kẻ trộm cơ hội để trở
về thiên đường. Khoảnh khắc ngay trước cái chết là khoảnh khắc sau cùng của toàn thể hiện thân
của linh hồn mở rộng.
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Nhân loại hiện nay đang có những vấn đề. Đó là hầu hết mọi người trên thế giới đều không được
giáo dục về nghệ thuật và khoa học về sự chết và cái chết, và không biết về “Ánh Sáng Rõ Ràng
của Thượng Đế - Clear Light of God” và do đó đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ quan trọng này. Tại sao
họ lại bỏ lỡ cơ hội này? Có rất nhiều lý do. Lý do là đầu tiên là họ không biết họ phải kết hợp với
ánh sáng, vì vậy họ không làm như vậy. Lý do thứ hai là bởi vì các quan niệm tôn giáo đã ước
định trước cho họ, hoặc là họ sợ ánh sáng. Rất nhiều người khi họ chết, họ đã phải sử dụng quá
nhiều thuốc được kê bởi các bác sĩ do đó đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội này. Những người khác thì lại
quá duy vật đến mức nghĩ rằng Thượng Đế là thứ xa xôi nhất trong tâm trí của họ. Những người
khác nữa thì lại quá bận tâm với gia đình của họ, hay các vấn đề về tài sản và đủ các loại lo lắng
buồn rầu khác. Có vô số các lý do có thể khác nữa, nhưng lý do lớn nhất đó là thiếu giáo dục về
lĩnh vực khoa học quan trọng nhất này.
Trong tương lai, lĩnh vực khoa học này sẽ được giảng dạy trong mọi trường học, nhà thờ, đền
thờ và bệnh viện. Để mất đi cơ hội này là điều đáng tiếc nhất vì linh hồn mở rộng sẽ không có cơ
hội nào khác cho tới khi hoàn thành kiếp sống tiếp theo của họ trên Trái Đất.
Việc hợp nhất với ánh sáng này có thể có nghĩa là thoát ra khỏi bánh xe luân hồi (liberation from
the wheel of birth). Thượng Đế, giống như câu chuyện về đứa con ăn chơi hoang phí, luôn chào
đón chúng ta về nhà bất kể chúng ta đã tạo ra tội lỗi gì trong quá khứ của chúng ta đi nữa.

Giai đoạn thứ hai của Cận Tử - Bardo
Trong giai đoạn thứ hai của cận tử, nếu linh hồn mở rộng đã bỏ lỡ cơ hội hợp nhất với “Ánh Sáng
Rõ Ràng của Thượng Đế ” lúc ban đầu, nó được trao cho cơ hội thứ hai. Trong giai đoạn thứ hai
của cận tử bardo, linh hồn mở rộng được trao cho một cơ hội để hòa nhập với ánh sáng rõ ràng
của Thượng Đế một lần nữa. Ánh sáng lần thứ hai này được giảm xuống một chút và không hoàn
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toàn sáng chói và có thể thoải mái dễ chịu hơn với một vài người tìm kiếm.Việc hợp nhất với ánh
sáng này vẫn cho phép bạn đạt được sự phát triển tâm linh của bạn.

Giai đoạn thứ ba của Cận Tử - Bardo
Trong giai đoạn thứ ba của cận tử, hai cơ hội đầu tiên đã được bỏ qua và phần mở rộng của linh
hồn thường dành một khoảng thời gian ba ngày để xem lại cuộc đời vừa qua của họ. Giai đoạn
thứ ba này thường được gọi là "thung lũng phán xét - valley of judgment". Đây không phải là sự
phán xét theo nghĩa bản ngã của từ này, mà đúng hơn là bạn xem lại cuộc sống của bạn dưới góc
nhìn tâm linh rõ ràng mà linh hồn mở rộng có thể đã không có trước khi có trải nghiệm cận tử
bardo này.
Quá trình xem lại này không chỉ như là theo dõi một bộ phim, nó còn giống như hồi sinh lại
những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của bạn. Điều duy nhất về trải nghiệm này là bạn
có cơ hội để tái diễn lại và cải thiện dựa trên những bài học đã bị bỏ lỡ. Giai đoạn thứ ba của cận
tử là một bài kiểm tra tâm linh, giống như một bài kiểm tra trên bình diện Trái Đất nhưng ở đây
là một bài kiểm tra tâm linh. Bạn thực hiện như thế nào trong bài test ở giai đoạn cận tử thứ 3 sẽ
xác định chiều kích nào và cấp độ nào sẽ hấp dẫn bạn khi bạn rời khỏi trải nghiệm cận tử bardo.
Thượng Đế không phán xét bạn. Trong một nghĩa, là linh hồn đang phán xét chính bản thân bạn.
Giai đoạn thứ 3 của cận tử sẽ thực thi việc bắt buộc nhận ra ý nghĩa của các hành động bất chính
của chính linh hồn mở rộng. Trong một nghĩa nào đó, chúng ta đang quan sát thấy chính chúng
ta là người trên ngưỡng cửa (In a sense we are seeing our own dweller on the threshold). Trong
giai đoạn cận tử này, thứ mà bạn mong ước nhất trong cuộc sống bây giờ trở nên hoạt động trong
trạng thái như một giấc mơ mà có vẻ nó hoàn toàn là thực.

Cơ chế của cái chết

Khi cái chết bắt đầu, một số thứ bắt đầu diễn ra, không nhất thiết phải theo đúng thứ tự này.
1. Loại bỏ sợi chỉ của sự sống và sợi dây bạc.
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2. Loại bỏ sợi dây tâm thức.
3. Thoát ra của 3 nguyên tử trường tồn (The exit of the three permanent atoms). Chúng là
các thiết bị ghi dữ liệu lại trong đám rối dương mặt trời (Solar plexus), trái tim, và tuyến
tùng. Chúng còn được gọi là hạt nguyên tử trung giới (the astral seed atom), hạt nguyên
tử trí (the mental seed atom), và hạt nguyên tử trái tim (the heart seed atom).
4. Thoát khỏi các cơ thể Etheric, Astral, và cơ thể trí.
5. Đánh thức luồng Kundalini và việc thoát ra của linh hồn mở rộng hay phàm ngã.
Sự việc cuối cùng xảy ra là cực kỳ thú vị, khi đó linh hồn mở rộng và kundanlini đi ra khỏi luân
xa mà người đó tập trung vào nhất trong cuộc đời đó. Lý tưởng là rời ra qua luân xa vương miện
– luân xa 7 hoặc mức tối thiểu là xuân xa con mắt thứ 3 – luân xa 6. Tuy nhiên nếu linh hồn mở
rộng và phàm ngã rất tập trung vào các cảm xúc, dục vọng (astrally focused), thì trong kiếp đó
họ sẽ rời khỏi qua luân xa tùng thái dương – luân xa 3.
Nếu họ tập trung vào tình yêu thì họ sẽ rời đi qua luân xa tim – luân xa 4. Nếu họ “tập trung vào
ý chí và giao tiếp” thì trong cuộc đời đó họ sẽ rời đi qua luân xa cổ họng – luân xa 5. Nếu họ tập
trung vào khả năng nhìn tâm linh như là mối quan tâm chính của họ thì họ sẽ rời đi qua luân xa
con mắt thứ 3 – luân xa 6. Nếu họ tập trung vào Thượng Đế thì họ sẽ rời đi qua luân xa vương
miện – luân xa 7.
Luân xa nào mà bạn rời khỏi qua nó, cũng sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm cận tử của bạn và có khả
năng là cảnh giới sẽ hấp dẫn bạn di chuyển tới sau cận tử. Sự hiểu biết này là một phần không
thể tách của khoa học và nghệ thuật về cái chết. Trong phần sau tôi sẽ liệt kê ra một số điểm
chính yếu để đảm bảo rằng Kundanlini và linh hồn sẽ thoát ra qua các luân xa cao hơn, hoàn hảo
nhất là luân xa vương miện. Mọi thứ đã xảy ra trong cuộc sống của bạn thực sự là một sự chuẩn
bị cho thời điểm này.

Chuẩn Bị Cho Thời Điểm Chính Xác Của Cái Chết Để Đảm Bảo
Vượt Qua Mức Tâm Linh Cao Nhất
1. Đốt lên ánh sáng màu cam trong phòng. Ánh sáng màu cam sẽ kích thích các trung tâm
não bộ mà sẽ dẫn tới Kundanlini được từ hóa để chạy lên phía trên.
2. Gỗ Đàn Hương hay nhang cúng sẽ phát ra tia đầu tiên hay là tia gây phá hủy (Sandalwood
is the incense of the first or the destroyer ray). Linh hồn đang trong quá trình bỏ lại nơi
nó đang cư trú. Điều quan trọng ở đây là nó phải là loại nhang duy nhất bạn đốt. Mùi
hương của gỗ đàn hương có tác động siêu hình tới việc xé rách và phá vỡ các năng lượng
cũ. Đây chính là đặc tính năng lượng chính xác cần thiết vào thời điểm của cái chết.
3. Hướng dẫn người đó hợp nhất với ánh sáng rõ ràng của Thượng Đế khi họ chết, và không
tập trung vào bất cứ điều gì khác.
4. Thông báo thời điểm hấp hối sắp chết cho bạn bè, thành viên gia đình, hoặc linh mục nếu
cần thiết. Một cá nhân có nhiều nghiệp thì nên giải quyết trước để đảm bảo vượt qua được
cấp độ tâm linh cao nhất. Bàn chân và hai tay nên được bắt chéo nhau.
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5. Cơ thể nên hướng mặt với hướng đông. Điều này cũng được khuyến cáo khi một người
thiền định. Dòng chảy tinh thần là mạnh nhất khi đối mặt với hướng này.
6. Cầu nguyện Thượng Đế và các Bậc Thầy để có sự trợ giúp trước khi chết.
7. Ngừng sử dụng tất cả các loại thuốc ngay trước khi chết. Nếu quá nhiều thuốc có thể tạo
ra đám mây che phủ đi ý thức của người đó dẫn đến điểm có khả năng mất đi cơ hội để
hợp nhất với ánh sáng rõ ràng của Thượng Đế.
8. Hãy chắc chắn rằng ý chí của bạn sẽ được hoàn thành, bao gồm cả vấn đề xử lý tài sản
của bạn để cho tâm trí không còn vướng bận vào các vấn đề vật chất. Và sử dụng ý chí
của bạn để tuyên bố rằng bạn không muốn bị cưỡng chế để sống bởi máy móc.
9. Hãy để tư tưởng cuối cùng tâm trí bạn trước khi chết là của Thượng Đế, và đó cũng là nơi
bạn sẽ tới.
10. Nói lời tạm biệt với những người thân yêu để linh hồn mở rộng đã sẵn sàng cho bước tiếp
theo trong hành trình của họ.
11. Hãy chắc chắn rằng mọi người đều được tha thứ.
12. Mở âm nhạc tâm linh làm nhạc nền.
13. Người đang sắp chết hãy tụng các câu thần chú – mantra hay lặp lại danh xưng của Thượng
Đế (Xem chương về ngôn từ của sức mạnh, mantra, lặp lại danh xưng của Thượng Đế).
Hoặc có thể ghi âm lại rồi phát lại làm nhạc nền.
14. Mở một bài hát về cận tử được thiết kế riêng cho quá trình chết. Trường Huyền Môn của
Astara có một bài như vậy, (Earlne Channey), và tôi khá chắc chắn rằng Hội Hồng Hoa
Thập Tự (Rosecrucians) cũng có. Với một chút nghiên cứu bạn có thể tìm thấy ở nhiều
các nhà thờ, các con đường tâm linh và các trường huyền môn mà bạn liên quan có thể có
các bản ghi âm này.
15. Hướng dẫn để linh hồn mở rộng thoát ra qua luân xa vương miện khi họ rời đi.

Hóc Môn Của Cái Chết
Vào thời điểm của cái chết, hạt giống nguyên tử trái tim bắt đầu giải phóng các hạt nguyên tử và
hình ảnh cái chết đang tới của bạn đi vào dòng máu. Khi máu đi tới các tuyến, nó tác động tới
các tuyến để sản sinh ra một chất liệu bí ẩn được gọi là “Hóc môn chết – Death hormone”. Đây
là một cách tự nhiên mà Thượng Đế đã tạo ra để ngăn cản chúng ta chịu đau khổ trong cơ thể vật
chất mỗi khi linh hồn đã lựa chọn để chắc chắn sẽ chết. Hóc môn này giải phóng cơ thể vật lý
khỏi đau đớn vì vậy dùng thuốc trong những giờ cuối cùng trước khi chết là không cần thiết.
Có hai loại thuốc được bác sĩ khuyến nghị để ngăn chặn cơn đau, tuy nhiên nó không ngăn được
linh hồn mở rộng trải nghiệm về cái chết với ý thức đầy đủ. Họ gọi hai loại thuốc đó là “Brompton
cocktail” và “Zeneperin”. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng các loại
thuốc này, cho các thành viên gia đình hoặc chính mình khi thời gian đó đến.

Cái Chết Rất Giống Với Sự Sinh
Khi chúng ta được sinh ra về mặt vật lý, cơ thể vật lý mới này sẽ đi qua ống sinh để đi ra ngoài
thế giới. Trong cái chết thì linh hồn mở rộng và kundanlini sẽ thức tỉnh đi lên thông qua đường
Sushumna (người dịch trích dẫn : Sushumna là cột năng lượng kéo dài từ xương cùng của cột sống tới đỉnh
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đầu), (luân xa vương miện hoặc sợi dây bạc) đi ra khỏi “ống sinh” đang mở lúc này là luân xa

vương miện. Tại thời điểm khi Kundanili đi tới luân xa vương miện, nó kích hoạt trung tâm tuyến
yên và tuyến tùng trong bộ não, làm cho con mắt thứ ba mở ra. Đây cũng là điều xảy ra khi
Kundanlini được đánh thức trong khi thiền định.
Nó cũng là giai đoạn đầu tiên của trải nghiệm cận tử, và ánh sáng rõ ràng của Thượng Đế được
nhìn thấy, và tràn đầy hy vọng sau đó để hợp nhất với nó. Thông thường thì hạt nguyên tử Astral
sẽ rời đi đầu tiên, và sau đó hạt nguyên tử trí, và cuối cùng là hạt nguyên tử trái tim. Khi các hạt
nguyên tử cảm xúc-astral, hạt nguyên tử trí rời đi thì bạn sẽ không còn duy trì ý thức trên cảnh
giới vật lý. Khi hạt nguyên tử trái tim rời đi thì sợi dây bạc bị phá vỡ và linh hồn mở rộng được
giải phóng hoàn toàn. Hạt nguyên tử trái tim của điểm đạo đồ sẽ rời khỏi nhanh hơn và nó có thể
ở trong cơ thể vật lý 3 ngày đối với những linh hồn mở rộng ít tiến hóa hơn.

Thêm Những Tư Tưởng Về Giai Đoạn Cận Tử Thứ Hai
Nếu giai đoạn đầu tiên của cận tử đã bị bỏ lỡ thì vẫn có cơ hội hợp nhất với ánh sáng rõ
ràng của Thượng Đế trong giai đoạn thứ hai của cận tử. Có một số điều mà linh hồn mở
rộng cần phải nhận biết để không bị nhầm lẫn.
Vì Kundanlini đã được đánh thức nên con mắt thứ 3 của bạn sẽ mở ra. Điều này sẽ khiến
bạn có khả năng tâm linh và bạn sẽ thấy tất cả các loại hình ảnh, hình tượng và có khả
năng nghe thấy âm nhạc. Điều quan trọng nhất là giữ được sự tập trung của bạn để đạt
được cấp độ cao nhất có thể về Thượng Đế Tính, và quan tâm nhất đến việc hợp nhất với
ánh sáng.
Rất nhiều các hình tượng và người mà bạn có thể thấy, mặc dù có vẻ như hoàn toàn là
thực, nhưng chúng thực sự chỉ là các hình tư tưởng của chính bạn. Khi bạn mơ vào ban
đêm, nó có vẻ không hoàn toàn có thực bởi vì bạn đang mơ. Theo một nghĩa nào đó thì
bạn đang mơ giai đoạn thứ hai của cận tử.
Hãy nhớ rằng trải nghiệm cận tử là một bài kiểm tra tinh thần và là cơ hội cho khởi đầu
tâm linh vĩ đại hơn. Nhiều linh hồn mở rộng đã được “khai sáng-giác ngộ” có thể thấy các
Chân Sư Thăng Thiên, các Thiên Thần hoặc các vị thần (Deity)… Các linh hồn mở rộng
ít tiến hóa hơn mà rời đi qua luân xa 3 - tùng thái dương hoặc thậm chí luân xa 2 có thể
thấy các hình ảnh phụ nữ khỏa thân đang nhảy múa. Điều này là có thể, trong trạng thái
cận tử này, để tương tác với những hình ảnh này và tham gia vào với chúng.
Điều quan trọng nhất đó là bạn đừng để mình bị quyến rũ bởi “các vị thần sa ngã – false
gods” bởi những gì họ nói. Điều mà một người nên đặt ở vị trí cao nhất trong cuộc sống
đó là tôn thờ Thượng Đế. Nếu bạn muốn sự giải thoát, điểm đạo và là biểu hiện của Thượng
Đế Tính, thì đừng để bị dụ dỗ bởi bất kỳ hình ảnh, hình tư tưởng nào có thực hay do người
khác tưởng tượng ra về Thượng Đế và ánh sáng rõ ràng. Như chúa Jesus đã nói: “Hãy
thác tin cho tới chết, và ta sẽ trao cho ngươi vương miện của sự sống.”
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Bạn Tìm Thấy Cơ Thể Nào Của Mình Sau Khi Chết

Sau sự chết thì cơ thể vật lý và cơ thể Etheric sẽ chết. Linh hồn trung bình sẽ tìm thấy bản
thân họ trong cơ thể cảm dục Astral của họ. Tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của họ mà sẽ
xác định họ sẽ hấp dẫn tới cấp độ thấp, trung bình hay cao của ảnh giới trung giới sau khi
trải nghiệm cận tử.
Các linh hồn mở rộng là người đệ tử hay điểm đạo đồ và có nhiều phân cực (polarized)
được xác định trong cơ thể trí của họ thì sau khi chết họ sẽ thấy họ ở trong cơ thể trí. Điều
này là kết quả của một cấp độ vượt qua cao hơn. Chiều kích của thực tại tương ứng với
cảnh giới trí của thực tại được gọi là “devachan”. Những điểm đạo đồ và các Chân Sư mà
đã tiến hóa hơn nữa sẽ thấy bản thân họ trong các cơ thể tâm linh của họ, (Thể Bồ đề Buddhic, thể Niết bàn – Atmic hay “cơ thể ánh sáng vinh quang - glorified light body”).
Tại mỗi cuộc điểm đạo chúng ta chết đi tới một cơ thể khác, và sống trong một cơ thể đã
được tinh chỉnh nhất trong sự rung động. Nếu nó là cuộc điểm đạo thứ 6 của sự thăng
thiên thì chúng ta sẽ sống trong cơ thể ánh sáng vinh quang của mình và do đó sẽ hoạt
động trong các chiều kích chân thần-monadic và thượng đế-logoic của thực tại. Như đức
Jesus nói: “Trong nhà của Cha thầy có rất nhiều dinh thự - In my Father's house there
are many mansions”.
Các cơ thể cảm dục Astral và trí-metal sẽ thực sự được giải phóng và buông bỏ ở những
cấp độ cao hơn của sự tinh thông và điểm đạo. Chiều kích cao hơn mà bạn cuốn hút tới là
cấp độ cao hơn của thiên đường và có nhiều sự sống xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Đây là lý
do tại sao điều quan trọng là phấn đấu để đạt được sự tăng trưởng tâm linh, là hiện thân
của Thượng Đế Tính trong kiếp sống hiện tại của bạn, và để hiểu được các nguyên tắc về
nghệ thuật của cái chết, để bạn có thể đạt được mức cao nhất có thể.

Cái Chết Và Việc Rút Năng Lượng Khỏi Bốn Cơ Thể
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 120

Trong quá trình chết, linh hồn hay cái tôi cao hơn đầu tiên sẽ rút năng lượng khỏi cơ thể
vật lý. Giai đoạn thứ hai của cái chết là rút năng lượng khỏi cơ thể điện từ trường Etheric.
Giai đoạn thứ ba là rút năng lượng khỏi cơ thể cảm dục Astral. Giai đoạn thứ tư là rút sinh
lực sống khỏi cơ thể Trí.
Sau khi hóc môn chết được giải phóng, một loại chấn động tâm linh xảy ra trong bốn cơ
thể mà bắt đầu làm long ra và phá vỡ các kết nối giữa các “nadis-kênh dẫn năng lượngkinh mạch” (là hệ thống thần kinh etheric – etheric nervous system) và hệ thần kinh vật
lý. Cơ thể etheric sau đó rời đi thông qua một điểm thoát được lựa chọn. Cơ thể etheric
sau đó dần dần bị phân rã và chết đi.
Trong tiến trình đặc biệt của điểm đạo đồ thì tiến trình phân rã cơ thể vi tế có thể xảy ra
rất nhanh chóng. Nó sẽ là một tiến trình chậm hơn với các linh hồn mở rộng ít tiến hóa
hơn. Sau khi cơ thể cảm dục, cơ thể trí thoát ra, linh hồn mở rộng sẽ tìm thấy chính mình
bên trong cơ thể thích hợp cho nó tương ứng với cấp độ tiến hóa tâm linh của nó như đã
thảo luận trước đó.
Trong trường hợp cái chết xảy ra đột ngột như tai nạn, tự tử, bị giết, trái tim bất ngờ bị tấn
công, chiến tranh…thì quá trình của cái chết xảy ra nhanh chóng hơn rất nhiều.
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Chương 8 - Giữa Các Kiếp Sống
“Một vị thánh là một tội nhân mà không bao giờ bỏ cuộc.”
PARAMAHANSA YOGANANDA

Trong chương trước tôi đã đi rất sâu vào các chi tiết về chủ đề của cái chết và sự chết và khoa
học của cận tử-bardo. Chương này sẽ tương ứng với những gì xảy ra sau 3 ngày trải nghiệm cận
tử - nơi mà mọi người đi tới và họ đã dành thời gian như thế nào trước khi đi tới quyết định đầu
thai lần nữa. Đây là một chủ đề đồ sộ. Để viết về nó chỉ trong một chương giống như việc cố
gắng viết một chương duy nhất về sự sống của Trái Đất. Bạn có thể hình dung tôi có thể viết một
ngàn cuốn sách chỉ về một thành phố trên Trái Đất với các chủ đề về Đất và toàn thể các thành
phần vật chất, nhưng ở đây tôi cố gắng cô đọng lại trong một chương về chủ đề đồ sộ vĩ đại này.
Trong chương này tôi sẽ cố gắng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì diễn ra trên các
cảnh giới Cảm dục-Astral, Trí-Metal, Bồ Đề-Buddhic, Niết Bàn-Atmic, Chân Thần-Monadic và
Thượng Đế-logoic của ý thức sau cái chết của một linh hồn mở rộng. Nơi mà linh hồn mở rộng
sẽ đi tới sau cái chết được xác định bởi bằng cách nào nó đã sống ở toàn bộ các đời sống quá
khứ, bao gồm cả kiếp sống vừa xong, và nó đã tương tác với trải nghiệm cận tử ra sao. Nó sẽ
được hút như một nam châm tới cảnh giới phù hợp nhất với sự phát triển linh hồn của nó.
Mỗi chiều kích của thực tại được đề cập bên trên cũng có thể được chia một cách tương đối thành
các chiều kích con (subdivisions)(Ghi chú thêm của người dịch: Giống như một tòa nhà có nhiều tầng, mỗi
tầng lại có nhiều căn phòng). Sự lựa chọn đầu tiên của một linh hồn mở rộng để bước vào thế giới
tinh thần là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nhanh chóng quay trở lại cuộc sống trên Trái Đất.
Vùng địa ngục – Hell regions.
Luyện ngục – Purgatory (nơi ăn năn hối lỗi, làm trong sạch).
Cảnh thấp của cõi trung giới – lower astral plane.
Cảnh trung của cõi trung giới - Middle astral plane.
Cảnh cao hơn của cõi trung giới - Upper astral plane.
Cảnh thấp hơn của cõi trí, còn được gọi là cõi hạ trí - Lower mental plane.
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8. Cảnh cao hơn của cõi trí, còn được gọi là cõi thượng trí - Upper mental plane.
9. Cảnh giới Bồ Đề - Buddhic plane.
10. Cảnh giới Niết Bàn - Atmic plane.
11. Cảnh giới Chân Thần – Monadic plane.
12. Cảnh giới Thượng Đế - Logoic plane.
Đây là 12 trạng thái của ý thức, hay là các vùng của ý thức, là nơi mà tất cả các linh hồn mở rộng
sẽ đi tới. Không có một đường phân chia thực sự nào giữa chúng như một đường trên bản đồ.
Tuy nhiên chúng có thể được mô tả gần chính xác theo các cách sau:

Nhanh chóng trở lại cuộc sống trên Trái Đất
Đối với một người trung bình, thậm chí họ đã đạt được cấp độ khai sáng nhỏ thì một sự trở lại
đầu thai ngay lập tức trên Trái Đất là điều không tưởng. Một người bình thường sẽ hấp dẫn tới
cảnh trung của cõi trung giới Astral. Paramahansa Yogananda nói rằng nếu một người có một
chút ít dù nhỏ nhất về niềm tin tâm linh trong cuộc sống, thì chuyến đi này của họ sẽ trở nên dễ
chịu.
Tuy nhiên cũng đôi khi có các linh hồn mở rộng có rất ít sự tiến hóa sẽ lựa chọn để tái sinh gần
như ngay lập tức mà không mất nhiều thời gian cho bất kỳ một hình thức đánh giá, xét lại nào.
Một phần lý do sáng tạo ra sự luân hồi đó là một hệ thống tăng trưởng tâm linh bởi Thượng Đế
và các lực lượng Cao Hơn – Higher Forces để cho phép linh hồn mở rộng có thời gian nghỉ ngơi
và xem xét lại giữa các kiếp sống. Nó thường chỉ là sự thúc đẩy thấp của đời sống Trái Đất mà
kéo một linh hồn mở rộng trở lại tái sinh ngay lập tức mà không có khoảng thời gian xét lại và
đánh giá. Con đường này không được thường xuyên lựa chọn.

Vùng địa ngục – Hell regions
Có rất nhiều sự nhầm lẫn về việc liệu có thực sự là một khu vực địa ngục hay không. Các tôn
giáo chính thống nói rằng có, và nếu bạn không chấp nhận chúa Jesus là đấng cứu thế của bạn
thì bạn sẽ bị thiêu đốt ở đó mãi mãi. Một vài trường phái siêu hình của tư tưởng nói rằng không
có vùng địa ngục, nó là chỉ trạng thái của tâm trí.
Theo tôi, sự thật là ở đâu đó ở giữa. Địa ngục chắc chắn là một trạng thái của tâm trí. Nó cũng là
một địa điểm, nhưng nó không phải như các tôn giáo chính thống mô tả nó.
Mọi người ở trong địa ngục khi họ bị điều hành bởi bản ngã tiêu cực, bởi vật chất và ham muốn
cảm dục, và do đó bị cắt đứt khỏi linh hồn của chính họ. Có rất nhiều người đang sống trong địa
ngục trên hành tinh Trái Đất ngay bây giờ. Tuy nhiên địa ngục không phải là một nơi đọa đày
mãi mãi. Nó thực sự chỉ là cấp độ thấp nhất của cảnh giới cảm dục-Astral-trung giới. Một số
người gọi nó là bóng tối bên ngoài – outer darkness. Các linh hồn mở rộng như Adolph Hitler đã
bị hấp dẫn tới khu vực ý thức này.
Khu vực địa ngục giống như là sự mở rộng của giai đoạn cận tử thứ 3, nơi mà các khuôn mặt,
các hình thể người đã bị nó đối xử sai lầm trước đây xuất hiện, để tố cáo và nhắc nhở nó về những
sai lầm của mình. Linh hồn mở rộng sẽ ở đó mãi mãi cho tới khi họ bắt đầu chịu trách nhiệm về
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hành động của mình, hay cho tới khi họ không thể tra tấn bản thân bằng sự tự lừa dối ý thức của
chính mình được nữa và khóc với Thượng Đế để được giúp đỡ.
Mỗi khi họ khóc với Thượng Đế để được trợ giúp, một thiên thần hộ mệnh sẽ đến và đưa ra một
số trợ giúp. Theo thời gian, một linh hồn mở rộng như vậy sẽ bắt đầu nhô lên ra khỏi bóng tối.
Không có địa ngục vĩnh cửu trong kế hoạch hay ý thức của Thượng Đế. Thượng Đế trong lòng
thương xót và từ bi vô hạn của mình, trao tặng cho tất cả các linh hồn mở rộng, bất kể họ đã lạc
lối như thế nào, một cơ hội để trở về nhà. Hitler sẽ phải đương đầu với tất cả các nghiệp tiêu cực
mà anh ấy đã tạo ra trong đời sống của mình, bởi vì đó là luật.

Luyện Ngục – Purgatory
Thuật ngữ luyện ngục cũng là một thuật ngữ gây bối rối bởi các tôn giáo chính thống. Nó có ý
nghĩa rất tiêu cực và có liên hệ với địa ngục, nhưng điều này không đúng. Luyện ngục là một khu
vực nơi mà linh hồn mở rộng đi tới là những người không ác độc như ở vùng địa ngục, mà đúng
hơn họ là những người bị lừa gạt và được giáo dục không đúng trên Trái Đất. Họ là những người
bị lừa dối trong giáo dục của họ thông qua thực hành các tôn giáo, tín ngưỡng không lành mạnh,
những người bị nô lệ bởi các thói quen xấu, những người vô thần, những người bị ám ảnh và
dính mắc bởi các ham muốn vật chất, những người đã bị mất trí…
Đây là một vùng thấp của cõi trung giới. Thường rất khó đánh thức những người ở đây thức tỉnh
về con đường tâm linh của họ. Có một số lượng vô cùng lớn nhân loại đang sống trong khu vực
này của ý thức.

Đời Sống Trần Thế So Với Cuộc Sống Sau Cái Chết
Điều phải được hiểu ngay bây giờ đó là cuộc sống sau khi chết trông không khác nhiều so với
cuộc sống trên Trần Thế. Cảnh giới trung giới Astral và trí-mental và các cảnh cao hơn cũng có
cuộc sống thịnh vượng với các thành phố, bãi biển, núi, nhà, đường phố, buổi hòa nhạc, thư viện,
quảng trường, câu lạc bộ, nhà thờ và đền thờ giống như chúng ta có trên Trái Đất.
Rất nhiều linh hồn mở rộng sau khi đã vượt qua, thậm chí không nhận ra rằng họ đã chết. Họ
đang ở trong cơ thể astral của họ trông giống như cơ thể vật lý trước đây của họ. Điều duy nhất
về cuộc sống sau cái chết là cơ thể astral này du hành bằng tâm trí. Nếu họ muốn đi tới bãi biển,
họ chỉ cần nghĩ “bãi biển” và ngay lập tức họ ở đó. Ở đó không cần phải lên xe hơi, tàu hỏa hay
máy bay để đi du hành.
Rất thường xuyên khi linh hồn mở rộng trải qua như thế này, họ sẽ nghĩ về gia đình họ vừa rời
đi và họ sẽ ngay lập tức ở đó với một thành viên nào đó trong gia đình của mình. Điều họ không
nhận ra là họ đang ở trong một chiều không gian khác, và các thành viên gia đình của họ không
thể nghe hoặc nhìn thấy họ. Điều này có thể khá khó hiểu đối với những người chưa nhận ra là
họ đã chết.
Nhiều linh hồn mở rộng dính mắc với thế giới vật chất tới mức họ không cho phép chính mình
đi sang đường hầm tới thế giới bên kia và bị mắc kẹt trên cảnh giới hồng trần vật lý mặc dù họ
đã ở trong cơ thể cảm dục astral của mình. Họ được gọi là những “linh hồn trên trần thế Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 124

Earthbound souls”. Họ có thể tiếp tục sống trong cùng một ngôi nhà mà họ đã sống trước khi
chết. Họ không nhận ra đó là ý thức của chính họ mà đang giữ cho họ bị mắc kẹt trên Trái Đất
và không phép họ tiếp tục sự tiến hóa tâm linh của mình.
Có một vài các linh hồn mở rộng là những người có khả năng nắm giữ, thao tác các năng lượng
vi tế và tác động nó tới những người vẫn đang sống trong cơ thể vật lý trên Trái Đất. Những linh
hồn mở rộng này được đề cập tới như là “quỷ hiện hình,yêu tinh-poltergeists”. Những bộ phim
của Hollywood về chủ đề siêu nhiên này khá là ma mị, nhưng ý tưởng của nó là dựa trên sự thật.
Nhiều người, khi họ chết, họ ngồi xung quanh và xem đám tang của chính mình trước khi họ di
chuyển sang cảnh trung giới. Những linh hồn mở rộng có nhiều tiến hóa hơn sẽ bị hấp dẫn, hút
về các cảnh trung giới cao hơn và có khả năng tới cảnh giới trí nữa. Nhiều linh hồn mở rộng khi
họ qua đời, họ ngủ một thời gian dài trước khi thức tỉnh trên cảnh giới bên trong (inner plane, ý
nói tới các chiều không gian vi tế, cao hơn). Điều này đặc biệt đúng với những người đã trải qua bệnh
tật kéo dài hoặc nỗi đau buồn không thể kiểm soát và của những người có một mong muốn mạnh
mẽ để tiếp tục cuộc sống trong cơ thể vật chất.
Khi một người chết đi, họ thường gặp những người bạn bè, người thân mà họ quen biết trên cuộc
sống trần thế trước đây mà đã qua đời trước họ. Khi đó thường sẽ có một buổi lễ kỷ niệm và một
thời gian nghỉ ngơi. Cũng giống như bất cứ ai cũng muốn làm một điều gì đó trong cuộc sống
trần thế, thì trong thế giới tinh thần cũng vậy, ai cũng muốn làm một điều gì đó. Những người
bình thường bắt đầu cảm thấy buồn chán bởi vì suốt ngày chỉ vui chơi hay nghỉ ngơi và họ bắt
đầu có thôi thúc trở lại với sự phát triển linh hồn của mình.
Sau một quá trình kiểm tra xem xét lại kiếp sống vừa qua của người đó, thông thường linh hồn
mở rộng sẽ tới các lớp và gặp các cố vấn để xác định cách tốt nhất có thể sử dụng thời gian của
mình và tìm cách để phụng sự người khác.
Khi một người qua đời và sang thế giới bên kia, người đó vẫn có cùng một mức độ ý thức như
khi người đó còn sống trên trần thế. Đây là lý do tại sao những người dẫn kênh cần phải đảm bảo
họ đang dẫn kênh cho một người thực sự có nhiều cấp tiến hơn bản thân họ.
Một người trong cơ thể trung giới của họ có thể di chuyển xuyên qua các vật thể vật lý trên cõi
hồng trần miễn là họ tin họ có thể làm được. Nếu anh ta tin rằng mình không thể, anh ta thường
có thể chạy đâm đầu vào bức tường của tư tưởng sáng tạo của chính mình. Để tái thích nghi được
với các quy luật của cõi trung giới và cõi trí cần có một số thực hành. Ngôi nhà được xây dựng
bằng tư tưởng và mọi thứ khác cũng vậy. Một người có thể tự xây dựng một ngôi nhà với tâm trí
của mình hay nhờ người khác xây giúp. Một cái búa hay cái đinh, hay thậm chí xẻ gỗ để làm
cũng không còn cần thiết nữa. Nó chỉ cần một số khả năng và được đào tạo là có thể tập trung và
huấn luyện tâm trí để thực hiện các công việc.
Điều này cũng đúng trong một ví dụ như sự phát triển của cây hoa nào đó. Với sự huấn luyện
thích hợp của tâm trí, một người có thể thực hiện để tạo ra cả một khu vườn. Thiên nhiên ở thế
giới bên kia thậm chí còn tinh tế và đẹp hơn nhiều so với thế giới này. Con người ở các chiều
không gian cao hơn của thực tại có nhiều vẻ đẹp thanh khiết hơn. Cơ thể trung giới bao gồm toàn
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bộ các giác quan của cơ thể vật lý và hơn nữa. Đó là lý do tại sao vào ban đêm khi ngủ, người ta
có thể nghe, nhìn, sờ, nếm, ngửi mặc dù cơ thể vật lý đang ngủ.

Tự sát
Hành động này chống lại quy luật vũ trụ để một người có được cuộc sống. Không có sự phán xét
nào của Thượng Đế cho việc này. Tuy nhiên, người đó đã bỏ lỡ đi cơ hội hợp nhất với ánh sáng
trong sạch của Thượng Đế trong giai đoạn cận tử đầu tiên. Linh hồn mở rộng mà giết chết cơ thể
của nó sẽ phải học tiếp bài học chưa hoàn thành của nó trong kiếp sống tiếp theo trong tương lai.
Một người tự sát thì sẽ có cùng một cơ thể và cùng một trạng thái ý thức, cùng một bài học sau
khi họ chết, vì vậy thực sự họ không thể trốn thoát hoàn cảnh của mình bằng hành động đó.

Quá trình tái sinh
Khi một linh hồn mở rộng đã dành thời gian cần thiết để nghỉ ngơi và xem lại kiếp sống vừa qua,
anh ta sẽ bắt đầu lập kế hoạch cho lần đầu thai tiếp theo của mình. Anh chọn cha mẹ, anh chị em,
cơ hội giáo dục, cơ thể nam hay nữ, quốc gia, màu da và cấu hình chiêm tinh cho thời điểm sinh
ra. Tất cả điều này được quyết định bởi linh hồn mở rộng, linh hồn, các giáo viên và những người
hướng dẫn cao hơn.
Rất thường xuyên có thể có nhiều linh hồn mở rộng mong muốn cùng một người mẹ nào đó. Khi
có loại xung đột như thế này, một loại máy tính thiên đàng ngay lập tức sẽ quyết định linh hồn
mở rộng nào phù hợp nhất và có khả năng đạt được mục tiêu nhất của nó.
Sự bi thương thực sự không phải là cái chết mà là sự sinh. Một tinh thần tự do đã trở lại giới hạn
của một cơ thể vật chất thậm chí còn chưa phát triển. Cái chết là một miếng bánh ngọt cho bất
cứ ai có sự ngờ vực dù nhỏ nhất về niềm tin tâm linh. Cái chết đột ngột của em bé mà không bị
bệnh gì (A crib death) xảy ra khi linh hồn mở rộng đi vào cơ thể vật chất và sau đó thay đổi tâm
trí của mình vì một lý do nào đó và trở lại với thế giới tinh thần. Càng nhiều trở ngại mà linh hồn
mở rộng đã lựa chọn, thì đó cũng là một cơ hội to lớn hơn cho sự phát triển tâm linh và trả hết
các khoản nợ nghiệp.

Trải nghiệm cận tử trước khi sinh
Đó là một loại trải nghiệm cận tử thứ hai mà mỗi linh hồn mở rộng đều trải qua và điều này phải
làm trong khoảng thời gian trước khi tái sinh trong một cơ thể vật lý mới, trước khi đầu thai, Sự
chuẩn bị đầu tiên trước khi đầu thai đó là liên lạc với một người hướng dẫn tinh thần hay thiên
thần hộ mệnh. Người hướng dẫn tinh thần kết hợp với linh hồn của chính linh hồn mở rộng hay
còn gọi là cái tôi cao hơn, để trợ giúp trong quá trình lựa chọn cha mẹ thích hợp. Lựa chọn này,
một lần nữa, được xác định bởi sự kết hợp của sự lựa chọn tự do và nghiệp mà một người vẫn
đang làm việc với nó từ tất cả các kiếp sống trước đây.
Một khi các cha mẹ thích hợp được lựa chọn, máy tính vũ trụ (cosmic computer) và người mẹ
mà đã đồng ý với nó, có một sự xem xét lại toàn bộ các kiếp sống của nó trong quá khứ. Đó là
một bài kiểm tra mà không có bất cứ một phán xét nào, tất cả các thất bại và thành công trong
các nhiệm vụ trong quá khứ của của nó với Trái Đất.
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Vào lúc đạt được trí tuệ từ việc xem xét lại, linh hồn mở rộng sau đó sẽ có một bài kiểm tra đầy
đủ cuộc đời tương lai một cách chi tiết, để xác định ra với sự trợ giúp của người hướng dẫn, sứ
mệnh và mục đích cuộc đời, các bài học cụ thể, phẩm chất linh hồn sẽ được phát triển, các phẩm
chất của cái tôi thấp hơn sẽ cần được vượt qua.

Sau khi hoàn thành các quy trình này, linh hồn và người bảo hộ tinh thần sẽ thôi miên và gây ra
một giấc ngủ sâu với linh hồn mở rộng. Trong trạng thái này phần mở rộng được phóng chiếu
xuống đi vào đầu thai. Trong trạng thái ngủ này, những gợi ý trong lúc thôi miên được cung cấp
cho tâm trí tiềm thức để châm ngòi cho ý thức di chuyển đúng hướng sau khi người đó lớn lên
trong cơ thể vật lý mới được sinh ra mà linh hồn mở rộng đó sẽ nhập vào.
Về cơ bản linh hồn mở rộng sẽ nhập vào cơ thể vật lý thông qua luân xa vương miện ngay sau
khi sinh. Các loại cơ thể vật lý, cảm dục astral, trí của người đó sẽ được xác định bởi ba hạt
nguyên tử trường tồn, mà chúng là các thiết bị ghi dữ liệu nghiệp quả của cơ thể vật lý, tình cảm,
trí của tất cả các kiếp sống trước đây.
Di truyền đóng vai trò chủ yếu trong ngoại hình vật lý, và thậm chí chúng bị ảnh hưởng bởi các
hạt nguyên tử này khi người đó lớn lên. Những nguyên tử này thu hút các nguyên tử và các phân
tử mà sẽ tạo nên một cơ thể mới cho người đó, tùy thuộc vào mức độ rung động, nghiệp và sự
tiến hóa linh hồn. Một người càng có nhiều sự tinh lọc, thanh khiết, và sự phát triển các cơ thể
và các hạt nguyên tử trong kiếp sống này, thì nó mở càng ít phải thực hiện việc này trong các
kiếp sống tiếp theo.

Viếng Thăm Người Khác
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Trong cảnh giới trung giới, trí, và các cảnh giới cao hơn người ta có thể đến thăm những người
khác chỉ bằng cách nghĩ về họ. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là nếu người kia bận và không
muốn ở cùng. Người này không thể xâm nhập vào không gian của người khác. Nó giống như thế
này: nếu người kia nhấc điện thoại đổ chuông, thì người này ngay lập tức ở đó; nếu không có câu
trả lời, có nghĩa người kia không muốn bị quấy rầy.

Ngôi Đền Của Trí Tuệ
Với các linh hồn mở rộng có nhiều tiến hóa hơn và các đệ tử sẽ có cơ hội để học tập trong các
ngôi đền vĩ đại của trí tuệ. Trong những ngôi đền này, những bí mật của vũ trụ được dạy. Đào
tạo nâng cao về thiền, triết học, cầu nguyện, tâm lý học về tinh thần, và thể hiện Thượng Đế tính
(God-realization) được phổ biến rộng rãi.

Tuổi
Mỗi linh hồn mở rộng, khi anh ta qua đời, nó là thời điểm chính yếu của cuộc sống, bất kể anh
ta qua đời ở tuổi nào đi nữa. Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì anh ta vẫn cảm thấy mình tốt nhất mình
ở trạng thái tốt nhất khi sang phía bên kia, ở đó không còn bệnh tật, nỗi đau, ốm yếu.
Rất thường xuyên khi một linh hồn mở rộng qua đời, anh ta cũng bắt đầu nhớ lại các kiếp sống
trước đây. Những đứa trẻ khi qua đời thường sẽ gặp các thiên thần giúp đỡ, họ là những người
đã được huấn luyện đặc biệt để giúp đỡ những đứa trẻ. Trong thực tế, tất cả các linh hồn mở rộng
đều là người lớn, và họ đang dần dần được tái huấn luyện một cách yêu thương để trở lại với sự
nhận biết này.
Thông thường những người hay trẻ em đã chết một cách đau thương sẽ được đưa tới các trung
tâm phục hồi chức năng trên cảnh giới bên trong để trợ giúp họ hồi phục. Trong thế giới tâm linh
không có sự trao đổi hay nhu cầu với tiền bạc. Mọi người giúp đỡ và phụng sự những người khác
bởi vì đó là cách duy nhất để phát triển, tiến hóa, và tìm thấy bình an và là sự thể hiện Thượng
Đế tính – God-realization.

Sát nhân
Khi một kẻ sát nhân qua đời sang thế giới tâm linh, anh ta hầu như sẽ bị hút vào cảnh trung giới
thấp. Khi một linh hồn như thế này cuối cùng bắt đầu thức tỉnh, anh ta kinh hãi trước những gì
anh ta đã làm, cơ hội trong cuộc đời đó của anh ta đã bị lãng phí, và anh ta đã tạo ra nghiệp lực
cho chính mình.
Trong một số trường hợp kẻ sát nhân sẽ có cơ hội gặp lại người mà anh ta đã sát hại. Đây có thể
là một khoảnh khắc của sự thật không thể tin được với linh hồn mở rộng này. Một cách thường
xuyên thì người đã bị sát hại đã tiến hóa sẽ tha thứ cho kẻ đã sát hại mình, vì đây là cách duy
nhất để thể hiện Thượng Đế tính. Hành động tha thứ này có thể nâng kẻ sát nhân này tới điểm
nơi mà anh ta có thể dần dần đạt tới vị trí đúng đắn của mình trong ý thức của linh hồn và bắt
đầu hành trình dài để trở lại thể hiện Thượng Đế tính.
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Trong những trường hợp khác kẻ sát nhân có thể khóc với Thượng Đế trong nỗi đau khổ từ những
vùng địa ngục và những người hướng dẫn tinh thần sẽ đến và bắt đầu quá trình phục hồi và phát
triển từ từ cho người này.

Những Thói Quen Xấu
Đây là việc quan trọng nhất để khắc phục những thói quen xấu ngay bây giờ thay vì chờ đợi cho
đến khi một người đi vào thế giới bên trong. Thật khó để loại bỏ chúng ở đó bởi vì không có cơ
thể vật chất hay môi trường vật lý để thực hành. Những người nghiện rượu thường lượn đi lượn
lại quanh những người say rượu, thích thú với những luồng khói và các cảm giác và những quán
bar nơi họ thường lui tới khi còn sống trên cõi vật lý.
Người nghiện hút thuốc nặng, người nghiện ma túy và người nghiện tình dục đều làm như vậy.
Nếu một người là nô lệ cho cơ thể cảm dục, các ham muốn của họ, thì người đó cũng tương tự
như vậy khi sang phía bên kia. Các tích cách xấu đều được mang sang phía bên kia, và ở đó sẽ
không có sự tiến triển nào cho tới khi các tính xấu này được giải phóng.
Phát triển tâm linh trên cảnh giới bên trong chậm hơn nhiều so với phát triển trên thế giới vật lý,
lý do là ở đó sẽ không có sự cám dỗ về vật chất để vượt qua. Đó là lý do tại sao sinh vào một cơ
thể vật chất là một phần thưởng to lớn. Nếu một người biết để được làm người khó như thế nào,
họ sẽ không bỏ lỡ đi cơ hội mà họ đã được trao cho, và những người khác cũng sẽ làm như vậy
khi họ biết được điều này.
Người nghiện ma tuý, khi họ chết, họ vẫn thực sự tìm kiếm heroine và morphine ở thế giới bên
kia, mặc dù họ không còn cơ thể vật lý nữa. Hầu hết những người hướng dẫn tinh thần cuối cùng
sẽ phải tác động để cho những người này rơi vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài cho đến
khi anh ta thức tỉnh và cầu xin sự giúp đỡ của Thượng Đế.
Thông thường người nghiện ma túy được đưa đến một nơi kiểu như nhà điều dưỡng hay viện cai
thuốc. Kiểu linh hồn mở rộng này dần dần lấy lại sức mạnh của mình và quyết tâm để không bao
giờ để điều này xảy ra lần nữa, và sau đó, khi đã sẵn sàng để đầu thai với một quyết tâm đã hết
sức rõ ràng. Một số năng lượng của những thói quen xấu sẽ không tiêu tan đi theo thời gian chỉ
bởi việc không tiếp tục có những thói quen đó nữa.

Du Hành Đến Các Hành Tinh Khác
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Rất thường xuyên, linh hồn mở rộng được đưa ra sự lựa chọn là đầu thai hoặc đi tới các hành tinh
khác như là một cách thức để phát triển tâm linh. Tất cả các phần linh hồn mở rộng làm điều này
tại một số điểm trong sự tiến hóa tâm linh của họ giữa các cuộc đời. Việc viếng thăm các hành
tinh này không được thực hiện theo nghĩa vật lý, mà đúng hơn là theo nghĩa tâm linh.
Mỗi hành tinh trong hệ mặt trời là biểu hiện của một đặc tính tinh thần nào đó của năng lượng.
Nếu linh hồn mở rộng, trong ý thức của họ, thực hiện được bài học mà mỗi hành tinh biểu hiện,
thì sau đó họ sẽ có một trải nghiệm rất dễ chịu, còn không thì họ sẽ có một thời gian rất khó khăn.
Một trong những hành tinh nhẹ nhàng, êm đềm hơn là Sao Kim - Venus, vì nó là biểu hiện cho
phẩm chất tình yêu hoàn hảo. Điều này liên quan tới tình yêu của Thượng Đế và tình yêu của các
anh em và chị em với Thượng Đế. Khi linh hồn mở rộng phóng chiếu bản thân họ tới bầu khí
quyển của Sao Kim, họ khá thoải mái nếu họ đã làm việc với các bài học của họ trong việc trao
và nhận tình yêu vô điều kiện. Nếu không thì ý thức của họ sẽ va chạm với bầu khí quyển tâm
linh này và họ sẽ cảm thấy khá khó chịu. Một người không có được kết nối với linh hồn có thể
cảm thấy không thoải mái với trạng thái tinh thần mê ly này của tình yêu.
Khi một người tự phóng chiếu bản thân mình tới Sao Hỏa - Mars, anh ta phải học cách để đốt
cháy bất kỳ tâm tính nóng nảy và thái độ hiếu chiến. Trên Sao Hỏa, anh ta học cách tự mình
chống lại những điều anh ta không thích ở người khác và làm thế nào để anh ta tương tác với họ.
Nó là một bài kiểm tra cho tất cả những gì là tồi tệ nhất trong bản chất con người. Một linh hồn
mở rộng phải học cách chịu đựng được bầu khí quyển khắc nghiệt, đang sôi lên và sự rung lắc,
sự rối loạn và học để giữ bình tĩnh và sự điềm đạm, bình thản. Sau đó những gì còn lại trong bầu
khí quyển nơi đây sẽ giúp làm sạch linh hồn khỏi các phẩm chất thô bạo của sự giận dữ và chiến
tranh, chuẩn bị nó cho giai đoạn tiếp theo của ý thức. Đi tới Sao Hỏa không phải là trải nghiệm
yêu thích của nhiều linh hồn mở rộng, sự va chạm của ý thức với bầu khí quyển tâm linh ở đây
có thể khá khó chịu.
Trên Thiên Vương Tinh Uranus, linh hồn mở rộng sẽ được học cách để tạm ngừng và đi tới một
thỏa thuận hòa bình và không tập trung vào oán giận, phẫn nộ hoặc giận giữ một cách đúng đắn.
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Bằng cách học để đặt sự giận dữ của mình vào một nơi nào đó, người đó cho phép các cảm xúc
tiêu cực thoát ra khỏi cơ thể tâm linh. Bằng cách thực hiện việc này linh hồn mở rộng đi tới việc
nhận ra rằng năng lượng tiêu cực đã được tạo ra tất cả bởi tư duy sai lầm của chính bản thân họ.
Arthur Ford, trong cuốn sách “Một thế giới xa xôi - A World Beyond” của tác giả Ruth
Montgomery đã kể một câu chuyện đi tới Thiên Vương Tinh sau một kiếp đầu thai ở Florence,
nơi ông chết với sự phẫn uất tức giận. Trên cảnh giới bên trong anh ấy đi tới Thiên Vương Tinh
với cơn thịnh nộ của mình. Anh ấy đã va chạm hoàn toàn với bầu khí quyển của Thiên Vương
Tinh và trở nên bất lực, bị cuốn vào ma trận năng lượng của hành tinh này trong sự xiềng xích,
xiết chặt chưa từng có, trong thực tế thì cơn thịnh nộ của anh ấy đang quấn quanh chính mình.
Thiên Vương Tinh giày vò chúng ta với những hành vi còn chưa được buông bỏ bởi chính chúng
ta.
Sao Hải Vương - Neptune có nhiều năng lượng thiện lành và yên tĩnh hơn. Trong bầu khí quyển
của Sao Hải Vương người ta có thể đặt gánh nặng của mình xuống và cảm thấy hoàn toàn không
có gì phải lo lắng nữa. Nó là một trạng thái nghỉ ngơi và cũng là một nền tảng thử nghiệm. Trên
Sao Hải Vương một người sẽ trải nghiệm cảm giác hư vô – không có gì cả (nothingness). Nhiều
linh hồn mở rộng bị cám dỗ ở đó quá lâu bởi vì sự an lạc của nó và cảm giác không có gì phải
quan tâm và lo lắng. Điều này có thể là một sự cám dỗ nếu không có một quan điểm đúng đắn.
Sao Mộc – Jupiter sẽ là nơi có trải nghiệm khá vui vẻ dễ chịu nếu một người muốn quan sát được
nội tâm mình và đánh giá những thiếu sót của bản thân. Sao Mộc giúp xây dựng tính thận trọng
và quyết tâm để đạt được sự tự chủ tâm linh – spiritual mastery. Nó là một năng lượng mở rộng
cho phép không còn bản ngã. Bất cứ một linh hồn mở rộng nào thể hiện tính tự cao tự đại, cho
rằng mình giỏi,quan trọng hơn người khác Sao Mộc, thì bầu khí quyển (atmosphere) nơi đây sẽ
nhắc nhở cho sinh mệnh đó rằng tự phụ sẽ dẫn tới sự sa ngã, thất bại. Tại đây bản ngã sẽ phải
đương đầu với nhiều hiệp đấu lớn hơn của nó.
Sao Thủy – Mercury là một trạng thái ý thức mà trong đó một người sẽ có khả năng xem xét tất
cả những đời sống quá khứ trước đây của mình và quyết định chiều hướng tích cực hay tiêu cực
từ các hành vi và các hành động của người đó. Nơi này là một địa điểm tốt để thực hiện một vài
sự chữa lành về thái độ, động cơ và chiều hướng của một người để thu được những hạt vàng của
trí tuệ từ mỗi lần đầu thai. Đối với một số người, đến thăm Sao Thủy có thể là một bài học nặng
nề, vì họ sẽ xem xét lại tất cả những sai lầm trong quá khứ từ tất cả các lần đầu thai của họ.
Sao Diêm Vương – Pluto là một điểm dừng chân nhỏ để một người tìm cách cải thiện quyết tâm
của mình để đạt được thành công. Nó giống như một nơi để đánh giá lại trên hành trình tâm linh.
Sao Diêm Vương là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời cho những ai thực sự đi trên con đường thể
hiện Thượng Đế Tính (God-realization). Trên Sao Diêm Vương, nếu một người nghĩ về bất cứ
tư tưởng nào khác ngoài sự hợp nhất với Thượng Đế, thì anh ta sẽ thấy nó biến mất và không còn
tồn tại.
Sao Thổ đại diện cho trạng thái ý thức tâm linh đã được nâng cao. Nó thường được các linh hồn
mở rộng dành riêng ra để tới sau khi đã tới các hành tinh khác trước. Nó có bầu không khí vui
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sướng hạnh phúc chứa đầy bên trong nó sự tôn thờ, yêu mến của Thượng Đế. Nó cũng đại diện
cho thử thách sau cùng của linh hồn.
Lý do để đi tới những hành tinh này là để đương đầu với chính bản thân mình. Nó phục vụ như
là một quá trình tinh luyện các cấp độ ý thức. Mọi người đi tới việc giải thoát chính bản thân
mình khỏi bản ngã để họ có thể nhanh chóng đạt được ý thức đầy đủ về Thượng Đế.

Hiểu Biết Chiêm Tinh Về Việc Viếng Thăm Các Hành Tinh
Giữa Các Kiếp Sống
Một sự hiểu biết nhiều hơn về việc viếng thăm các hành tinh có thể được hiểu được bằng cách
nhìn vào ý nghĩa của các hành tinh từ một quan điểm của chiêm tinh học. Những phẩm chất này
sẽ được trải nghiệm và làm việc trong thời gian tạm trú giữa các kiếp sống.

Mặt trời - Sun
Phẩm chất của tính cá thể-phàm ngã và sự tự thể hiện cái tôi thông qua bản ngã.
Ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc sống con người bình thường.
Mặt trăng - Moons
Bản năng và cảm xúc.
Tiềm thức mang quá khứ / Cái tôi không quen thuộc.
Sao Thủy – Mercury
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Phẩm chất của tâm trí phân tích và phân loại.
Tâm trí logic hợp lý hay khả năng trí tuệ để quản trị tâm lý và các giác quan thông thường.
Sao Kim - Venus
Các giá trị cá nhân và phẩm chất của các cảm xúc, từ tính đặc biệt của tình yêu (particularly
love Magnetism) và sự hài hòa.
Tính cách xã hội, với sự nhấn mạnh về vẻ đẹp và sự duyên dáng.
Sao Hỏa – Mars
Đặc tính của năng lượng – thể chất, tính sáng tạo và tinh thần.
Hoạt động ý chí / Sức mạnh.
Sao Mộc – Jupiter
Tâm trí cao hơn, hiểu biết cao hơn.
Chủ nghĩa lý tưởng và triết học thông qua đặc tính của sự mở rộng.
Sao Thổ - Saturn
Sự co lại và đặc tính của sự giới hạn mà cân bằng với sự mở rộng của Sao Mộc – Jupiter.
Sức mạnh của sự thanh khiết như người thi hành kỷ luật / Người trao bài học.
Sao Thiên Vương – Uranus
Nguyên tắc tinh thần trừu tượng hay tâm trí lớn hơn mà làm tan vỡ cấu trúc, phi cá nhân hóa,
và mang lại những ý tưởng cách mạng.
Sao Hải Vương
Mức độ tập thể của các cảm xúc.
Khía cạnh nhìn xa trông rộng hay huyền bí, mang tới cảm giác về sự hợp nhất, quản lý cả ảo
tưởng/ảo giác (illusion/delusion) và giấc mơ/tầm nhìn (dreams/vision).
Cải cách thông qua cái chết / thế giới ngầm, mang tới sự chuẩn bị cho sự đổi mới và tái sinh
(Reform through death/the underworld, bringing preparation for regeneration and rebirth).

Cảnh giới Astral – Trung Giới
Cảnh giới trung giới và cơ thể trung giới Astral, từ quan điểm của các Chân Sư Thăng Thiên, là
sản phẩm được sáng tạo ra bởi trí tưởng tượng thông qua việc không kiểm soát khả năng sáng
tạo của nó. Khi một linh hồn mở rộng không bước đi trên con đường đệ tử, cảnh giới trung giới
là rất thực. Khi là một đệ tử tiến hóa, anh ta trải nghiệm cái mà giới siêu hình gọi là cái chết thứ
hai. Đây là cái chết sau cùng của cơ thể cảm dục-trung giới astral và do đó bao gồm cả cảnh giới
astral.
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Trong thực tế, cái chết sau cùng cũng sẽ xảy ra cả với các cơ thể trí, Bồ Đề và Niết Bàn. Khi một
người tiến hóa họ sẽ tiếp tục chết để chuyển sang một cấp độ mới và cảnh giới mới của ý thức và
tiếp tục được sinh ra trong một cấp độ cao hơn.

Bảy Cấp Độ Điểm Đạo Và Cái Chết
Nơi mà một người đi tới sau cái chết của anh ta có thể được xác định bởi cấp độ điểm đạo. Linh
hồn mở rộng của lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai sẽ hầu như chắc chắn đi tới vùng trung giới
cao hơn. Điểm đạo đồ ở cấp điểm đạo thứ ba sẽ đi tới các vùng cảnh giới trí cao hơn. Điểm đạo
đồ cấp độ thứ tư sẽ đi tới cảnh giới Bồ Đề của ý thức. Điểm đạo đồ cấp độ thứ năm sẽ đi tới cảnh
giới Niết Bàn của ý thức. Các Chân Sư Thăng Thiên sống ở trên cảnh giới Chân Thần của ý thức.
Điểm đạo đồ cấp độ thứ 7 hoạt động trên cảnh giới Thượng Đế - logoic.

Cái Chết Và Cầu Nguyện
Những linh hồn mở rộng qua đời đi vào thế giới tinh thần được trợ giúp rất nhiều bởi các suy
nghĩ tích cực và lời cầu nguyện của những người trên Trái Đất. John F. Kennedy, sau khi bị ám
sát có thể sẽ chìm vào giấc ngủ một khoảng thời gian rất lâu, tuy nhiên nhờ vào những lời cầu
nguyện của người dân Mỹ và toàn thế giới đã nâng anh ấy lên trong một cách rất đẹp đẽ.
Theo nghĩa ngược lại, những người đau buồn quá mức và ôm lấy người thân của họ một cách
dính mắc, quyến luyến cũng ảnh hưởng tới người thân của họ, thường sẽ khiến họ không buông
bỏ được để tiếp tục sứ mệnh của họ và sự giáo dục của họ ở thế giới tinh thần.

Cái Chết Và Hướng Dẫn Tinh Thần
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Đôi khi linh hồn mở rộng sẽ trở lại Trái Đất sau một thời gian ngắn được đào tạo trong thế giới
tinh thần để hoạt động như người hướng dẫn tinh thần cho những người thân yêu vẫn còn trên
Trái Đất. Điều quan trọng cần nhận biết nữa là trong trạng thái ngủ mọi người trên Trái Đất đều
có khả năng viếng thăm những người thân và bạn bè mà đã qua đời. Một số giấc mơ của chúng
ta về những người đã chết là những cuộc viếng thăm thực sự. Điểm mấu chốt ở đây đó là cái chết
là một ảo tưởng. Không có cái chết như vậy. Chỉ có sự chuyển đổi từ chiều không gian này sang
chiều không gian khác.
Một câu chuyện khá thú vị của cá nhân tôi đó là: Ông của tôi mất khoảng 10 năm trước, cả tôi và
chị tôi đều rất gần gũi với ông. Chị gái của tôi, có một sự kết nối hết sức đặc biệt và tuyệt vời với
ông. Chị ấy đã khá suy sụp khi ông tôi qua đời.
Khoảng ba năm sau, tôi đến gặp một nhà tâm linh để tìm câu trả lời cho một vài câu hỏi cá nhân.
Một cách chủ động nhà tâm linh không cần hỏi tôi mà đã nói luôn rằng chị của tôi sắp lập gia
đình và sẽ có một em bé. Điều này trong thực tế khá đúng, mặc dù nhà tâm linh này không biết
chị gái tôi. Nhà tâm linh nói rằng ông của tôi muốn trở thành phần linh hồn mở rộng mà sẽ nhập
vào đứa trẻ mới của chị Judith. Chúng tôi tất cả đều rất xúc động.

Cái Chết Và Luật Hấp Dẫn
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Điều đầu tiên mà một linh hồn mở rộng thức dậy sau khi chết là một thế giới của sự sáng tạo của
chính họ. Nếu người đó đã sống ích kỷ thì những người xung quanh anh ta sẽ ích kỷ. Một người
đã dành cả đời để theo đuổi ham muốn vật chất sẽ thức dậy trong môi trường nghèo đói. Nhà của
một người, môi trường và quần áo tất cả sẽ phản ánh trạng thái ý thức của linh hồn hay thiếu đi
cái mà nó mong cầu, nó thể hiện trạng thái nào thì môi trường mà nó bị hấp dẫn tới sẽ thể hiện
ra trạng thái tương ứng.

Cảnh Giới Astral Và Sự Tự Do
Rất nhiều người khi họ đi sang cảnh giới Astral, họ không nhận ra sự tự do mới đã được tìm thấy
bởi vì họ không còn bị giới hạn trong thân thể vật chất nữa. Họ thường nghĩ rằng họ vẫn cần thức
ăn, tiền bạc, xe hơi, công việc…
Một ví dụ về việc này đó là ăn thức ăn. Mỗi khi chúng ta chết cơ thể vật lý, trong thực tế chúng
ta không còn cần thực phẩm nữa. Khi một người chết ban đầu họ thường dành nhiều thời gian để
chuẩn bị và ăn thức ăn, trong thực tế thì đây lại chỉ là một tàn dư ảo tưởng còn sót lại của cảnh
giới vật lý của hiện hữu.
Một ví dụ khác là một người xây dựng một ngôi nhà cho chính họ, phải lấy đá, phải lấy đinh…
trong khi thực tế anh ta hoặc người khác có thể xây dựng nó trong một thời gian ngắn với sức
mạnh của tâm trí.

Sự Chiếm Hữu
Thi thoảng, khi một linh hồn mở rộng vẫn đang là “linh hồn trên trần thế - Earthbound Soul” ,
họ sẽ cố gắng để bám chặt vào cơ thể và ý thức của một người trên trần thế. Điều này có thể xảy
ra chỉ khi người trên trần thế kia rất yếu tâm linh, nghiện rượu hay ma túy.
Điều quan trọng cần nhớ đó là nếu một người lựa chọn để trở thành nạn nhân của cuộc sống trong
tâm trí tiềm thức, bản ngã tiêu cực, cơ thể cảm dục, cơ thể trí, cơ thể vật lý hay đứa trẻ bên trong
của anh ta, anh ta có thể trở thành nạn nhân của các tinh thần xấu xa và ác ý. Rất nhiều người
phạm tội trong xã hội của chúng ta ngày nay đang bị sai khiến bởi các tinh thần đen tối và vô ý
thức.
Nếu một linh hồn mở rộng đứng trong sức mạnh cá nhân của chính mình, để phụng sự tình yêu
và Thượng Đế, anh ta không có gì phải lo lắng về điều này. Nếu một trong những tinh thần đen
tối này đến gần, anh ta có thể ngay lập tức tuyên bố sức mạnh của mình, với tình yêu chắc chắn,
bảo nó rời đi, ngay lập tức nói một vài lời cầu nguyện, lặp lại các câu mantra-thần chú, hay lặp
lại danh xưng của Thượng Đế. Những tinh thần đen tối này chỉ có thể đi vào một rung động rất
yếu và thấp.

Nhà Ở Trên Cảnh Giới Cảm Dục Astral Và Trí
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Mỗi linh hồn mở rộng được cung cấp một ngôi nhà trên cảnh giới Astral. Điều thú vị về quá trình
này đó là ngôi nhà này phản chiếu các tính cách của người sẽ sống ở trong đó. Một cá nhân mà
là người nghèo trong tinh thần sẽ có một ngôi nhà và môi trường phản ánh tính cách của anh
ấy/cô ấy.
Ngôi nhà được tạo ra bằng cách huyền bí nào đó từ chất liệu tinh thần mà linh hồn mở rộng đó
đã đạt được. Một người càng tiến hóa, thì ngôi nhà và môi trường của người đó càng trở nên xinh
đẹp hơn. Mọi hành động tử tế, yêu thương, phụng sự người khác có thể được nhìn thấy ngay lập
tức trong một vài sự đổi mới trong môi trường và ngôi nhà của anh ta.
Những ngôi nhà trong thế giới tinh thần không sụp đổ hay bị hư hỏng. Thời gian không ảnh
hưởng đến chúng. Họ sẽ kéo dài chừng nào các sinh mệnh sống ở đó cần chúng. Khi các sinh
mệnh ở đó ra đi và ngôi nhà không còn có mục đích nữa, chúng sẽ biến mất. Như tôi đã đề cập
rất nhiều lần trong cuốn sách này, “Bên trong như thế nào, thì bên ngoài cũng thế, trên như thế
nào, thì bên dưới cũng vậy - As within, so without; as above, so below”, điều này rất rõ ràng
trong hoạt động ở đây.
Cùng một quá trình tôi đã đề cập với những ngôi nhà cũng xảy ra trong trường hợp của quần áo
mà mọi người thấy mình đang mặc. Mọi người đều có quần áo và mọi người đều có lựa chọn
mặc những gì họ mặc trên Trái Đất hoặc mặc quần áo phù hợp hơn với thành phố và quận mà họ
sống ở đó.
Có một số quá trình kỳ diệu xảy ra trong đó một linh hồn càng trở nên tiến hóa hơn, chất lượng
quần áo và sợi vải anh ta tìm thấy trên cơ thể mình càng trở nên đẹp đẽ hơn. Giai đoạn tiến hóa
của một người có thể được nhìn thấy ngay lập tức trong cả quần áo và nhà của anh ta. Một lần
nữa, tôi được nhắc nhở về câu Kinh Thánh: “Có nghĩa gì đâu khi bạn có được cả thế giới, nhưng
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lại mất đi linh hồn của chính mình - So what that you gain the whole world, but lose your own
soul”. Trong thế giới tinh thần, sự giàu có thực sự không phải là tiền bạc mà là sự thực hành tâm
linh, tình yêu, và phụng sự những người anh em khác.

Sự Trẻ Hóa Và Tiếng Hát Của Nước
Trong cảnh giới Astral cao hơn và bên trên nữa, ở đó có thứ được được đề cập tới là “Tiếng hát
của nước - singing waters”. Chúng không thực sự là nước mà chúng chảy thành dòng trên Trái
Đất. Không có cảm giác ẩm ướt khi một người ngâm mình vào trong chúng, tuy nhiên thứ nước
này mang tới cảm giác chữa lành và nạp năng lượng cho một người một cách hết sức phi thường.
Hầu hết các ngôi nhà ở trong cảnh trung của cõi trung giới và bên trên nữa đều có chúng. Có thể
dùng một thuật ngữ tốt hơn để mô tả sẽ là “Ánh Sáng lỏng của vòi hoa sen - liquid Light shower”.
Khi ánh sáng lỏng từ vòi nước này phun ra và rơi xuống dường như nó phát ra những nốt nhạc
thực sự.

Hoa – Flowers
Những bông hoa cũ không bao giờ chết đi, chúng chỉ biến mất nếu người ta muốn thay đổi cách
sắp xếp hoa. Không có cỏ dại hoặc thay đổi mùa. Những bông hoa sẽ sống miễn là người ta cần
chúng. Ngoài ra còn có các loại chim khác nhau với bộ lông đẹp hơn nhiều so với các loài chim
có trên Trái Đất.

Các Thành Phố
Các thành phố ở cảnh trung và cao hơn của cõi trung giới có nhiều xinh đẹp hơn trên cõi vật lý
bởi vì ở đó không cần xe hơi, ô nhiễm, công nghiệp hoặc giao thông. Các thành phố thường được
lên kế hoạch và xây dựng bên ngoài ở xung quanh một trung tâm, giống như một bánh xe. Trong
một thành phố như vậy, có một ngôi đền của bảy quả cầu ở trung tâm, là một nhà thờ của tất cả
các tín ngưỡng.
Các vị thầy tới từ các cảnh giới cao hơn. Có những tòa nhà dành cho nghệ thuật và có những hội
trường đào tạo, học tập. Một người tiến hóa càng cao thì sẽ tới thành phố và các khu vực xa trung
tâm có nhiều vẻ đẹp hơn. Những ngôi nhà ở xa trung tâm thậm chí trở thành những biệt thự, trang
trại với phong cảnh đẹp đẽ tới mức không thể diễn tả hết bằng lời. Trên những cảnh giới cao hơn
nó lại là sự thành công tâm linh, không phải thành công về vật chất, đó chính là mục tiêu của tất
cả các linh hồn mở rộng.
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Ở một trong những thành phố tiên tiến hơn trên cảnh giới trí, có một tòa nhà trung tâm trong
thành phố là một kim tự tháp khổng lồ màu trắng tinh khiết cao bảy tầng. Tầng dưới là một hội
trường xã hội cho các công dân của thành phố. Tầng hai của kim tự tháp được dành riêng cho
các dàn giao hưởng, hòa nhạc, vở opera, kịch, múa ba lê và phim ảnh. Tầng thứ ba là một phòng
trưng bày nghệ thuật mô tả những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của cả Trái Đất và cảnh giới trí
cao hơn. Tầng thứ tư là một bảo tàng của các tác phẩm điêu khắc tốt nhất trên thế giới. Tầng thứ
năm là một thư viện mà có thể tìm thấy mọi thứ trên Trái Đất. Tầng thứ sáu tập trung vào các bài
giảng về thiền, phát triển tâm linh, và sự tự phát triển bản thân (self-realization). Tầng thứ bảy là
sảnh thờ phụng thiêng liêng. Các bài giảng cũng diễn ra ở đó, với những vị thầy vĩ đại tới từ các
cảnh giới trí cao hơn tới để giảng dạy.
Mọi ngôi nhà trên các cảnh giới trí cao hơn đều có một căn phòng tâm linh để chiêm niệm và
thiền định. Mỗi công dân trong các thành phố đều là những sinh viên và giáo viên. Không có bụi,
không có sàn bẩn, quần áo bẩn, sự hỏng hóc, không nóng và cũng không lạnh, và cũng không lo
sợ trộm cắp.
Có một linh hồn của một vị thầy phụ trách mỗi thành phố và họ có vai trò giống như thống đốc
một thành phố. Vị thầy này thường sống gần hoặc ở trung tâm thành phố. Có một số lượng lớn
những người làm việc dưới quyền anh ấy, cũng giống như anh ấy nhận lệnh từ một trí thông minh
cao hơn phía trên mình.
Ngoài ra còn có một cục thống kê quan trọng trong mỗi thành phố được chi phối bởi các sinh
mệnh tâm linh đã phát triển cao. Tổ chức này có tất cả các thông tin tâm linh về từng thành viên
của xã hội. Họ biết những vấn đề của những người mới đến và do đó có thể bổ nhiệm các hướng
dẫn và giáo viên phù hợp. Họ cũng tư vấn cho các thành viên thích hợp của cộng đồng khi một
người thân yêu sắp đến từ cảnh giới vật lý của Trái Đất.
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Mỗi thành phố có một căn phòng dữ liệu cũng là một trung tâm mạng. Căn phòng dữ liệu này
cung cấp các thông tin nóng của những tin tức quan trọng tới từ cõi giới vật lý của Trái Đất, như
Bill Clinton đã được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ.
Nhiều người sẽ rất vui khi biết rằng vật nuôi của họ có thể đi cùng họ đến thế giới bên kia trong
các cảnh giới cao hơn trong một khoảng thời gian. Tại một số thời điểm, động vật sẽ cần phải
tiếp tục sự tiến hóa của chúng và có thể tái sinh trở lại trên cảnh giới vật lý. Cũng giống như mọi
người sẽ như vậy nếu chúng chưa đạt được giải thoát khỏi bánh xe luân hồi.
Mọi người ở những thành phố trên cõi trung giới và trí khác nhau thường tập hợp theo tín ngưỡng
tôn giáo của họ. Ví dụ, những người trong đức tin Hồi giáo có thể ở chung một quận nhất định.
Điều này đặc biệt đúng khi một người vừa qua đời. Trong cảnh giới Astral, khá dễ dàng để tìm
thấy toàn bộ cộng đồng tôn giáo nào đó vẫn thực hành các nghi thức tôn giáo cũ của họ mà họ
đã cùng nhau thực hành trên Trái Đất. Những nghi thức này vẫn có thể bao gồm thành kiến và
những tín ngưỡng tâm linh bị sai lạc và bóp méo. Như tôi đã đề cập trước đây, mọi người ở phía
bên kia không có nghĩa là họ đã đạt được bất kỳ hình thức giác ngộ nào.
Những phần mở rộng linh hồn này biết rằng họ đã chết nhưng họ lại nghĩ rằng cuộc sống hiện tại
của họ là một hình thức như phần thưởng của thiên đàng. Trong khi trong thực tế họ không biết
những gì họ đang thiếu. Các giáo viên đến từ cõi cao hơn để khai sáng cho họ, nhưng cũng giống
như trên Trái Đất, mọi người có thể khá bướng bỉnh và bảo thủ theo cách của họ. Thượng Đế
không bao giờ ép buộc bất cứ ai tin vào chân lý. Ngài đến và gửi sứ giả của Ngài khi Ngài được
yêu cầu, vì mọi người đều có sự tự do để lựa chọn.
Những gì tôi đã nói ở đây áp dụng cho tất cả các tôn giáo, không chỉ riêng ví dụ mà tôi đã đưa ra
về đức tin Hồi Giáo. Một người càng tiến tới mức độ cao hơn thì càng bớt đi các niềm tin tôn
giáo mà đang tách biệt với những phần còn lại.
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Chương 9 - Linh Hồn
Vật chất là phương tiện cho sự biểu hiện của linh hồn trên cảnh giới này, cũng như trên cảnh
giới cao hơn linh hồn phục vụ như một phương tiện biểu hiện của tinh thần.
Djwhal Khul, qua dẫn kênh của Alice A. Bailey

Có nhiều cách để định nghĩa và hiểu về linh hồn. Để bắt đầu, người ta có thể nói linh hồn là người
trung gian giữa phàm ngã đang đầu thai trên Trái Đất với Chân Thần hay tinh thần trên thiên
đàng (monad or spirit in heaven). Đối với tất cả các hóa thân của một người cho đến cuộc điểm
đạo thứ tư, linh hồn là người hướng dẫn và giáo viên của hóa thân phàm ngã. Tại cuộc điểm đạo
thứ tư mà khi đó cơ thể của linh hồn hay thể căn nguyên-nhân quả được đốt cháy theo một cách
huyền bí nào đó và linh hồn trở lại vào Chân Thần. Đó chính là mục đích và nhiệm vụ của tất cả
các hóa thân phàm ngã xuyên suốt mọi thời đại. Chân Thần hay tinh thần lúc này sẽ trở thành
người hướng dẫn và giáo viên cho linh hồn.
Vật chất là phương tiện cho sự biểu hiện của linh hồn trên cảnh giới này, cũng như trên cảnh giới
cao hơn linh hồn phục vụ như một phương tiện biểu hiện của tinh thần. Linh hồn không phải là
tinh thần lẫn vật chất, mà là sự liên quan giữa cả hai. Nó là liên kết trung gian giữa Thượng Đế
và hình thể. Linh hồn mà một cái tên khác cho khía cạnh Christ – Thiên chúa.
Linh hồn cũng là đặc tính mà mỗi hình thể biểu hiện. Nó là chất liệu tinh tế để phân biệt với một
yếu tố-thành phần khác. Trong vương quốc thực vật, nó xác định hoặc là một bông hoa hay một
củ cà rốt trở sẽ biểu lộ. Linh hồn cũng phục vụ cùng chức năng như vậy trong vương quốc động
vật. Mọi thứ đã được sáng tạo ra đều có linh hồn. Con người là linh hồn tự ý thức (self-conscious
soul) trong mối quan hệ với linh hồn của tất cả mọi thứ. Nó là một phần không thể thiếu của linh
hồn vũ trụ (the universal soul).
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Làn sóng mới của tâm lý học trong tương lai cuối cùng sẽ thành công trong việc chứng minh sự
tồn tại của linh hồn. Thật bi thảm rằng trong lĩnh vực tâm lý học, 98% các dạng tâm lý hiện nay
được dạy không nhận ra trong giáo lý của họ về sự tồn tại của linh hồn hay tinh thần. Carl Jung,
Abraham Maslow, và nhà tâm lý học người Ý Robert Assagioli là những người duy nhất tôi có
thể nghĩ ra đầu tiên trong đầu tôi, họ là những người đã tích hợp khía cạnh này. Có một hình thức
mới của tâm lý học được gọi là tâm lý học transpersonal mà cuối cùng sẽ cách mạng hóa tâm lý
học truyền thống. (Đọc bất kỳ cuốn sách về tâm lý học linh hồn.)
(Trích dẫn thêm của người dịch về tâm lý transpersonal: Cận tâm lý hiện đại bao gồm tâm lý
transpersonal: nghiên cứu các khía cạnh siêu việt hoặc tinh thần của tâm trí con người, và tâm lý phi thường:
nghiên cứu niềm tin huyền bí và các sự kiện phi thường chủ quan trong các điều kiện tâm lý truyền thống.
Thuật ngữ " tâm lý transpersonal " có nguồn gốc từ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Từ tiếng Hy Lạp "tâm lý" bao
gồm hai từ - «Psyche», có nghĩa là linh hồn, tinh thần, hơi thở và «Logos», tức là lý luận. Nó chỉ ra rằng ý nghĩa
chính của từ "tâm lý": là "lời của linh hồn" hoặc "Lời của tinh thần". Từ "transpersonal" xuất phát từ Latin «trans»
và «Persona», tức là "Thông qua", "thông qua" và "Mặt nạ". Vì vậy, nghĩa ban đầu của "tâm lý transpersonal" là
"lời của linh hồn xuyên qua mặt nạ " William James, nhà tâm lý học là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ
«transpersonal» (transpersonal) trong trường Đại học Harvard 1905 và ông được coi là nhà tâm lý học
transpersonal đầu tiên với công trình "Đa dạng kinh nghiệm tôn giáo." Thuật ngữ "Cận tâm lý" (Cận tâm lý
(parapsychology) - xuất phát từ tiếng Hy Lạp: παρ - Ý nghĩa "xung quanh", và tâm lý học) lần đầu tiên được đặt
ra bởi nhà khoa học Đức, tiến sĩ triết học và nhà nghiên cứu nổi tiếng về tâm lý – đó là Max Dessuarom trong
năm 1889. Tại thời điểm đó, từ này được hiểu là một lĩnh vực nghiên cứu, bây giờ gọi là môn tâm lý bệnh học.)

Quá trình tiếp xúc với linh hồn được bắt đầu khi một người khao khát lần đầu tiên được tiếp nhận
các dấu ấn của linh hồn; thì sau đó ngày càng nhiều linh hồn được phép để kiểm soát bộ ba phàm
ngã (threefold personality). Cuối cùng sự nhận diện hoàn toàn với linh hồn đạt được ở cuộc điểm
đạo lần thứ 3, được gọi là sự hợp nhất linh hồn (the soul merge.)
Một khía cạnh rất thú vị khác đối với linh hồn hay cái tôi cao hơn là linh hồn không thực sự chú
ý nhiều đến hóa thân phàm ngã cho tới khi hóa thân phàm ngã bắt đầu chú ý tới các vấn đề tâm
linh. Linh hồn bận rộn với thiền định và các vấn đề phụng sự khác. Một khi hóa thân phàm ngã
thể hiện sự quan tâm, linh hồn bắt đầu có một vai trò rất tích cực. Ý tưởng tương tự cũng có thể
áp dụng cho Chân Thần trong sự chú ý tới linh hồn. Chân Thần không chú ý nhiều tới linh hồn
cho đến khi sau cuộc điểm đạo thứ ba khi sự tiếp xúc với Chân Thần bắt đầu diễn ra.
Bảng sau đây đưa ra một bản tóm tắt của Chân Thần, linh hồn và phàm ngã.
Chân Thần – Monad
Cha – Father
Tinh Thần – Spirit
Sự Sống – Life
Cái Tôi Thiêng Liêng –
Divine Self
Tinh Thần – Spirit

Linh Hồn – Soul
Con – Son
Ý thức – Consciousness
Chân ngã – Ego
Cái Tôi cao hơn – Higher
Self
Cá tính - Individuality

Điểm – The Point
Chân Thần - Monad

Tam nguyên – The Triad
Thái dương Thiên Thần –
Solar Angel

Phàm Ngã – Personality
Mẹ - Mother
Cơ thể - Body
Hình thể - Form
Cái tôi thấp hơn – Lower
Self
Cái tôi cá nhân – Personal
Self
Bộ tứ - The Quaternary
Đấng mặt trăng – Lunar
Lords
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Linh hồn cũng có thể được định nghĩa là lực hấp dẫn của vũ trụ vật lý được tạo ra để giữ tất cả
các hình thể với nhau để Thượng Đế có thể biểu lộ và thể hiện chính Ngài qua chúng. Cơ thể vật
lý, tình cảm, và trí là những trang phục của linh hồn. Sau đó trong quá trình tiến hóa chúng sẽ trở
thành trang phục cho tinh thần của Chân Thần.
Linh hồn cũng có thể được mô tả là nhân tố ý thức trong tất cả mọi hình thể. Hiện tượng “cái
chết của ngôi nhà” xảy ra khi linh hồn và/hoặc linh hồn mở rộng quyết định không ở trong cơ thể
vật lý nữa và rời đi. Khi linh hồn mở rộng rời đi, cơ thể vật lý sẽ chết. Do đó linh hồn là cái cảm
thấy, ghi nhận ý thức, hút và đẩy, và duy trì tất cả các hình thể hoạt động.

Linh hồn có thể được mô tả như là đứa trẻ của Cha Thượng Đế và Mẹ Trái Đất - là người mà đã
đến Trái Đất để tiết lộ bản chất tự nhiên của Thượng Đế là tình yêu. Linh hồn cũng có thể được
mô tả là nguồn gốc của trí thông minh mà trú ngụ trong tất cả các hình thể. Trong vương quốc
loài người, sự biểu lộ này thể hiện như là tâm trí và ý thức tinh thần mà biểu lộ ra sức mạnh để
phân tích, phân biệt và tự ý thức.
Nó cũng rất quan trọng để hiểu rằng linh hồn và cái tôi cao hơn đang ở trong trạng thái tiến hóa.
Tôi muốn nói rõ ràng ở đây khi tôi nói về linh hồn, tôi phân biệt nó với hóa thân phàm ngã trên
Trái Đất mà được gọi là linh hồn mở rộng. Linh hồn hay cái tôi cao hơn, ở cấp độ của nó, cũng
đang ở trong quá trình học hỏi và phát triển. Không phải tất cả các linh hồn hay cái tôi cao hơn
đều ở cùng một cấp độ của sự tiến hóa. Một trong những con đường chính mà một linh hồn tiến
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hóa đó là thông qua cái mà các linh hồn mở rộng thực hiện trong các lần hóa thân hay đầu thai
vào thế giới vật chất của chúng.
Tôi đã có một nhận thức sai lầm trong một khoảng thời gian dài khi nghĩ rằng linh hồn hay cái
tôi cao hơn là hoàn hảo. Không phải như vậy. Nó có nhiều sự tiến hóa hơn so với hóa thân phàm
ngã, nhưng nó cũng chỉ đang tiến hóa như chúng ta. Điều tương tự cũng xảy ra ở cấp độ của Chân
Thần. Tất cả các Chân Thần cũng không ở cùng một cấp độ tiến hóa. Một vài thì có nhiều sự tiến
hóa cao hơn so với những Chân Thần khác. Điều này một lần nữa, lại là công việc to lớn mà 12
linh hồn của nó và 144 phần linh hồn mở rộng đã làm trong tất cả các kiếp đầu thai của chúng.
Điều quan trọng có thể thấy ở đây đó là chúng ta phụ thuộc vào sự hướng dẫn của linh hồn và
chân thần, và chân thần, linh hồn cũng phụ thuộc vào chúng ta.
Công việc của người tầm đạo là học hỏi để thấy chính bản thân mình như là một linh hồn và sau
đó trong quá trình điểm đạo để thấy chính bản thân mình là Chân Thần, hay là Thượng Đế trong
hiện thân. Để biểu hiện được điều này một cách hoàn toàn thì điều thiết yếu là học cách để thấy
được điều này ở trong những người khác. Những gì mà một người thấy ở người khác chỉ là tấm
gương phản chiếu những sự thật mà người đó đang có ở bên trong chính họ.

Linh Hồn Của Nhân Loại
Các dấu hiệu cho thấy linh hồn của nhân loại đang được đánh thức có thể được nhìn thấy trong
các sự kiện sau đây trong xã hội của chúng ta:
1. Sự phát triển của xã hội, các tổ chức và phong trào quần chúng để mang lại những điều
tốt đẹp hơn cho nhân loại.
2. Sự quan tâm ngày càng tăng của số lượng lớn người dân về phúc lợi chung.
3. Sự quan tâm lớn trong hoạt động nhân đạo và từ thiện.
4. Các nỗ lực lớn lao để giáo dục trẻ em ở tất cả các quốc gia với một mức độ chưa từng đạt
được trước đây.
5. Nhận thức ngày càng gia tăng đó là người dân trở thành một nhân tố chính yếu trong các
vấn đề của thế giới.

Sự Chiếm Hữu Các Cơ Thể Bởi Linh Hồn
Một điều thường không được hiểu rõ đó là linh hồn chiếm hữu các cơ thể vật lý, tình cảm, trí
trong một quá trình chậm và dần dần. Linh hồn đi vào cơ thể ngay trước khi sinh hoặc ngay sau
khi sinh. Djwhal Khul (DK) đã nói rằng nó thường nằm giữa khoảng năm thứ 4 và năm thứ 7 khi
mà linh hồn tạo nên một sự tiếp xúc với bộ não vật lý của đứa trẻ. Linh hồn chiếm hữu hay nắm
giữ cơ thể cảm dục astral giữa độ tuổi 7 và 14. Linh hồn chiếm hữu cơ thể trí giữa độ tuổi 21 và
25. Sự tiếp xúc với linh hồn thường xảy ra giữa độ tuổi 35 và 45. Tiềm năng để tiếp xúc với Chân
Thần bắt đầu sau khi linh hồn đã trải qua cuộc điểm đạo thứ 3. Tuy nhiên quá trình này có thể
được tăng tốc một cách từ từ. Đây là cách mà DK đã mô tả nó trong các tài liệu của Alice Bailey.

Các Linh Hồn Già
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Tất cả các chân thần hay các tia lửa tinh thần được cá thể hóa đã được tạo ra trong sự khởi đầu ở
cùng một thời điểm. Theo nghĩa này, tất cả các chân thần đều cùng một độ tuổi. Thuật ngữ “linh
hồn già – old soul” đề cập tới bao nhiêu kiếp sống mà một linh hồn đã nhập thể hay đầu thai vào
thế giới vật chất. DK đã nói rằng linh hồn trung bình, với tất cả 12 sự cá thể hóa hay các linh hồn
mở rộng của nó, đã có khoảng 2000 kiếp.
Các linh hồn già hơn có khoảng 2500 hoặc thậm chí 3000 kiếp.

Đặc Tính Của Linh Hồn
Tình yêu vô điều kiện - Unconditional love, tính bao hàm-toàn diện - inclusiveness, vui sướng joy, hạnh phúc- happiness, khả năng ở một mình – the ability to be alone, sự thanh thản Thiêng
Liêng -Divine indifference, vô ngã - impersonality, không dính mắc - detachment, tự do freedom, thanh bình - serenity, tĩnh lặng bên trong - inner calm, trách nhiệm – responsibility, trí
tuệ - wisdom, và trực giác – intuition là tất cả các đặc tính của linh hồn.
Đây là những phẩm chất được mô tả bởi Djwhal Khul trong tài liệu của Alice Bailey. Djwhal tạo
ra một sự khác biệt rất thú vị giữa hạnh phúc – happiness, vui sướng – joy, và cực lạc – bliss.
Ông nói rằng hạnh phúc là một phản ứng của phàm ngã. Vui sướng là một đặc tính của linh hồn.
Cực lạc là một đặc tính của “sự chuộc tội” với chân thần (Bliss is a quality of at-one-ment with
the monad.)

Ánh Sáng Của Linh Hồn
Sự chú ý của một Vị Thầy-Chân Sư bị thu hút tới hóa thân phàm ngã bởi độ sáng chói của Ánh
Sáng ngự trị bên trong của cá nhân đó. Khi Ánh Sáng này đã đạt tới một cường độ nào đó, hào
quang có một tông độ màu sắc nào đó, và tốc độ rung động toàn thể ở một mức đo lường cụ thể
nào đó, vị Thầy sẽ đến. Sự lựa chọn học trò của vị Thầy-Chân Sư được quản lý bởi nghiệp quá
khứ, sự kết hợp đã có trước đó, và tia (ray) mà trên đó hóa thân phàm ngã được tìm thấy.

Linh Hồn Và Cấp Bậc (The Soul And The Hierarchy)
Cấp bậc tinh thần – The Spiritual Hierarchy về cơ bản là thế giới của các linh hồn. Trong mối
liên quan với linh hồn, có ba loại cấp bậc làm việc đó là:
1. Linh hồn (Souls): Các điểm đạo đồ là người mà đã có 4 lần điểm đạo và là người mà cơ
thể của linh hồn hay thể căn nguyên-nhân quả (the causal body) đã được phá hủy. Họ là
những người trông coi kế hoạch (the custodian of the Plan).
2. Linh hồn đã nhập thể vào phàm ngã (Soul-infused personalities): Những người đệ tử và
các điểm đạo đồ đã trải qua ba lần điểm đạo mà các linh hồn làm việc để thực hiện kế
hoạch – thiên cơ (the souls work in the carrying out of the Plan.)
3. Người tầm đạo thông minh (Intelligent aspirants): là những người mà linh hồn chưa nhập
vào phàm ngã nhưng họ đã nhận ra Kế Hoạch Thiêng Liêng (The Divine Plan) và tìm kiếm
sự an lạc cùng với những bạn đồng hành của họ.
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Những Giai Đoạn Đầu Trong Sự Tiến Hóa Của Các Hóa Thân
Phàm Ngã
Trạng thái đầu tiên của sự tiến hóa bao gồm việc mở tuyến đường liên lạc từ phàm ngã tới linh
hồn để linh hồn có thể khẳng định bản thân nó ngày càng tăng thông qua phàm ngã. Khi phần
mở rộng linh hồn phát triển, cuối cùng linh hồn có thể hoàn toàn thống trị và kiểm soát phàm ngã
để nó sẽ không có tư tưởng hay ý chí riêng biệt.
Người hoàn toàn chưa được huấn luyện trên Trái Đất thực tế không có liên lạc với linh hồn. Bất
cứ ai từng xem tin tức hoặc quan sát mọi người trên thế giới đều phải tự hỏi làm thế nào họ có
thể làm những điều khủng khiếp mà họ đang làm. Đây là một phần lý do tại sao. Họ không có
liên hệ với linh hồn, do đó họ được điều hành bởi phàm ngã hay bản ngã tiêu cực. Họ bị cắt đứt
khỏi trực giác, lương tâm, và ý muốn làm điều tốt lành và yêu thương, mà là hiện thân của linh
hồn. Nó là sự tiến hóa của phàm ngã để học hỏi cho mục đích duy nhất là biểu lộ linh hồn, cũng
như sự tiến hóa của linh hồn duy nhất để biểu lộ chân thần. Phần mở rộng linh hồn chưa phát
triển hay còn đang trong hóa thân phàm ngã, quên đi mối liên hệ này với linh hồn của mình và
cảm thấy khá độc lập và tách biệt.
Linh hồn liên quan tới vòng xoáy công việc và hoạt động của chính nó trên cảnh giới mà nó thuộc
về. Nếu một người ước muốn thu hút sự chú ý của nó, người đó phải chứng minh cho linh hồn
thấy rằng họ có thể sử dụng phàm ngã một cách có ích với nó. Linh hồn biết được một phần nào
đó trong sự tiến hóa của nó chỉ có thể đạt được thông qua các hóa thân phàm ngã của nó trên Trái
Đất. Nếu nó nhìn nhiều nhiều lần vào một phàm ngã trên Trái Đất mà chỉ thấy các phần linh hồn
mở rộng đó bị lấp đầy bởi thể cảm dục với các cảm xúc tiêu cực, và cơ thể trí chỉ quan tâm tới
tiền bạc, quyền lực, chủ nghĩa hưởng thụ, và truyền hình. Thì sẽ không khó khăn để thấy rằng
linh hồn có thể không quan tâm và nó dành sự tập trung cho 1 phần khác trong 11 phần linh hồn
mở rộng còn lại.
Linh hồn trên cảnh giới của nó mà muốn mở rộng phát triển chính nó thì không thể biểu lộ hoàn
toàn nó thông qua chỉ một trong những phần linh hồn mở rộng của nó. Một sự liên quan tương
tự, chân thần trên cảnh giới của nó cũng không thể biểu lộ hoàn toàn thông qua chỉ một linh hồn.

Tam Nguyên Tinh Thần
Tam nguyên tinh thần là bộ ba tinh thần mà qua đó Chân Thần biểu lộ. Bộ ba tinh thần bao gồm
ý chí tâm linh-spiritual will, trực giác-intuition và tâm trí cao hơn hay thượng trí-higher
mind. Chân thần biểu hiện qua các thành phần này, cũng như linh hồn biểu hiện thông qua tam
nguyên tinh thần thấp hơn của bộ ba phàm ngã: cơ thể vật lý, cơ thể cảm dục, cơ thể trí.
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Minh họa các thành phần của con người.

Linh hồn và Chân Thần
Người đệ tử cần học cách kiểm soát và rèn luyện tâm trí của mình để nhận thông tin liên lạc từ
ba nguồn:
1. Thế giới vật chất thông thường;
2. Linh hồn, do đó có ý thức trở thành một đệ tử, một người làm việc trong một trong những
đạo tràng của bậc Thầy – Chân Sư;
3. Tam nguyên tinh thần (ý chí tâm linh, trực giác, và thượng trí) mà đóng vai trò như trung
gian giữa chân thần và bộ não của hóa thân phàm ngã trên Trái Đất. Điều này xảy ra bởi
vì tại cuộc điểm đạo thứ 3 phàm ngã và linh hồn đã hợp nhất, do đó sự hướng dẫn lúc này
có thể tới từ tam nguyên tinh thần và chân thần. Hai thành phần mới này đã thay thế cho
ba thành phần trước đó mà được hình thành nên từ linh hồn mở rộng, linh hồn, và chân
thần. Phần mở rộng linh hồn và linh hồn đã hợp nhất với nhau, vì vậy cấp độ cao hơn của
sự hướng dẫn bây giờ là khả thi.
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Linh hồn và Antakarana
Tại cuộc điểm đạo thứ tư, đường Antakarana, hay cây cầu của đường kết nối, đã được xây dựng
từ hóa thân phàm ngã thông qua thể căn nguyên hay cơ thể của linh hồn lên tới tam nguyên tinh
thần và chân thần. Đường Antakarana đã được xây dựng, cơ thể căn nguyên được đốt cháy và
linh hồn hợp nhất trở lại vào chân thần. (Xem Chương 5 để hiểu antakarana và cách xây dựng
nó.)

Mối Quan Hệ Của Linh Hồn Trên Cảnh Giới Hiện Hữu Của Nó
Linh hồn trên cảnh giới của nó ý thức một cách rõ ràng mối quan hệ của nó với Vị Thầy và tìm
cách để gửi ý thức tới hóa thân phàm ngã. Linh hồn không bị cản trở bởi thời gian và không gian.
Ở cấp độ linh hồn, thời gian và không gian không tồn tại theo cách thức tuyến tính như chúng ở
trên Trái Đất. Linh hồn trên cảnh giới của chính nó cũng có mối quan hệ với các linh hồn khác,
thường là cùng một tia. (Sự hiểu biết về các tia được thảo luận chi tiết trong Chương 10.) Linh
hồn hoạt động trong một hình thức ý thức nhóm. Ý thức nhóm này là cái gì đó mà cuối cùng linh
hồn cũng muốn thấy nó hiện hữu trên cảnh giới hồng trần-vật lý này. Điều này sẽ xảy ra khi phần
lớn các phần mở rộng linh hồn trên cảnh giới này thực hiện cuộc điểm đạo lần thứ ba.
Từ góc độ của Vị Thầy, nó là khả năng của linh hồn để điều khiển nhạc cụ của nó là hóa thân
phàm ngã, và làm việc thông qua hóa thân phàm ngã này là điều mà nó quan tâm nhất.

Linh Hồn Và Ashram Của Các Chân Sư
Nhiều Chân Sư Thăng Thiên có các Ashram (ND: Có thể hiểu Ashram là đạo viện) của mình trên
những chiều không gian cao hơn. Ashram là sự kết hợp các nhóm ở khắp nơi bao gồm các linh
hồn, đã không còn đầu thai và cả những linh hồn vẫn đầu thai. Ashram cũng là sự kết hợp của
các điểm đạo đồ ở các cấp độ khác nhau và các đệ tử được chấp thuận. Các chân sư cũng có một
nhóm khác với những Ashram này. Nhiều người có thể tìm thấy trong nhóm của các Chân Sư,
nhưng những người thuộc về Ashram thì được lựa chọn ra từ nhóm này. Trong Ashram thứ duy
nhất để tìm kiếm đó là những thứ thuộc về linh hồn. Không có phàm ngã nào được cho phép ở
đây. (Ý của tôi ở đây có nghĩa là không có bất cứ điều gì của cái tôi thấp hơn).
Vì vậy một Ashram về cơ bản được hình thành từ một nhóm người, thông qua sự cống hiến của
họ cho đường đạo, đã làm việc theo cách của họ để ra khỏi nhóm và đi vào trung tâm bên trong
(inner center) mà gọi là Ashram. Họ là những nhóm linh hồn đã nhóm lại với nhau cho mục đích
phụng sự.
Chìa khóa cho người đệ tử để khiến cuộc đời của họ để sống với bản chất tự nhiên đó là giúp ích
cho mục đích của nhóm, nâng cao sức mạnh của nhóm, và đưa nhóm tới gần hơn mục tiêu mà
nhóm được hình thành. Người đệ tử cũng phải nỗ lực để khiến bản thân mình hữu ích hơn trong
việc đảm nhận, thực hiện các kế hoạch của các Chân Sư.

Linh Hồn Và Ý Chí Thiêng Liêng
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Khi sức mạnh hấp dẫn của vật chất chết đi và ham muốn được vượt qua, thì sự hấp dẫn với sức
mạnh của linh hồn trở nên thống trị. Thay vì bản thân cá nhân có tầm quan trọng, bây giờ mục
tiêu nhóm và nỗ lực trở nên quan trọng nhất. Linh hồn giờ đây có sự hấp dẫn trùng với các hoạt
động, mục tiêu, kế hoạch của Cấp Bậc Tinh Thần và các Chân Sư Thăng Thiên đang thực hiện.
Khi sự dịch chuyển hay sự phân cực này diễn ra, tôi chắc chắn rằng tất cả những ai đang đọc
cuốn sách này cũng liên quan tới nó, sức hút năng lượng của “khía cạnh ý chí của thiên tính- will
aspect of Divinity” có thể được cảm nhận và phát huy.

Linh Hồn Và Lực Lượng Bóng Tối
Những người anh em bóng tối là những linh hồn lạc lối và đã lựa chọn con đường bên trái thay
vì con đường bên phải, con đường bên tay trái là phục vụ bản thân thay vì phụng sự Thượng Đế
và sự hợp nhất của toàn thể hiện hữu. Những người anh em bóng tối (tôi không nói về vấn đề
chủng tộc ở đây) thấy những người khác không phải là những linh hồn anh em hay thượng đế,
mà là những đối tượng để khai thác và sử dụng vì sự ích kỷ của bản thân. Họ không quan tâm
đến sự đau khổ hay tổn thương mà họ có thể gây ra. Công việc của tất cả những người khác là tự
bảo vệ mình khỏi những linh hồn lạc lối này, cả trên cảnh giới vật chất lẫn cảnh giới bên trong.
Luật nhân quả sẽ bắt kịp họ và nỗi đau và sự thống khổ mà họ sẽ trải qua sẽ khiến họ đi tìm kiếm
sự thật-chân lý một lần nữa sau này.
Một điều rất thú vị khác về những anh em bóng tối là nếu một hóa thân phàm ngã cứ tiếp tục tự
phủ nhận sự thật bản thân mình quá lâu, anh ta có thể mang đến cho mình một sự hủy diệt cuối
cùng là điều mà DK đã đề cập tới đó là manvantara hay chu kỳ thế giới. Bằng một quá trình nào
đó mà “hạt nguyên tử trường tồn vật lý- physical permanent atom” bị phá hủy toàn toàn và phần
linh hồn mở rộng này bị mất đi và không còn liên lạc với cái tôi cao hơn mãi mãi.

Sự Thẳng Hàng (Alignment) Của Linh Hồn Với Phàm Ngã
Sự lý tưởng cho hóa thân phàm ngã đó là thẳng hàng-đồng điệu (align) của 3 phương tiện hay 3
cơ thể với cái tôi cao hơn hay linh hồn. Khi sự thẳng hàng này đạt được, cơ thể trí sẽ trở nên yên
lặng và bình an, cơ thể cảm xúc ổn định, thậm chí là vui vẻ, và cơ thể vật chất khỏe mạnh với
năng lượng tốt lành thậm chí xuyên suốt cả ngày.
Một cấp độ thẳng hàng cao hơn cũng tồn tại cho người đệ tử. Nó phải làm với
1. Sự thẳng hàng của linh hồn và phàm ngã với Ashram thích hợp, dẫn đến một mối quan hệ
ý thức với Chân Sư của Ashram;
2. Sự thẳng hàng của điểm đạo đồ của cấp độ cao hơn với tam nguyên tinh thần, mà kết quả
trong ý thức ghi nhận được năng lượng của chân thần.
3. Sự thẳng hàng của tất cả các luân xa trong cơ thể etheric (thể dĩ thái, thể phách, thể sinh
lực, thể điện từ trường) của người đệ tử.

Con Đường Phát Triển Của Linh Hồn
Không có giới hạn về lượng của sự phát triển mà một hóa thân phàm ngã có thể đạt được trong
một kiếp nhất định. Nó là về toàn bộ các khả năng của một người để tập trung và đưa bản thân
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vào khuôn phép, nề nếp (focused and disciplined), hoàn toàn tận tâm với lý tưởng tâm linh. Rất
thường xuyên, những linh hồn mở rộng là những người tạo nên sự tiến bộ to lớn mà đang diễn ra
bởi vì đó là thành quả của những gì đã gieo trong nhiều kiếp sống trước đây.
Mặc dù sự tăng trưởng dường như là siêu tốc với một ai đó, thậm chí họ chỉ chuẩn bị cho một
giai đoạn mới của sự tăng trưởng chậm, cẩn thận, chịu khó. Nỗ lực một cách chậm rãi, siêng năng
là phương pháp chắc chắn, bền vững của tất cả những ai đang tiến hóa trên con đường tâm linh,
bất kể mức độ tiến hóa của họ là bao nhiêu. Ở đó không có đường tắt. Từng khoảnh khắc, từng
giờ, từng ngày, mục tiêu của người đó sẽ đạt được. Nó thường là những điều nhỏ nhất, một nụ
cười, một cái ôm, một bàn tay giúp đỡ - đó là điều quan trọng nhất.

Linh Hồn Và Người Đệ Tử
Có ba mục tiêu chính mà người đệ tử phải cam kết trên tất cả những thứ khác:
1. Phụng sự nhân loại;
2. Hợp tác với kế hoạch của Đấng Cao Cả (Great Ones);
3. Phát triển sức mạnh của linh hồn và trở nên vâng lời linh hồn, chứ không phải là theo sự
sai khiến của ba cơ thể thấp và bản ngã tiêu cực.

Ấn Tượng Tâm Linh Từ Cảnh Giới Bên Trong
Có bốn nguồn của ấn tượng tâm linh mà người đệ tử và người tầm đạo phải nhận biết rõ:
1.
2.
3.
4.

Những ấn tượng từ linh hồn của người đệ tử;
Các ấn tượng từ ashram mà mà người đệ tử được thu nhận.
Những ấn tượng trực tiếp từ Bậc Thầy-Chân Sư.
Những ấn tượng từ tam nguyên tinh thần và chân thần thông qua Antakarana.

Linh Hồn Và Đường Sutratma
Đường Sutratma là sợi dây bạc mà được kéo dài từ chân thần xuống, xuyên qua linh hồn đi vào
linh hồn mở rộng đang hóa thân trên trần thế. Linh hồn chi phối hình thể của nó thông qua phương
tiện của Sutratma, còn được gọi là sợi chỉ của sự sống. Đường Antakarana là sợi dây năng lượng
mà những ai trên trần thế phải xây dựng tới linh hồn, tam nguyên tinh thần và chân thần.
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Minh họa đường Sutratma.
Đường Sutratma đã có sẵn từ khi sinh ra. Đó là dòng năng lượng quay trở lại với Cha trên thiên
đường. Đó là đường ống tâm linh, có thể nói nó là đường ống mà thông qua đó năng lượng được
gửi cho chúng ta và giữ cho chúng ta còn sống. Đó là sợi chỉ của sự sống mà tiếp sinh lực sống
cho các cơ thể vật lý, thể tình cảm và thể trí của chúng ta và thiết lập một giao tiếp với bộ não
của chúng ta.
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Chương 10 - Tâm Lý Học Bí Truyền Và Khoa
Học Về 12 Cung/Tia (Rays)
Hãy biết chính mình – Know Thyself
Dòng chữ này được khắc trên cổng ngôi đền ở Delphi, Hy Lạp
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Bảy cung (hoặc 7 tia sáng) là sự phân biệt đầu tiên của Thượng Đế trong biểu lộ và chúng cung
cấp toàn bộ lĩnh vực của sự biểu hiện của Ngài trong biểu lộ hình thể. Bảy cung là hiện thân của
7 loại mãnh lực mà thể hiện 7 phẩm chất của Thượng Đế. Bảy phẩm chất này có 7 lần ảnh hưởng
(sevenfold effect) lên vật chất và hình thể trong mọi phần của vũ trụ vô hạn của Thượng Đế. Bảy
cung vĩ đại này là hiện thân của 7 sinh mệnh, đó là :
Vị Chúa Tể của Quyền Lực hay Ý Chí - The Lord of Power or Will.
Vị Chúa Tể của Tình Yêu-Trí Tuệ - The Lord of Love/Wisdom.
Vị Chúa Tể của Thông Tuệ Linh Hoạt - The Lord of Active Intelligence
Vị Chúa Tể của Hài Hòa, Mỹ lệ và Nghệ Thuật - The Lord of Harmony, Beauty,
and Art.
5.
Vị Chúa Tể của Tri Thức Cụ Thể và Khoa Học - The Lord of Concrete
Knowledge and Science.
6.
Vị Chúa Tể của sự Sùng Tín và Chủ Nghĩa Duy Tâm - The Lord of Devotion
and Idealism
7.
Vị Chúa của Trật Tự Nghi Lễ và Huyền Thuật -The Lord of Ceremonial Order
and Magic
1.
2.
3.
4.

Các cung này, trên thực tế, một chủ đề khá phức tạp và có rất nhiều cách và khung tham chiếu
để hiểu chúng. Nghiên cứu về các cung này gần như là một khoa học chưa biết trong thế giới của
chúng ta. Tôi là một sinh viên nghiêm túc của lĩnh vực huyền môn và có liên quan đến mọi tôn
giáo và trường học bí ẩn trên hành tinh này, nhưng chỉ khi tôi đọc những cuốn sách Alice Bailey
về Tâm Lý Học Bí Truyền (Esoteric Psychology) thì ý nghĩa sâu sắc của các cung đã tới với nhận
thức của tôi. Các cung này thậm chí còn quan trọng hơn chiêm tinh học, những điều tôi sắp chia
sẻ với bạn trong chương này không được nói đến bởi những 99,9% những ai đang trên con đường
tâm linh trên Trái Đất. Sự hiểu biết về các cung có thể là khoa học tâm linh quan trọng nhất để
hiểu chính bản thân và thế giới nói chung. Đó là những cung chi phối tất cả sự sáng tạo.

Các Cung Trạng Thái Chính Và Các Cung Thuộc Tính Thứ Cấp
Djwhal Khul, trong các tác phẩm của ông, đã chia bảy cung lớn thành hai loại được gọi là các
cung trạng thái chính (Rays of aspect) và các cung thuộc tính thứ cấp (Rays of attribute).
Các cung trạng thái chính:
1.
2.
3.

Cung 1: Cung Quyền lực, Ý chí hay Mục đích- 1st ray of Power, Will or Purpose.
Cung 2: Cung Tình Yêu-Minh Triết- 2nd ray of Love/Wisdom
Cung 3: Cung Thông Tuệ Linh Hoạt - 3rd ray of Active, Creative Intelligence

Các cung thuộc tính thứ cấp:
Cung 4: Hòa hợp thông qua xung đột, Mỹ lệ và nghệ thuật - 4th ray of
Harmony through Conflict, Beauty, or Art
5.
Cung 5: Tri thức cụ thể và khoa học - 5th ray of Concrete Science or Knowledge
6.
Cung 6: Lý tưởng sùng tín và sự hiến dâng - 6th ray of Abstract Idealism or
Devotion
4.
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7.

Cung 7: Trật tự nghi lễ, huyền thuật hoặc tổ chức - 7th ray of Ceremonial
Order, Magic, Ritual, or Organization

Đường đi của các tia năng lượng tới Trái Đất

Các Cung Cấu Tạo Của Mỗi Con Người Đầu Thai
Mỗi linh hồn mở rộng đã đầu thai trên Trái Đất đều được tạo thành từ sáu cung. Mỗi người đều
có một cung riêng cho Chân Thần, linh hồn, phàm ngã, tâm trí, cảm xúc, và cơ thể vật lý.
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Cung của chân thần và của linh hồn về cơ bản là giống nhau trong tất cả các con người đang đầu
thai. Phần còn lại của cung có thể thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Mỗi hóa thân phàm ngã
sẽ thuộc về một trong bảy cung. Các linh hồn mở rộng với cung của linh hồn sẽ được xác định
khi các cung 4,5,6,7 pha trộn với ba cung chính sau khi chúng vượt qua cuộc điểm đạo thứ 3.
Tuy nhiên cung của chân thần của mỗi hóa thân phàm ngã chỉ là một trong ba cung đầu tiên.
Ở người chưa tiến hóa, các cung của thể xác, tình cảm, trí là chiếm ưu thế. Khi người đó đã phát
triển được nhiều khả năng tự làm chủ được bản thân (self-actualized personality), thì khi đó cung
của phàm ngã trở nên chiếm ưu thế và các cung của 3 thể kia trở nên phụ thuộc vào nó.
Khi người đó tiếp tục tiến hóa, anh ta bắt đầu trở nên phân cực hơn trong linh hồn. Một trận chiến
xảy ra giữa bản ngã thấp hơn và bản ngã cao hơn, hay giữa cung của phàm ngã và cung của linh
hồn. Khi cung của linh hồn bắt đầu chiếm ưu thế và giành chiến thắng trong trận chiến này, người
đệ tử bắt đầu đạt được khả năng làm chủ phàm ngã, thì sau đó cung của phàm ngã trở nên lệ
thuộc vào cung của linh hồn.
Quá trình này tiếp tục cho đến khi sau cuộc điểm đạo thứ 3, cung của chân thần bắt đầu tuôn đổ
vào. Khi người đệ tử học hỏi để trở nên phân cực trong chân thần, cung của linh hồn trở nên lệ
thuộc vào cung của chân thần.
Bây giờ mỗi một trong bảy nhóm linh hồn đều đáp ứng với cung của Hành Tinh Thượng Đế Planetary Logos (Đức Sanat Kumara), Ngài thuộc về cung thứ 3. Sự thật là tất cả chúng ta đều ở
trên cung con (subray) của cung 3 của Ngài, cũng như Ngài lại ở trên cung con của đức Thái
Dương Thượng Đế - Solar Logos (Đức Helios), Ngài thuộc cung 2. Đức Helios cũng ở trên cung
con của đức Thiên Hà Thượng Đế - Galatic Logos, và đức Thiên Hà Thượng Đế lại là cung con
của Vũ Trụ Thượng Đế - Universal Logos (Melchizedek). Quá trình này tiếp tục trên tất cả các
con đường quay về với Thượng Đế–Godhead. Tất cả sự sáng tạo nằm trên một cung con của
Thượng Đế-Godhead. Mỗi cấp độ được hạ xuống theo kiểu phân cấp.
Những người trên cùng một cung có xu hướng nhìn thấy mọi thứ theo cách tương tự nhau. Tuy
nhiên điều này có thể thay đổi phụ thuộc vào cung và sự điểm đạo mà họ có. Hai người có thể có
cung phàm ngã đều thuộc về cung 4, và do đó có nhiều điểm giống nhau. Điều này có thể thay
đổi khi họ mở ra cung linh hồn của họ nếu họ có cung linh hồn khác nhau. Việc này không phải
để nói rằng mọi người có các cung khác nhau thì sẽ không hợp nhau. Có rất nhiều yếu tố ảnh
hưởng tới việc hợp nhau hay không. Tuy nhiên các cung có một ảnh hưởng và tác động rất lớn.
Những người có cấu trúc cung 2, 4 hoặc 6 thường có khuynh hướng hướng nội và tập trung tinh
thần hơn. Những người có cấu trúc cung 1, 3, 5, hoặc 7 có xu hướng hướng ngoại hơn và tập
trung vào hình thức và mức độ cụ thể của thế giới. Khi linh hồn mở rộng đi được 2/3 con đường
tâm linh của mình, cung của linh hồn bắt đầu chi phối phàm ngã. Đó là một thuận lợi dành cho
mỗi người tầm đạo và người đệ tử để cố gắng đạt được hiểu biết về sáu cung (cung của thể vật
lý, cảm dục, trí, linh hồn mở rộng, linh hồn, chân thần) mà tạo nên cấu tạo tâm linh của mình.
Cung của phàm ngã được tìm thấy thông qua hoạt động của chính nó trong cơ thể vật lý. Cung
của linh hồn được tìm thấy thông qua ảnh hưởng của nó trong cơ thể cảm dục-astral. Cung của
chân thần được tìm thấy thông qua ảnh hưởng của nó lên cơ thể trí. Cung của phàm ngã gây ra
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 155

thái độ tách biệt. Cung của linh hồn tạo điều kiện cho thái độ của ý thức nhóm và sự tách rời ra
khỏi mặt hình thức của sự sống. Cung của chân thần có thể được cảm nhận duy nhất sau cuộc
điểm đạo thứ 3 và mang tới khía cạnh ý chí của Đấng Sáng Tạo.
Những cung này có tác động cực kỳ mạnh mẽ đến cuộc sống của mỗi con người. Cung của cơ
thể vật lý xác định rất nhiều tính năng của cơ thể vật lý. Các cung cũng xác định đặc tính của thể
cảm xúc, cảm dục và ảnh hưởng lớn đến bản chất của tâm trí.
Các cung gây tác động đến mọi người với một số điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Một số hanif
vi tâm trí của một người sẽ dễ dàng với loại cung của một người nào đó đó và lại cực kỳ khó
khăn cho người khác. Đây là lý do tại sao hóa thân phàm ngã thay đổi cấu trúc cung từ kiếp này
tới kiếp khác cho tới khi tất cả các đặc tính được phát triển và biểu lộ.
Với những thực tế như vậy, kiến thức về các cung là tuyệt đối thiết yếu để hiểu biết chính bản
thân mình, và kiến thức đó cũng rất cần thiết cho toàn thể lĩnh vực tâm lý học. Điều hoàn toàn
gây sửng sốt trong lĩnh vực tâm lý học trên Trái Đất hiện nay là nó hoàn toàn không có hiểu biết
gì về các cung. Đó là một trong nhiều lý do tâm lý học không có ảnh hưởng vào thời điểm này.
Lý do các cung không được hiểu biết tới bởi vì không có sự hiểu biết về linh hồn. Trong tất cả
các hình thức tâm lý học trong các trường học và được thực hành bởi các chuyên gia được cấp
phép, 98% đã bị tách biệt và cắt khỏi linh hồn và cấp độ chân thần của ý thức. Làn sóng mới của
tương lai sẽ là nghiên cứu về tâm lý học transpersonal hay tâm linh, tâm lý học. (Tôi khuyên bạn
nên đọc cuốn sách của tôi về chủ đề này được gọi là Tâm lý học linh hồn.)
Không chỉ duy nhất con người mới có các cung. Các quốc gia, thành phố, các nhóm, các tổ chức
cũng có các cung. Tuy nhiên thông thường chúng được giới hạn để chỉ có cung của linh hồn và
cung của phàm ngã. Hầu hết các quốc gia trên Trái Đất, vẫn đang hoạt động với cung của phàm
ngã của chúng.
Khi cung của linh hồn đã có thể tập trung hoàn toàn vào một người thì khi đó người đệ tử đã sẵn
sàng để điểm đạo lần thứ 3. Cung của phàm ngã sau đó bị dập tắt đi một cách huyền bí. Người ở
trên ngưỡng cửa đã bị chinh phục và làm chủ. Linh hồn, là người đã lựa chọn các cung cho những
linh hồn mở rộng đầu thai, hay các phàm ngã, ở mỗi kiếp sống.
Mỗi cung hoạt động chủ yếu thông qua một luân xa. Một kiến thức về cấu trúc của cung, cung
cấp một cái nhìn sâu sắc tuyệt vời về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của một người, theo cùng
một cách chính xác mà lá số tử vi chiêm tinh có thể làm. Nghiên cứu về tâm lý học bí truyền
(esoteric psychology) và khoa học của mười hai cung cũng quan trọng như nghiên cứu về chiêm
tinh học. Thật ra, nó thậm chí còn quan trọng hơn, bởi vì các cung ở một cấp độ vũ trụ-bao trùm
hơn, thậm chí ảnh hưởng, tác động trước cả sự sáng tạo ra các ngôi sao và các chòm sao trong vũ
trụ vô hạn của Thượng Đế.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng một người có thể sử dụng tất cả các cung cho dù anh ta có
chúng trong cấu trúc cung của mình hay không. Một người có thể gọi ra bất kỳ cung nào trong
12 cung và các phẩm chất của chúng để phục vụ cho bản thân và hành tinh.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 156

Phân tích về 12 cung
Cung đầu tiên : Ý chí hay Quyền lực, Sức Mạnh - The First
Ray of Will or Power
Cung đầu tiên là năng lượng của ý chí, quyền lực và sự điều hướng. Nó được kết nối với sinh lực
sống (vitality), sự khởi đầu (intiative), lực đẩy (thrust). Nó phá vỡ cái cũ và thiết lập đường lối
mới. Nó là một năng lượng rất năng động. Màu sắc của cung này là màu đỏ. Những người thuộc
cung này có một sức mạnh cá nhân mạnh mẽ có thể được sử dụng cho điều tốt hay xấu.
Những người cung đầu tiên sẽ luôn luôn đi đến phía trước trong bất kỳ đường hướng nào mà họ
đang làm việc. Họ sẽ là người đứng đầu trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Họ là những người
lãnh đạo bẩm sinh. Những người của cung thứ nhất mà không được làm dịu bớt, ôn hòa bởi tình
yêu/trí tuệ của cung thứ hai thì họ có thể trở nên rất hà khắc và cứng rắn.
Các tác phẩm văn chương của người cung thứ nhất sẽ rất rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng những
người này thường chăm chút cho phong cách hay sự hoàn thành trong công việc của họ. Ví dụ
về nhóm người thuộc cung này là Luther, Carlyle, Walt Whitman. Cách tiếp cận con đường tâm
linh của họ là thông qua năng lực tuyệt đối của ý chí.
Những người thuộc cung đầu tiên là những người chỉ huy và lãnh đạo xuất sắc. Ví dụ như
Napoleon, Winston Churchill, Tướng George Patton, Tướng Douglas MacArthur, Indira Gandhi,
Christopher Columbus (Saint Germain).
Nhiều nhân vật thể thao xuất sắc cũng thuộc cung này. Thông thường cung đầu tiên sẽ tạo ra lực
đẩy (thrust) rồi sau đó các cung khác sẽ tiếp nhận. Cung đầu tiên trong một cách thức nào đó
được kết nối với năng lượng của cung Bạch Dương – Aries. Người của cung đầu tiên sẽ bắt đầu
các dự án và sau đó sẽ có những thứ khác để làm.
Cung đầu tiên là hữu ích khi một người bị tổn thương bởi các cảm xúc của mình, anh ta có thể
sử dụng ý chí để kéo bản thân mình ra khỏi nó. Mặc quần áo màu đỏ có thể làm hòa hợp người
đó với năng lượng này. Đây là một cung rất mạnh và cần phải được sử dụng cẩn thận và với một
lượng thích hợp.
Hầu hết mọi người cần đặc tính của cung đầu tiên với một lượng nhỏ hơn nhiều so với các cung
khác. Màu đỏ này sẽ tăng cường bất kỳ điều kiện nào đã tồn tại. Cung đầu tiên sẽ tạo ra tác động
gần như tức thời. Tất cả mọi người thường sẽ đều cần tới nó một chút.
Các biểu hiện tiêu cực của cung đầu tiên sẽ được nhìn thấy trong ví dụ về các các cuộc chiến
tranh trên hành tinh này. Cung đầu tiên và cung thứ hai sẽ tạo thành một nhóm tốt để trung hòa
đi các biểu hiện tiêu cực như vậy. Một người có tâm trí thuộc cung đầu tiên sẽ rất thẳng thắn và
có sự tập trung mạnh mẽ. Cơ thể cảm xúc thuộc cung đầu tiên là người sẽ rất mạnh mẽ, với những
phản ứng cảm xúc mãnh liệt.
Cơ thể của người cung đầu tiên có xu hướng cao, mạnh mẽ và thể hình to lớn. Những người làm
quân đội và cảnh sát thường là thuộc cung một. Cơ thể của người cung một có thể làm bất cứ
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điều gì. Anh ta có thể là một cầu thủ bóng đá giỏi. Một người có phàm ngã cung một có thể sẽ
hơi khắt khe.
Những người nổi tiếng khác mà thuộc về cung một là Hercules, Rama, Mao Trạch Đông,
Abraham Lincoln, và Janet McClure (người sáng lập Tổ chức Tây Tạng).
Những đức tính đặc biệt của tia đầu tiên là sức mạnh, can đảm, kiên định, trung thực, không sợ
hãi, người chỉ huy mạnh mẽ, khả năng am hiểu được những câu hỏi lớn trong một cách thức tâm
trí rộng mở, và khả năng chỉ huy mọi người. Tính xấu của cung này là sự tự cao, tham vọng, dã
tâm, cứng rắn, kiêu căng, mong muốn kiểm soát người khác, cứng đầu, và nóng tính. Các đức
tính cần có là sự dịu dàng, khiêm tốn, sự thông cảm- lòng trắc ẩn, khoan dung, kiên nhẫn.

Cung thứ 2: Cung Tình Yêu-Minh Triết- The Second Ray of
Love/Wisdom
Cung này thể hiện phẩm chất Thiêng Liêng của Tình Yêu và mong ước cho kiến thức thuần khiết
và chân lý tuyệt đối. Màu sắc của nó là màu xanh đậm. Mọi người thuộc tia này đều rất yêu
thương, chấp nhận, chu đáo, thân thiện và có trách nhiệm.
Linh hồn thuộc cung thứ hai thường là một giáo viên hoặc có thể là một kiến trúc sư bởi vì khả
năng khái niệm hóa (conceptual) của cung này. Loại người thuộc cung này có khả năng khéo léo
và tầm nhìn xa tuyệt vời. Anh ta sẽ trở thành một đại sứ tuyệt vời, người giáo viên trong trường
học, hoặc người đứng đầu một trường đại học. Loại người này có khả năng gây ấn tượng với cái
nhìn chân thực về mọi thứ trên người khác và khiến họ thấy mọi thứ như anh ta thấy.
Loại cung thứ hai này cũng khiến cho một người trở thành một nghệ sĩ xuất sắc miễn là anh ta
tìm kiếm để giảng dạy nghệ thuật. Anh ta không phải là một người hấp tấp hay bốc đồng. Anh ta
có thể sẽ hành động chậm chạp với bất cứ điều gì.
Phương pháp đặc trưng của việc tiếp cận Đường Đạo sẽ là bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng và
nghiêm túc các giáo lý cho đến khi chúng trở thành một phần tâm thức của người đó đến nỗi
không còn chỉ là kiến thức trí tuệ, mà còn là một quy tắc sống mang tính tâm linh, do đó mang
lại trực giác và minh triết thật sự.
Một tâm trí thuộc cung thứ hai sẽ rất dễ tiếp thu. Tuy nhiên loại này không phổ biến. Cơ thể cảm
xúc thuộc cung thứ hai sẽ rất yên bình, ổn định và chính chắn. Môt cơ thể vật lý thuộc cung thứ
hai sẽ khá bất thường, mặc dù sau này trong tương lai sẽ có nhiều sự đầu thai hơn cho việc này.
Cơ thể vật lý thuộc cung hai thông thường là nhỏ và sắc sảo. Họ là người rất tinh tế và nhạy cảm.
Mỗi loại cung đều có các khía cạnh cao và thấp. Khía cạnh thấp của cung thứ hai sẽ cố gắng thu
nhận kiến thức cho mục đích ích kỷ, chứ không phải vì sự phục vụ quên mình cho nhân loại. Cái
tôi thấp hơn sẽ dẫn họ tới sự nghi ngờ, lạnh lùng, thô cứng. Họ thường bị hấp dẫn quá mức trong
nghiên cứu và khinh miệt những giới hạn về tâm trí của người khác.
Những đức tính đặc biệt của cung hai là sự bình tĩnh, sức mạnh, sự kiên nhẫn, sức chịu đựng,
tình yêu sự thật, sự trung thực, trực giác, trí thông minh rõ ràng, bình tĩnh. Đức tính cần có được
là tình yêu, lòng trắc ẩn-từ bi, không ích kỷ và năng lượng.
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Điều cần được nhớ đó là tất cả các linh hồn hóa thân trên hành tinh này cũng được kết nối với
cung thứ hai bởi vì chúng ta đang sống trong một hệ mặt trời của cung hai. Cung thứ hai là cung
của đức Thái Dương Thượng Đế - Solar Logos của chúng ta, tên Ngài là Helios, và Ngài thuộc
cung hai. Các hệ mặt trời khác thì ở trên các cung khác. Tất cả các cung khác đều là các cung
con (subrays) của cung thứ hai của đại vũ trụ này (this great cosmic second ray).
Đức Maitreya và đức Phật đều ở trên cung hai, giống như hầu hết các giảng sư thế gian vĩ đại
khác (the great world teachers). Đức Djwhal Khul là giảng sư thuộc cung thứ hai cũng như thầy
của anh ấy, đức chân sư Kuthumi.

Cung 3: Cung Thông Tuệ Linh Hoạt - 3rd ray of Active,
Creative Intelligence
Đây là cung-tia sáng của nhà tư tưởng trừu tượng, nhà triết học và siêu hình học. Những người
trên cung này sẽ có trí tưởng tượng cao và xuất sắc ở môn toán cao cấp. Họ là những nhà lý tưởng
và lý thuyết mơ mộng. Họ có thể nhìn thấy mọi mặt của một câu hỏi một cách rất rõ ràng.
Một trong những đặc điểm chính của họ là sự kiên trì của họ. Họ có khả năng giữ một cái gì đó
và không buông bỏ cho đến khi hoàn thành, ngay cả khi nó phải mất cả đời. Các thành viên của
cung thứ ba này là những người tổ chức ra Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh chúng ta – Thánh
Đoàn – Hierarchy. Họ là những hóa thân linh hồn cả ở bên trong lẫn bên ngoài mà sinh ra “để
hoàn thành hiệu quả mọi việc - get things done”.
Phương pháp tiếp cận con đường tâm linh của họ là thông qua làm việc sâu với triết học và siêu
hình cho tới khi sự biểu lộ đạt được. Thomas Edison là một ví dụ nổi bật về loại cung thứ ba.
Những người khác là Eleanor Roosevelt, Paramahansa Yogananda và Ernest Holmes.
Những người cung thứ ba là những người cầu toàn. Họ có thể bỏ qua tất cả mọi thứ nhưng các
dự án yêu thích của họ thì họ sẽ làm với chất lượng cao nhất. Họ có xu hướng độc lập. Về mặt
tiêu cực, họ có tiềm năng là cố gắng để khiến cho tất cả mọi thành một phần vào quan điểm của
riêng họ.
Họ là người rất tập trung, cụ thể, logic, rõ ràng và có tổ chức; tuy nhiên, họ không phải lúc nào
cũng nhận thức được hậu quả. Một trong những khả năng tuyệt vời của họ là có khả năng giữ
vững tư tưởng về sự hoàn hảo và sự thật thiêng liêng và không phải là người hay thay đổi điều gì
đó cho tới khi nó được nhận ra.
Đức tính đặc biệt của người cung thứ ba đó là quan điểm rộng mở về tất cả các vấn đề trừu tượng,
thật thà về mục đích, trí tuệ rõ ràng, năng lực tập trung vào nghiên cứu triết học, kiên nhẫn, thận
trọng và không có xu hướng lo lắng về những vấn đề nhỏ. Tính xấu của cung này đó là sự kiêu
ngạo về trí tuệ, sự lạnh lùng, sự tách biệt, không chính xác trong chi tiết, đãng trí, cứng đầu, ích
kỷ, và quá nhiều chỉ trích của người khác.
Những đức tính cần có là sự thông cảm, khoan dung, thành tâm, chính xác, năng lượng và ý thức
chung (common sense).
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Cung 4: Hòa hợp thông qua xung đột, Mỹ lệ và nghệ thuật 4th ray of Harmony through Conflict, Beauty, or Art
Cung này được gọi là “cung tranh đấu”. Như với tất cả các cung nó cũng có khía cạnh thấp hơn
và khía cạnh cao hơn. Khi cung này bị chi phối bởi cái tôi thấp hơn, thì sự xung đột và sự tàn phá
sẽ nảy sinh. Khi cung này được chi phối bởi cái tôi cao hơn, sự hòa hợp xảy ra.
Cung bốn được kết nối với cơ thể cảm xúc và luân xa 3 – luân xa đám rối dương mặt trời. Nó
cũng rất kết nối với sự tồn tại vật chất. Cung thứ tư có đặc tính rất tương phản nhau, theo nghĩa
nào đó, nó buộc một người phải nhìn ngay vào những gì người đó chưa hoàn thành hoặc đã hoàn
thành. Theo nghĩa này thì nó tương tác giống như một chiếc gương.
Màu sắc của cung này là màu xanh ngọc lục bảo (emerald green). Tia này cũng rất kết nối với
nghệ thuật. Một số tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và điêu khắc đẹp nhất trên hành tinh này đã
được tạo ra bởi những người có khía cạnh cao hơn của cung này. Mozart, Leonardo da Vinci,
Richard Strauss và Rubens đều có rất nhiều năng lượng cung thứ tư. Mozart là người có linh hồn,
phàm ngã, tâm trí và cơ thể cảm xúc đều thuộc về cung thứ 4 trong kiếp sống đó của ông ấy.
Mối nguy hiểm của cung này là khả năng bị dính mắc với cơ thể cảm xúc, mà hầu hết mọi người
đều có xu hướng như vậy. Đây là lý do tại sao người thuộc cung thứ tư lại làm việc tốt với người
thuộc cung thứ nhất – ý chí hay với cung thứ 3 hay cung thứ 5, là những cung có nhiều bản chất
tâm trí hơn. Nhóm người thuộc cung thứ 4 cần nhiều các đặc tính này để cân bằng hơn.
Djwhal Khul cũng nói với chúng ta rằng tia này dường như có sự cân bằng những phẩm chất
được mô tả ở Phương Đông như rajas (hoạt động – sự hoạt động) và tamas (tính trì trệ, sức ì inertial). Người trung bình sống trong cuộc chiến sinh tử giữa hai nguồn năng lượng này cho tới
khi sự pha trộn linh hồn và hợp nhất linh hồn đạt được. Ví dụ về trường hợp này là Vincent Van
Gogh và Pablo Picasso. Họ có khả năng nghệ thuật tuyệt vời nhưng không cân bằng với các khía
cạnh tâm trí, cảm xúc và linh hồn, là nguyên nhân tạo nên sự vĩ đại trên một cấp độ nhưng lại là
sự đau khổ lớn lao trên một cấp độ khác.
Người của cung thứ tư thường sống trên một “tàu lượn cảm xúc - an emotional roller coaster”
cho đến khi sự cân bằng, bình đẳng với tâm trí đạt được. Nghiên cứu cuốn sách Bhagavad-Gita
sẽ cung cấp một mô hình giáo dục tốt cho người cung thứ tư.
Bởi vì người thuộc cung thứ tư có tính nối đất và tính thẩm mỹ khá lớn, họ thường có một thời
gian khó khăn để thiền định và đi vào lĩnh vực tâm linh.
Loại người của cung thứ tư thường tập trung vào rất nhiều hoạt động thể chất như đi bộ đường
dài, leo núi, cưỡi ngựa, lái xe và liên quan đến động vật. Điều này là tốt miễn là nó được cân
bằng thích hợp với các khía cạnh tinh thần, thiên đàng.
Một trong những mối nguy hiểm của người thuộc cung thứ tư là họ có xu hướng lôi kéo. Họ
thường thích người khác trải nghiệm cùng một thứ mà họ đang tập trung trong cuộc sống. Đặc
tính này là thiết yếu với người thuộc cung này để cống hiến cuộc sống của họ cho con đường tâm
linh của họ. Nếu không họ sẽ có xu hướng “mắc chứng hưng trầm cảm-manic-depressive”.
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Phương thức tiếp cận con đường tâm linh là sẽ thông qua sự tự kiểm soát (self-control) mà sẽ
dẫn tới sự ngang bằng với tâm trí và thế cân bằng giữa các lực lượng tranh đấu trong bản chất
của họ.
Những đức tính đặc biệt của loại người cung thứ tư là cảm xúc mạnh mẽ, sự cảm thông, cam đảm
về thể chất, sự hào phóng, sự lanh lợi của trí năng và “tri giác – perception”. Những tính xấu của
người thuộc cung thứ tư đó là tự cho mình là trung tâm, nhiều lo nghĩ, thiếu chính xác, thiếu tinh
thần can đảm, đam mê mạnh mẽ, sự lười biếng, tính hoang phí. Đức tính cần có là sự thanh thản,
sự tự tin, tự kiểm soát, sự trong sạch, không ích kỷ, chính xác, và sự cân bằng tâm trí và đạo đức.

Cung 5: Tri thức cụ thể và khoa học - 5th ray of Concrete
Science or Knowledge
Đây là cung của khoa học và nghiên cứu. Người của cung này có trí tuệ sâu sắc và thích độ chính
xác tuyệt vời của từng chi tiết. Cung này được kết nối với cơ thể trí. Nhiều người tại thời điểm
này trong lịch sử của chúng ta, bị mắc kẹt trong cơ thể trí và đã không cho phép chính họ mở ra
với trực giác và cơ thể linh hồn của họ. Đây là sự nguy hiểm của cung này.
Bị mắc kẹt trong tâm trí sẽ ngăn cản người đó quan tâm nghiên cứu với lĩnh vực huyền bí. Nhưng
một khi người thuộc cung thứ 5 này mở ra con đường tâm linh và bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực
này, họ có khả năng thấu hiểu nó tốt hơn nhiều so với một vài cung khác.
Cung thứ 5 là rất quan trọng trong thời điểm này trên Trái Đất. Những người có nhiều cảm xúc
hơn có xu hướng bị ngắt khỏi năng lượng của cung thứ 5. Họ đã không học được cách làm thế
nào để sử dụng năng lượng này để cân bằng với cơ thể cảm xúc của họ. Ở phía mặt bên kia của
đồng xu thì người của cung thứ 5 cũng phải học cách đôi khi tạm quên đi tâm trí. Do vậy thực
hành thiền định là đặc biệt quan trọng với người thuộc cung thứ 5. Màu sắc của cung này là màu
cam.
Người thuộc cung thứ năm là người cực kỳ trung thực và đầy tri thức và thực tế. Sự nguy hiểm
ở đây là họ có thể trở thành người “thông thái ở hình thức – pendantic” và quá tập trung vào
những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đây là cung của nhà hóa học vĩ đại, người làm về điện, kỹ sư hạng
nhất, bác sĩ phẫu thuật đẳng cấp, hoặc người đứng đầu bộ phận kỹ thuật đặc biệt nào đó.
Người làm về nghệ thuật trên cung này rất hiếm, vì năng lượng ở đây rất khoa học. Phương pháp
tiếp cận con đường tâm linh của người thuộc cung thứ 5 đó là thông qua nghiên cứu khoa học và
đi tới những kết luận sau cùng. Loại người này có thể đi rất sâu vào trọng tâm của vấn đề.
Tâm trí của người cung thứ 5 có thể khảo sát bất kỳ trải nghiệm nào và đào sâu vào chính bản
chất của nó. Người của cung thứ 3 có một tâm trí rất tuyệt vời nhưng không có khả năng xuyên
thấu vào bản chất cốt lõi của sự vật như người của cung thứ 5.
Bất cứ nơi nào có rất nhiều năng lượng của cung thứ năm sẽ có rất nhiều nhà thờ Thời Đại Mới
- New Age churches. Những nhà thờ này được kết nối với phong trào “tư tưởng mới” mà là sức
mạnh của cung thứ năm. Hy vọng rằng Thánh Đoàn – Cấp bậc tinh thần của Hành Tinh với số
lượng khổng lồ năng lượng cung thứ năm trên Hành Tinh giờ đây sẽ dẫn mọi người đi vào cốt
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lõi và bản chất của sự vật, mà cuối cùng là linh hồn và tinh thần. Theo nghĩa này, cung thứ năm
đang giúp tập trung vào Thời Đại Mới – New Age. Cung thứ 5 đặt trọng tâm vào tâm trí, và cung
thứ 7 và các cung cao hơn chiếu xuống thông qua nó mà dẫn tới sự hoạt động.
Một trong những phẩm chất khác trong khuôn mẫu của cung thứ năm mà nhiều người không biết
là tình yêu vô điều kiện. Điều này là bởi vì cung thứ năm tiếp cận với cơ thể trí cao hơn – thượng
trí mà đó là lĩnh vực của linh hồn. Cung thứ 5 sẽ giúp cho quá trình tìm ra sự cân bằng và hợp
nhất với tinh thần.
Các đức tính đặc biệt của người cung thứ 5 bao gồm việc đưa ra các tuyên bố chính xác, công lý,
lẽ thường tình (common sense), sự thẳng thắn, độc lập và trí tuệ sâu sắc. Những tính xấu của cung
thứ 5 đó là những lời chỉ trích gay gắt, tính nhỏ nhen, kiêu ngạo, tính khí thiếu khoan dung, thiếu
sự thông cảm và kính trọng, và thành kiến. Các đức tính để có được là sự tôn kính, sự tận tụy, sự
thông cảm, tình yêu và tâm trí rộng mở.

Cung 6: Lý tưởng sùng tín và sự hiến dâng - 6th ray of
Abstract Idealism or Devotion
Cung thứ 6 đó là cung của lý tưởng sùng tín và sự hiến dâng. Người trên cung này có đầy nhiệt
huyết tôn giáo. Mọi thứ được xem là hoàn hảo hoặc không thể chấp nhận được. Nó là một cung
dựa trên cảm xúc và cũng rất kết nối với tâm trí tiềm thức. Màu của nó là chàm. Nó có khả năng
giúp các cá nhân vượt ra khỏi sự tập trung vào các vấn đề thế thường của đời sống.
Loại người này cũng cần phải có một thánh nhân hoặc hóa thân của một vị thần để tôn thờ và
cống hiến bản thân. Loại người cao hơn trên cung này sẽ trở thành một vị thánh. Loại người ở
mức thấp hơn, dựa trên bản ngã sẽ trở thành người mù quáng và cuồng tín nhất. Những người
Cơ Đốc Giáo chính thống là rất kết nối với cung này. Tất cả các cuộc chiến tranh và cuộc thập
tự chinh tôn giáo đều có nguồn gốc từ việc lạm dụng cung này.
Người trên cung này thường rất nhẹ nhàng nhưng có thể di chuyển vào cơn giận dữ và sự phẫn
nộ dữ dội một cách dễ dàng. Anh ta sẽ từ bỏ cuộc sống của mình vì lý tưởng đã được lựa chọn
của mình. Loại người này, với trường hợp là một người lính, sẽ ghét phải chiến đấu trừ khi phải
chiến đấu vì một nguyên nhân lớn mà anh ta tin tưởng. Nếu là trường hợp này thì anh ta sẽ chiến
đấu như thể anh ta đang chiến đấu vì chính bản thân mình. Người thuộc cung thứ 6 có thể là một
nhà truyền giáo, nhà hùng biện vĩ đại nhưng là một người dân và doanh nhân nghèo.
Người thuộc cung thứ sáu thường là một nhà thơ hay người viết sách tôn giáo bằng cả thơ hay
văn xuôi. Anh ấy thích vẻ đẹp và tính thẩm mỹ nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời trong
việc tạo ra chúng. Phương pháp chữa lành cho loại người này sẽ là thông qua đức tin và lời cầu
nguyện. Cách tiếp cận Thượng Đế sẽ là cầu nguyện và thiền định nhằm mục đích hợp nhất với
Thượng Đế.
Cung thứ 6 đang di chuyển ra khỏi quá trình đầu thai vào lúc này. Biểu hiện cao nhất của nó là
cuộc đời của Chúa Jesus và đức Di Lặc. Tia thứ sáu được tạo ra từ hai đến ba nghìn năm trước
bởi vì nhân loại chỉ ở “giai đoạn mười tuổi” của sự tiến hóa. Với thực tế đó, tia thứ sáu là tia hoàn
hảo để đưa nhân loại đến bước tiếp theo.
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Nhân loại đã trưởng thành và tia này không còn hữu dụng nữa. Nó thực sự đang được thay thế
ngay bây giờ với năng lượng tia thứ bảy trên một quy mô lớn. Mặt tích cực của tia thứ sáu trong
lịch sử của chúng ta là để nhân loại tập trung vào việc cống hiến bản thân cho Thượng Đế và trở
nên biết nghe lời Ngài và các quy luật của Ngài. Nó giúp nhân loại ra khỏi khuôn mẫu mà mình
đã bị mắc kẹt trong đó. Ở giai đoạn hiện tại của lịch sử tia thứ sáu có năng lượng nặng nề hơn vì
mục đích mà nó được tạo ra đã thực sự được hoàn thành. Rất nhiều công việc trong văn phòng
của cung thứ 6 mà Chân Sư Jesus là người đứng đầu, đang làm việc về sự hợp nhất các tôn giáo
trên thế giới.
Khi Trái Đất di chuyển hoàn toàn vào thời đại mới sau khi kết thúc thế kỷ này, sẽ không còn sự
tập trung vào cung thứ 6 trên Trái Đất nữa. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Hầu hết các nhà
thờ trên thế giới của chúng ta ngày nay đều sử dụng năng lượng tia thứ sáu này trong công việc
của họ.
Cung thứ 6 cũng được kết nối tới sự hiến dâng của một người cho một bậc thầy-guru, người giáo
viên hay Chân Sư. Trong Thời Đại Mới và chu kỳ thứ 7, lý tưởng của nó là một người sẽ trở nên
có nhiều sức mạnh của chính bản thân để nhận ra sự bình đẳng vốn có của người đó với các giáo
viên tâm linh, với tất cả cái tôi vĩnh cửu (eternal self), trong sự thật.
Một số ví dụ về linh hồn thuộc cung thứ sáu là John Calvin, Meister Eckhart, và Saint Francis
(Kuthumi). Thánh Phanxicô có linh hồn thuộc cung thứ sáu, tâm trí cung thứ sáu, và phàm ngã
cung thứ sáu.
Những đức tính đặc biệt của người thuộc cung thứ sáu là lòng hiến dâng, ý chí kiên định, yêu
thương, dịu dàng, trực giác, trung thành và sùng kính. Những tính xấu của cung này là sự ích kỷ
và tình yêu ghen tuông, lệ thuộc quá mức vào người khác, thiên vị, tự lừa dối bản thân, chủ nghĩa
bè phái, mê tín dị đoan, thành kiến, kết luận quá nhanh, tính nóng như lửa. Các đức tính cần có
của cung này là sức mạnh, sự hy sinh, sự thanh khiết, sự thật, lòng khoan dung, sự êm đềm, sự
cân bằng và ý thức chung.

Cung 7: Trật Tự Nghi Lễ và Huyền Thuật - The Seventh Ray
of Ceremonial Order and Magic
Năng lượng cung thứ bảy được kết nối với ngọn lửa màu tím của sự chuyển hóa. Người đứng
đầu văn phòng cung 7 là Thánh Saint Germain, còn gọi là Cung chủ của cung 7. Đây là cung của
thầy tu hay thầy cúng thượng phẩm (the high priest or high priestess), người tổ chức cộng đồng,
hoặc thẩm phán của toà án. Phương châm của loại người này là “hoàn thành mọi thứ một cách tử
tế và theo thứ tự - get all things done decently and in order."
Đó là Đức Saint Germain, trong một nghĩa nào đó là người đang điều chỉnh chiếc chìa khóa để
mở ra thời đại Hoàng Kim trên hành tinh này. Anh ấy là người đang sử dụng ngọn lửa màu tím
của sự chuyển hóa để thay đổi và chuyển hóa các điểm nóng trên khắp hành tinh này.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 163

Cung thứ bảy trợ giúp hợp nhất thiên đàng và Trái Đất và giúp cho tinh thần đi được biểu lộ vào
thế giới vật chất. Nó là cung của hình thể, do đó một người thuộc cung này sẽ là một nghệ sĩ điêu
khắc hoàn hảo. Sự kết hợp của cung thứ tư và cung thứ bảy sẽ tạo ra một loại nghệ sĩ xuất chúng
nhất. Leonardo da Vinci có linh hồn thuộc cung 4, phàm ngã cung 7, tâm trí cung 7, thể tình cảm
của 4, cơ thể vật lý cung 7.
Ở đây chúng ta có một ví dụ sau cùng từ lời giảng dạy của Djwhal Khul.
Tác phẩm văn học của người cung bảy sẽ rất nổi bật. Người cung 7 thích thú với các buổi lễ, giới
luật, nghi lễ, cuộc diễu binh và trình diễn, đánh giá về quân đội và tàu chiến, cây phả hệ, và các
quy tắc ưu tiên.
Người cung 7 chưa tiến hóa là những người mê tín và sẽ bị ảnh hưởng bởi các điềm báo, các giấc
mơ và hiện tượng tâm linh. Loại người cung 7 có nhiều tiến hóa hơn luôn làm điều đúng và nói
điều đúng vào đúng thời điểm. Do đó, anh ta có thành công lớn về mặt xã hội.
Loại người cung bảy tiếp cận con đường tâm linh thông qua việc tuân thủ các quy tắc của thực
hành và nghi thức và có thể dễ dàng kêu gọi lên sự trợ giúp của các lực lượng tinh linh. Anh ta
cũng rất thích thực hành tự kỷ luật (disciplining, đặt bản thân vào khuôn khổ) và đặt trật tự cho
mọi khía cạnh cuộc sống của mình để phụng sự và hòa hợp với Thượng Đế.
Những đức tính đặc biệt của người cung bảy là sức mạnh, kiên trì, can đảm, lịch sự, cực kỳ cẩn
thận trong từng chi tiết, và tự lực. Những tính xấu của cung này là sự cố chấp, cuồng tín, kiêu
căng, hẹp hòi, phán xét nông cạn, sự nuông chiều-bê tha. Các đức tính cần có là nhận thức được
sự hợp nhất, tâm trí rộng mở, rộng lượng, khoan dung, khiêm nhường, dịu dàng và yêu thương.
Một ví dụ khác của người cung bảy là Nicolas Roerich, là người dẫn kênh cho Chân Sư Thăng
Thiên El Morya, là người đã mang tới các cuốn sách về Agni Yogi. Anh ta có linh hồn cung 7,
phàm ngã cung 7, tâm trí cung 7, và cơ thể vật lý cung 7.

Các Cung/Tia Cao Hơn
Vào đầu những năm 1970, một sự sắp đặt thiêng liêng đã được đã được ban cho hành tinh này
đó là sự xuất hiện của 5 tia cao hơn bởi vì sự chuyển động sắp xảy ra của nó đi vào chiều kích
thứ tư và đi vào Thời Đại Mới. Những tia cao hơn này là sự kết hợp của 7 tia đầu tiên với sự tiếp
xúc với Nguồn Cội Ánh Sáng (Source Light), hay Ánh Sáng Trắng, mà cung cấp cho chúng một
phẩm chất rực rỡ mới.
Nhiều phần mở rộng linh hồn mới đến hiện nay có những tia cao hơn trong cấu trúc tia của chúng.
Những người khác đang bắt đầu tiếp cận chúng trong một cách thức rất tích hợp. Chúng là những
tia tuyệt vời, và tôi khuyên bạn nên gọi chúng một cách thường xuyên để chữa lành cho cá nhân
và hành tinh.
Tất cả các tia này tới thông qua đấng Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Sanat Kumara. Thực
ra có những tia vượt trên nữa khỏi 12 tia này tồn tại trong vũ trụ; tuy nhiên đây là tất cả những gì
được lên kế hoạch cho Trái Đất vào thời điểm này. Helios, đấng Thái Dương Thượng Đế của
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chúng ta, điều hướng chúng tới đức Sanat Kumara, là người làm cho chúng trở nên sẵn sàng để
sử dụng bởi chúng ta.

Tia Thứ 8
Tia thứ 8 là tia làm sạch. Nó trợ giúp làm sạch những những tính cách và đặc tính bên trong mỗi
người mà chúng không còn cần thiết và người đó muốn loại bỏ chúng. Tia này tỏa ánh sáng màu
xanh-tím (green-violet). Nó là sự kết hợp của tia thứ tư, tia thứ bảy, và tia thứ 5 và với sự tiếp
xúc với Ánh Sáng trắng, tất cả được trộn lẫn cùng nhau.
Trước khi mang tới tia tiếp theo mà nó bắt đầu thu hút cơ thể của Ánh Sáng, một điều quan trọng
đó là hệ thống bốn cơ thể phải được thanh lọc và thanh khiết. Tia thứ 8 là tốt cho việc làm sạch
tâm trí tiềm thức. Nó hỗ trợ một người nâng cao tần số và sự rung động tới cấp độ cao hơn.

Tia Thứ 9
Phẩm chất chính của tia thứ 9 là niềm vui. Nó cũng là tia thu hút tiềm năng đầy đủ của một người.
Đó là tia bắt đầu thu hút cơ thể của ánh sáng (the body of Light). Nó cũng tiếp tục quá trình thanh
lọc mà tia thứ tám đã bắt đầu rất hiệu quả. Nó bao gồm tia đầu tiên, tia thứ hai và Ánh Sáng trắng.
Màu sắc tỏa sáng của tia này là hơi xanh lục-xanh dương (greenish-blue). Cơ thể của Ánh Sáng
là một sự xinh đẹp với từ tính, trong suốt, trắng, sáng chói, điện, đầy sức sống, như chiếc áo
choàng cầu vồng, hay cơ thể của năng lượng, một cách lý tưởng thì một người nên mặc nó mỗi
ngày. Theo thời gian nó sẽ trở nên được tích hợp như là một phần của người đó.
Tia thứ 9 này được sử dụng để thu hút cơ thể của Ánh Sáng. Tia thứ 10 sẽ cho phép nó được neo
đậu hoàn toàn vào trong người đó. Tích hợp hoàn toàn và neo đậu cơ thể của Ánh Sáng là phần
không thể thiếu trong quá trình thăng lên.

Tia Thứ 10
Tia thứ 10 cho phép tạo ra tất cả sự thay đổi đối với những thứ mà một người đã tìm kiếm để mở
ra. Thiên Tính (Divinity) là việc nhận ra chân lý khi một người thiền định trên tia này. Tia này
tỏa ánh sáng óng ánh nhiều màu ngọc trai – pearlescent. Nó trợ giúp để trải nghiệm hợp nhất linh
hồn được dễ dàng hơn. Nó giúp cho khuôn mẫu mã hóa của thần thánh đi vào cơ thể vật lý.
Tia thứ 10 là sự kết hợp của tia thứ nhất, thứ hai và thứ ba pha trộn với Ánh Sáng trắng. Điều cần
phải được hiểu ở đây là Trái Đất tự thân nó cũng có cơ thể của Ánh Sáng (body of Light). Khi
mỗi người neo đậu cơ thể của Ánh Sáng của mình, điều này cũng giúp đỡ Mẹ Trái Đất neo đậu
cơ thể của Ánh Sáng của mình.
Tia thứ 10 cho phép sự hợp nhất của bản thân được trải nghiệm và cho phép sự tích hợp các khía
cạnh âm và dương bên trong chính bản thân. Cơ hội mà tia thứ 10 mang tới là nhận thấy một
cách đầy đủ cơ thể của Ánh Sáng trong khi vẫn đang sống trong cơ thể vật lý.
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Trong quá khứ cơ thể của Ánh Sáng đã không được chấp nhận trên Trái Đất và nó đã sống ở một
chiều không gian cao hơn. Một người phải tinh luyện và thanh lọc (refine and purify) bản thể của
mình hay nâng cao rung động để cho phép sự tích hợp được diễn ra. Cơ thể của Ánh Sáng không
phải là bản thân linh hồn, mà là cấp độ linh hồn được chứa đựng bên trong khía cạnh này của
chính nó.
Cơ thể của Ánh Sáng được kết nối tới cấp độ chân thần. Một người có thể bắt đầu trải nghiệm
điều này trước khi có được cuộc điểm đạo lần thứ ba. Nó sẽ không được mở ra hoàn toàn cho tới
sau khi cuộc điểm đạo thứ 3 xảy ra. Có một bài thiền định ở cuối chương này để tạo điều kiện
cho sự neo đậu cơ thể của Ánh Sáng.

Tia Thứ 11
Tia này tiếp tục quá trình và là một cây cầu đi tới Thời Đại Mới. Nó phát sáng màu cam-hồng
(orange-pink). Nó giúp đỡ một người liên lạc được với tình yêu/trí tuệ Thiêng Liêng. Nó là sự
kết hợp của tia thứ nhất, tia thứ hai, tia thứ năm và Ánh Sáng trắng của Nguồn.
Tia này được trao cho để giúp đi tới Thời Đại Mới, để di chuyển tới cấp độ tiếp theo. Một người
có thể kêu gọi tia này để bao phủ lên chính mình hoặc một khu vực cụ thể của Trái Đất mà cần
sự thúc đẩy này để dịch chuyển tới Thời Đại Mới. Tia này là một trong những loại năng lượng
thẩm thấu mà cân bằng nhất của ma trận năng lượng. Tia này làm sạch mọi thứ đã bị bỏ lại bởi
sự làm sạch của tia thứ tám.

Tia Thứ 12
Tia thứ 12 là tia vàng kim của Thời Đại Mới – New Age. Đây là tia neo đậu ý thức Christ trên
Trái Đất. Nó là tia chóp đỉnh của tất cả các tia sáng cao hơn. Djwhal Khul và Vywamus đã dự
đoán Thời Đại Mới sẽ chính thức bắt đầu vào năm 1996. Tia thứ 12 là sự kết hợp của tất cả các
tia với một luồng Ánh Sáng trắng và ý thức Christ.
Mặc dù nó chứa đựng cả 11 tia, nhưng tỷ lệ giữa chúng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, có
ít tia đầu tiên hơn tia thứ hai. Nó cũng có ít tia thứ sáu hơn kể từ khi tia thứ sáu đang đi ra khỏi
sự biểu lộ. Tia thứ 12 tạo điều kiện cho sự chứng ngộ bên trong. Nếu có một sự nhầm lẫn về một
tình huống, người đó có thể gọi ra tia này vào trong ý thức và vào trong toàn bộ tình huống và
nó tạo điều kiện cho sự hiểu biết đúng đắn về nó.
Tia thứ 12 mang tới lời kêu gọi cao nhất của Thời Đại Mới - New Age. Trong Thời Đại Mới,
trọng tâm chính sẽ là tia thứ 12. Nó là loại năng lượng cao nhất được tạo ra cho Trái Đất ngoại
trừ loại năng lượng của Mahatma, chính là người mà Kinh thánh nhắc tới với danh xưng “Avatar
of Synthensis”, là một tần số thậm chí cao hơn. Nó là tốt lành để kêu gọi cả hai loại năng lượng
này một cách thường xuyên.

Làm Thế Nào Để Xác Định Các Cung Của Bản Thân
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Cách chính để một người có thể xác định được các cung của mình là bằng cách truy vấn kỹ lưỡng
chủ đề này và bằng cả sự hợp lý và trực giác của tâm trí. Kết hợp với con lắc có thể được sử dụng
để kiểm tra và phân tích lại kết quả thu được. Thứ ba là có thể kết nối với một Chân Sư Thăng
Thiên qua một nhà dẫn kênh hoặc nhà tâm linh có trình độ mà họ có thể cung cấp cho bạn những
thông tin này. Tôi khuyên bạn nên sử dụng cả ba phương pháp.

Cách Sử Dụng Các Tia
Mỗi một trong số mười hai tia đều là hiện thân của một đặc tính năng lượng nhất định. Ý tưởng
bây giờ là nghiên cứu chủ đề này và trở nên quen thuộc với chức năng của mỗi tia. Sau đó một
người có thể gọi ra bất kỳ loại năng lượng nào cần thiết tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu một người
muốn nhiều ý chí và quyền lực hơn thì người đó gọi ra tia đầu tiên. Nếu anh ta muốn có thêm
tình yêu anh ta gọi ra tia thứ hai. Nếu anh ta muốn hiến dâng nhiều hơn, anh ta gọi ra tia thứ sáu.
Nếu anh ta muốn ngọn lửa chuyển hóa màu tím anh ta gọi tia thứ bảy. Nếu anh ta muốn làm sạch,
anh ta gọi tia thứ tám. Nếu anh ta muốn cơ thể của Ánh Sáng anh ta gọi ra tia thứ mười. Nếu anh
ta muốn ý thức Christ và Thời đại mới, anh ta gọi tia thứ mười hai. Tất cả những gì anh ta phải
làm đó là nói trong tâm trí hay nói to, “Tôi bây giờ gọi ra tia thứ mười hai - I now call forth the
twelfth ray.” Một tia có thể được gọi theo số, bằng màu sắc, hoặc bởi đặc tính năng lượng. Ví dụ
một người có thể nói, "Tôi bây giờ gọi ra tia vàng kim - I now call forth the golden ray." Một
người khác cũng có thể nói, "Tôi bây giờ gọi ra tia sáng của tình yêu / trí tuệ - I now call forth
the ray of love/wisdom." Một người có thể sử dụng một trong những phương pháp này hoặc một
sự kết hợp giữa chúng. Một sự kết hợp có thể là , “Tôi bây giờ gọi ra tia vàng kim thứ mười hai
- I now call forth the golden twelfth ray”. Năng lượng và tia sẽ chảy ngay lập tức, bất kể mức độ
tiến hóa của một người. Tất cả những gì anh ấy/cô ấy phải làm là thỉnh cầu.
Một người không chỉ có thể gọi ra các tia cho chính mình, người đó còn có thể gọi ra những tia
này cho công việc phụng sự thế giới. Không được phép gửi một tia tâm linh cho người khác trừ
khi người đó có sự cho phép của anh ta và anh ta đã yêu cầu nó. Tuy nhiên người đó có thể gửi
tia đến một số khu vực nào đó trên thế giới để chữa lành cho hành tinh. Ví dụ, một người có thể
xem xét việc gửi tia thứ hai của tình yêu / trí tuệ đi vào Bosnia hoặc Trung Đông. Một khu vực
trên thế giới có thể cần ngọn lửa của sự chuyển hóa màu tím hoặc bất kỳ tia sáng nào cao hơn.
Hai tia sáng không thích hợp để gửi đi với mục đích chữa lành cho hành tinh là tia đầu tiên và tia
thứ tư. Chúng chỉ nên được sử dụng dưới sự chỉ đạo của một vị Minh sư. Tia đầu tiên rất dễ gây
bùng nổ và có tính phá hủy mà có thể bị lạm dụng. Tia thứ tư của sự hòa hợp thông qua xung đột
là tia hiện có trong hầu hết mọi người thì không phải là cách hiệu quả. Đó là một tia dựa trên cảm
xúc, khi được hướng dẫn bởi phàm ngã hay bản ngã tiêu cực, nó không tạo ra thứ gì khác ngoài
xung đột và tàn phá.
Ngoài những hạn chế này ra, chúng ta thực sự tự do để sử dụng trực giác và trí tưởng tượng của
mình trong lĩnh vực này. Tất cả các tia sáng cao hơn (tia tám đến mười hai) đều tuyệt vời để
phụng sự cá nhân và hành tinh.
Các bảng biểu tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ từ cuốn sách Alice Bailey về “Tâm Lý Học Bí
Truyền - Esoteric Psychology” cùng với các biểu hiện cao hơn và biểu hiện thấp hơn của mỗi tia.
Cũng giống như mỗi dấu hiệu chiêm tinh mà theo đó một người được sinh ra có biểu hiện cao
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hơn và thấp hơn, vì vậy điều tương tự cũng đúng với mỗi một trong bảy tia. Cái mà một người
đang biểu hiện thì được quản lý bởi người đó với tự do lựa chọn của mình hoặc là để phụng sự
phàm ngã của mình hoặc là linh hồn của mình trong cách thức sử dụng các tia.

Phương thức của các tia trong việc biểu lộ chân lý
Tia thứ 1

Biểu hiện cao hơn
Biểu hiện thấp hơn

Khoa học về nghệ thuật quản trị nhà nước và chính phủ
Chính trị và ngoại giao hiện đại.

Tia thứ 2

Biểu hiện cao hơn

Quá trình của sự điểm đạo dưới sự hướng dẫn của Cấp
Bậc các Chân Sư – Hierarchy of Masters.
Tôn giáo

Biểu hiện thấp hơn
Tia thứ 3

Biểu hiện cao hơn
Biểu hiện thấp hơn

Tia thứ 4

Biểu hiện cao hơn

Biểu hiện thấp hơn

Tia thứ 5

Biểu hiện cao hơn
Biểu hiện thấp hơn

Tia thứ 6

Biểu hiện cao hơn
Biểu hiện thấp hơn

Tia thứ 7

Biểu hiện cao hơn
Biểu hiện thấp hơn

Phương tiện giao tiếp hoặc liên lạc; radio, điện báo, điện
thoại và phương tiện vận tải
Việc sử dụng và truyền bá tiền bạc và vàng.
Nền tảng của tự do dựa trên sự hình thành của Thánh
Đoàn và liên quan đến tia thứ hai (The Masonic work
based on the formation of the Hierarchy and related to
Ray II).
Kiến trúc xây dựng, quy hoạch các thành phố hiện đại
(Architectural construction; modern city planning).
Khoa học của linh hồn, tâm lý học bí truyền (The
science of the soul, esoteric psychology).
Hệ thống giáo dục hiện đại (Modern educational
systems).
Kitô giáo và các tôn giáo đa dạng khác, lưu ý mối quan
hệ với tia thứ 2 (Christianity and diversified religions;
note relation to Ray II).
Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo (Churches and religious
organizations)
Tất cả các dạng huyền linh thuật (All forms of white
magic).
Tâm linh trong các khía cạnh thấp hơn của nó
(Spiritualism in its lower aspects)

Các Tia Và Các Nghề Tương Ứng
Các thông tin sau đây cho thấy mỗi tia và các ngành nghề tương ứng. Điều cần được hiểu ở đây
là loại công việc mà một người tham gia có thể thay đổi tùy thuộc vào việc người đó có sự phân
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cực trong tia của cơ thể, tia của phàm ngã, tia của linh hồn hay là tia của chân thần. Đây là lý do
tại sao nhiều người chuyển sang nghề khác về sau này trong cuộc sống của họ.

Tia
Tia 1
Tia 2
Tia 3
Tia 4
Tia 5
Tia 6
Tia 7

Nghề tương ứng
Chính phủ và chính trị; quan hệ quốc tế.
Giáo dục và giảng dạy; viết, nói, phát thanh, truyền hình.
Tài chính, thương mại, kinh doanh và kinh tế.
Xã hội học; hợp tác về chủng tộc và văn hóa và hoà giải; Các tác phẩm nghệ thuật.
Khoa học; bao gồm y học và tâm lý học.
Tôn giáo, tư tưởng, triết học.
Cấu trúc của xã hội; tổ chức lực lượng thông qua lễ bái, nghi thức và tế lễ.

Các Luân Xa Liên Kết Với Mỗi Tia
LX 7 - Luân Xa Vương Miện
LX 6 - Luân Xa Con Mắt Thứ 3
LX 5 - Luân Xa Cổ Họng
LX 4 - Luân Xa Tim
LX 3 - Luân Xa Đám Rối Dương Mặt Trời
LX 2 - Luân Xa Xương Cùng
LX 1 - Luân Xa Đáy Cột Sống

Tia 1
Tia 5
Tia 3
Tia 2
Tia 6
Tia 7
Tia 4

Tia của ý chí hay quyền năng
Tia của kiến thức cụ thể
Tia của thông tuệ linh hoạt
Tia của tình yêu/trí tuệ
Tia của lý tưởng sùng tín
Tia của nghi thức huyền thuật
Tia của hòa hợp

Các Tia Ảnh Hưởng Đến Nhân Loại
Để chứng minh ảnh hưởng to lớn của các tia lên đời sống của mỗi cá nhân, danh sách sau đây
cho thấy tất cả các tia khác nhau mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
1.
2.
3.
4.

Tia của hệ mặt trời
Tia của đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất.
Tia của chính vương quốc loài người.
Tia của chủng tộc cụ thể, tia này xác định chủng tộc Aryan (Chủng của chúng ta hiện
nay, là tia thứ 5).
5. Các tia mà quản lý bất kỳ chu kỳ cụ thể nào.
6. Tia của quốc gia, hoặc tác động của tia đó mà có ảnh hưởng đặc biệt đến một quốc gia
cụ thể nào đó.
7. Tia của chân thần.
8. Tia của linh hồn.
9. Tia của phàm ngã.
10. Các tia chi phối:
a. Cơ thể trí
b. Cơ thể cảm dục hay thể astral
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c. Cơ thể vật lý.

Các Tia Và Hệ Thống Mặt Trời
Trong tư tưởng huyền bí nó được hiểu rằng có 7 hệ mặt trời dành cho sự tiến hóa mà hóa thân
phàm ngã sẽ tiến hóa thông qua đó. Phàm ngã trên Trái Đất đang tiến hóa thông qua hệ mặt trời
thứ hai. Hệ mặt trời đầu tiên đã hoạt động bên dưới tia thứ ba. Hệ thống mặt trời hiện nay hoạt
động bên dưới tia thứ hai. Hệ mặt trời tiếp theo sẽ hoạt động bên dưới tia thứ nhất.
Liên quan tới hệ mặt trời này, 7 tia phát ra và là sự biểu lộ của 7 hóa thân vĩ đại của sự sống là
bảy ngôi sao trong chòm sao “Đại Hùng - Gấu Lớn - Great Bear”. Hệ mặt trời của chúng ta được
quản trị bởi đức Helios, là hệ mặt trời cung thứ hai, do đó 6 tia còn lại trong hệ mặt trời của chúng
ta thực sự là tia con của tia thứ hai của vũ trụ.

Minh họa chòm sao Gấu Lớn với 7 ngôi sao trên bầu trời đêm.
Các tia từ 7 ngôi sao của chòm sao Gấu Lớn đi tới mặt trời thông qua 12 chòm sao hay chính là
12 cung hoàng đạo. Mỗi tia truyền năng lượng của nó thông qua 3 chòm sao và đi tới Trái Đất
thông qua một trong bảy hành tinh thiêng liêng. Đó cũng là 7 hệ mặt trời trong khu vực này của
Thiên Hà mà Trái Đất và Hệ Mặt Trời của chúng ta là một phần trong đó.

Các Tia Và Các Hành Tinh
Danh sách sau đây thể hiện tám hành tinh thiêng liêng và các tia mà chúng được liên kết. Một
hành tinh có trạng thái là Thiêng Liêng xảy ra khi đấng Hành Tinh Thượng Đế của hành tinh đó
đạt tới cuộc điểm đạo vũ trụ lần thứ 3 của mình.
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Hành Tinh Thiêng Liêng và Các Tia Của Chúng
Trái Đất* - Earth*
Vulcan
Sao Thủy – Mercury
Sao Kim – Venus
Sao Mộc – Jupiter
Sao Thổ - Saturn
Sao Hải Vương - Neptune
Sao Thiên Vương

Tia thứ 4
Tia thứ 1
Tia thứ 4
Tia thứ 5
Tia thứ 2
Tia thứ 3
Tia thứ 6
Tia thứ 7

Các Hành Tinh Không Linh Thiêng Và Các Tia Của Chúng
Sao Hỏa - Mars
Trái Đất - Earth*
Sao Diêm Vương - Pluto
Mặt Trăng (che dấu một hành tinh ẩn) - The
Moon (veiling a hidden planet)
Mặt Trời (che dấu một hành tinh ẩn) - The
Sun (veiling a hidden planet)

Tia thứ 6
Tia thứ 3
Tia thứ 1
Tia thứ 5
Tia thứ 2

* Tại đây đã có một sự điều chỉnh nhỏ trong sự hiểu biết này mà đã được đưa ra trong tài liệu
Alice Bailey trước đây, với thực tế là hiện nay Trái Đất đã trở thành một hành tinh thiêng
liêng.

Các Tia và Các Chiều Kích của Thực Tại
Bảng biểu tiếp theo thể hiện 7 tia và các cảnh giới hay chiều kích của mỗi thực tại mà được liên
kết với chúng. Djwhal Khul đã mô tả bảy chiều kích của thực tại mà nhân loại đang làm việc
thông qua cái gọi là cảnh giới vật lý vũ trụ. Bảy chiều kích được liệt kê bên dưới đây là bảy chiều
kích con của vũ trụ vật lý, được mô tả trong cuốn sách của tác giả Alice Bailey tên là Tâm Lý
Học Bí Truyền – Esoteric Psychology.
Tia
Tia 1
Tia 2
Tia 3
Tia 4
Tia 5
Tia 6
Tia 7

Đặc tính
Ý Chí hay Quyền Năng
Tình Yêu/Trí Tuệ
Thông Tuệ Linh Hoạt
Hòa Hợp
Kiến thức cụ thể
Hiến dâng, lý tưởng
Nghi lễ, trật tự, huyền thuật

Chiều kích
Cõi giới của thiên Tính - Plane of divinity
Cõi giới của chân thần - Plane of the monad
Cõi giới của tinh thần, niết bàn - Plane of spirit, atma
Cõi giới của trực Giác - Plane of the intuition
Cõi trí - Mental plane
Cõi cảm dục Astral - Astral plane
Cõi giới vật lý - Physical plane
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Các Tia Bên Trong Và Bên Ngoài Sự Biểu Hiện
Bảng biểu tiếp theo cho thấy các tia hiện đang hoạt động trên hành tinh này.

Tia

Sư biểu hiện

Tia 1
Tia 2
Tia 3
Tia 4
Tia 5
Tia 6

Không biểu hiện
Đi vào biểu hiện từ năm 1575
Đi vào biểu hiện từ năm 1425
Từ từ đi vào biểu hiện sau năm 2025
Đi vào biểu hiện từ năm 1775
Đang nhanh chóng ra khỏi sự biểu hiện.
Nó bắt đầu ra khỏi trong năm 1625
Đi vào biểu hiện từ năm 1675

Tia 7

Tia Và Phương Thức Phát Triển Của Chúng
Biểu đồ sau đây được lấy từ cuốn sách của tác giả Alice Bailey về Trị liệu theo huyền môn
(Esoteric Healing) cho thấy bảy tia và phương thức phát triển của chúng. Nó cũng cho thấy các
hành tinh như mô tả của tác giả Annie Besant, cựu lãnh đạo của Hội Thông Thiên Học.

Tia Đặc Tính

Phương Thức Phát Triển Hành Tinh

Tia 1 Ý Chí hay Quyền
Năng
Tia 2 Trí Tuệ
Sự Cân Bằng
Trực Giác
Tia 3 Tâm Trí Cao Hơn –
Thượng Trí
Tia 4 Xung Đột
Tia 5 Tâm Trí Thấp Hơn
– Hạ Trí
Tia 6 Sự Hiến Dâng

Raja Yoga

Tia 7 Nghi thức
Trật Tự

Sao Thiên Vương Uranus
Sao Thủy - Mercury

Raja Yoga
Tính chính xác trong tư duy toán học
triết học cao hơn
Cường độ của cuộc đấu tranh
Chính xác trong hành động

Sao Kim - Venus
Sao Thổ - Saturn
Mặt Trăng - The Moon

Bhakti Yoga
Sao Hỏa - Mars
Sự cần thiết cho một đối tượng
Tuân theo nghi thức
Sao Mộc - Jupiter
Kiểm soát các lực lượng của tự nhiên

Bảy Loại Người Và Sự Phân Chia Chính Của Nhân Loại
Điều gì khiến mọi người khác biệt với nhau? Tại sao một người trở thành nghệ sĩ, người khác trở
thành kế toán, người khác là doanh nhân, người khác lại là linh mục? Djwhal Khul đã làm sáng
tỏ điều này và phân loại thành năm danh mục chính khiến mọi người trở nên như vậy.
1. “Sự phân chia chủng tộc” của một người, hay nói cách khác, anh ta là loại người của
giống dân Lemurian, Atlantean, Aryan hay Meruvian.
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2. Mười hai nhóm chiêm tinh ảnh hưởng rất lớn đến sự quan tâm tới lĩnh vực nào của một
người trong cuộc sống.
3. Người đó chưa thức tỉnh, đã thức tỉnh phàm ngã của anh ta, đã thức tỉnh linh hồn và/hoặc
chân thần đã thức tỉnh. Điều này, tất nhiên, tác động tới cấp độ phát triển tâm lý và tâm
linh, và cấp độ điểm đạo của một người.
4. Người đó có được theo dõi từ xa bởi Thánh Đoàn (Hierarchy) hay không, trong số những
người đã thức tỉnh và bị hấp dẫn tới Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh (Spiritual
Hierarchy), hoặc trong số những người được hợp nhất với Thánh Đoàn, nhóm này được
gọi là “Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian- the New Group of World Servers”.
5. Danh mục cuối cùng được xác định dựa trên loại ý thức nào mà người đó có trong 7 loại
tia chính. Đó là:
1) Loại quyền năng, sức mạnh: Đầy ý chí và khả năng quản lý.
2) Loại tình yêu: Đầy yêu thương và sức mạnh làm tan chảy.
3) Loại hoạt động: Đầy hoạt động và vận dụng năng lượng.
4) Loại nghệ thuật: Đầy cảm giác về cái đẹp và cảm hứng sáng tạo.
5) Loại khoa học: Đầy ý tưởng về nguyên nhân và kết quả; toán học.
6) Loại sùng tín: Đầy chủ nghĩa lý tưởng.
7) Loại kinh doanh: Đầy năng lực trong việc tổ chức, nghi thức, lễ bái.

Năm Nhóm Linh Hồn
Djwhal Khul, trong các tác phẩm của ông thông qua Alice Bailey, đã mô tả năm nhóm linh hồn
mà nhân loại rơi vào. Một vài nguồn gốc của linh hồn có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên.
1.
2.
3.
4.
5.

Nhóm Lemurian (Lemurian ego), nhân loại Trái Đất thực sự của chúng ta.
Nhóm tới từ Atlantis.
Nhóm chuỗi mặt trăng từ mặt trăng (Moon chain egos from the moon).
Nhóm tới từ các hành tinh khác.
Nhóm hiếm và đặc biệt đang chờ để đầu thai.

Vâng, một số linh hồn thậm chí đã phát triển ban đầu trên mặt trăng trước khi đến Trái Đất. Điều
này được đề cập tới không chỉ riêng trong bài viết của Djwhal Khul. Trong Thông Thiên Học
(Theosophy) cũng nói tới điều này, như ở kênh dẫn của Earlyne Chaney. Đó là có 7 chủng tộc
và cái mà được nói đến trong thuật ngữ “bảy cuộc tuần hoàn – seven rounds”. Djwhal Khul đã
nói rằng “sự cá thể hóa hay biệt lập ngã tính” (individualization) trên chuỗi mặt trăng đã diễn ra
trong cuộc tuần hoàn thứ ba của giống dân thứ năm.
Chúng ta hiện nay đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ tư của giống gốc dân thứ năm, đó là chủng
tộc gốc Aryan.
Biệt lập ngã tính trong thời đại Atlantis xảy ra ở cuộc tuần hoàn thứ tư của giống dân gốc thứ tư.
Sự mở ra (unfoldment) trên chuỗi mặt trăng xảy ra sớm hơn nhiều so với lịch sử Trái Đất của
chúng ta và đó là lý do tại sao chúng ta biết rất ít về nó.
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Một thực tế bí truyền thú vị là Đức Di Lặc là người đầu tiên của nhân loại Trái Đất đạt được sự
thăng thiên, trong khi đó Đức Phật là người thăng lên cuối cùng của chuỗi nhân loại mặt trăng.
Trên chuỗi mặt trăng các linh hồn có 75% tia thứ ba và 25% tia thứ nhất và thứ hai. Các linh hồn
người Lemuria có 75% tia thứ hai và 25% tia thứ ba. Các linh hồn người Atlantis có 80% tia thứ
nhất và 20% tia thứ hai.

Bản Tóm Tắt Về 12 Tia
Tia
(Ray)

Màu sắc

Đặc Tính

1

Đỏ - Red

2

Xanh dương – Blue

3

Vàng – Yellow

4
5

Xanh ngọc lục bảo Emerald Green
Cam – Organge

6

Chàm – Indigo

Ý chí, năng động, mục đích duy nhất, sự tách biệt, tầm
nhìn rõ ràng.
Tình yêu/trí tuệ, sự tỏa sáng, sự hấp dẫn, sự mở rộng,
bao gồm, sức mạnh để giải cứu.
Thông tuệ linh hoạt, sức mạnh để biểu lộ, sức mạnh để
tiến hóa, sự khai sáng tâm trí, kiên trì, xu hướng triết
học, tổ chức, tâm trí rõ ràng, chủ nghĩa cầu toàn.
Hòa hợp thông qua xung đột, thanh thiết, vẻ đẹp, phát
triển nghệ thuật
Khoa học cụ thể, nghiên cứu, trí tuệ sắc bén, quan tâm
đến chi tiết, tính chính xác-thật thà (truthfulness)
Sự hiến dâng, lý tưởng, sùng tín

7

Tím - Violet

8

Màu Seafoam Green

9

Màu Blue- Green

Niềm vui, sự hút với cơ thể của Ánh Sáng (Attraction
of the Body of Light)

10

Màu Pearlescent

Sự neo đậu cơ thể của Ánh Sáng, lời mời hợp nhất với
linh hồn (Inviting of the Soul Merge)

11

Pink- Orange

Cây cầu đi tới Thời Đại Mới

Nghi lễ trật tự, nghi thức, huyền thuật, ngoại giao, sự
khéo léo, ngọn lửa tím, Tính vật lý và nối đất của tinh
thần (Physicalness and Ground Spirit), Trật tự, Khuôn
phép (Discipline)
Tia làm sạch cao hơn (The Higher Cleansing Ray)
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12

Màu vàng kim - Gold

Neo đậu Thời Đại Mới và ý thức Christ

Tổng Kết
Đối với những người muốn nghiên cứu chủ đề này ở cấp độ thực sự sâu, tôi khuyên bạn nên
đọc ba cuốn sách bà Alice Bailey về chủ đề này: “Tâm lý học bí truyền - Esoteric Psychology”
quyển I và II, “Các cung và điểm đạo - The Rays and the Initiations”.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 175

Chương 11 - Sự Tái Lâm Của Đức Christ Và Sự
Ngoại Hiện Của Thánh Đoàn
Hãy từ bỏ sự nhu nhược của bạn, đứng dậy lên và chiến đấu. Sự tự thương hại và tự nuông
chiều bản thân không thể trở thành một linh hồn vĩ đại như bạn là.
Krishna, nói với Arjuna trong Bhagavad-Gita.
Trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều ám chỉ đến sự xuất hiện trở lại của vị Minh Sư vĩ
đại vào cuối thời đại này. Trong Kitô giáo, nó được gọi là sự trở lại lần thứ hai của đức Christ (từ
Christ có nghĩa là Chúa cứu thế) , Trong Do Thái Giáo được đề cập tới như là sự trở lại của đấng
Messiah (từ Messiah có nghĩa là đấng cứu thế), Trong Hindu giáo được đề cập tới như là sự trở
lại của đấng Kalki Avatar (từ Kalki Avatar có nghĩa là Đấng Cứu Thế), và trong Hồi Giáo nó
được đề cập tới như là sự trở lại của đấng Iman Mahdi (từ Iman Mahdi có nghĩa là đấng Cứu
Thế). Trong Phật Giáo vị ấy được đề cập tới là Phật Di Lặc (Maitreya Buddha), và sự trở lại của
anh ấy đã được tiên đoán bởi đức Phật Thích Ca (Gautama Buddha) khoảng 2500 năm trước đây.
Vâng, tôi vui mừng thông báo người đó chính là “Giảng Sư Thế gian – World Teacher” mà tất
cả các tôn giáo lớn đang chờ đợi ở đây trên Trái Đất. Tên anh ấy là đức Maitreya –Di Lặc. Đức
Maitreya là người đứng đầu của Thánh Đoàn – Spiritual Hierarchy (trích dẫn của người dịch:
Spiritual Hierarchy trong tiếng Anh có nghĩa là Cấp Bậc Tinh Thần, có thể hiểu là tổ chức, chính
phủ tâm linh của Trái Đất). Anh ấy là vị thầy của các Chân Sư và là vị Chúa của cả thiên thần
và con người (the Lord among angels and men). Anh ấy nắm giữ vị trí mà có thể được gọi là
Tổng Thống của “Những Người Anh Em Trắng Cao Cả - The Great White Brotherhood”, Những
Người Anh Em Trắng Cao Cả là những vị Chân Sư của tất cả các tôn giáo, là người đã trở thành
Chân Sư của cõi giới này và đã trở lại cõi giới tinh thần.
Những sinh mệnh vĩ đại và đáng kính này đã trải qua quá trình điểm đạo và đã từng học các bài
học tương tự như nhân loại hiện nay đang học hỏi. Sự hiến dâng thông qua rất nhiều kiếp sống
của họ tới Thượng Đế Cha và tình huynh đệ của nhân loại và sự kết tinh việc phụng sự của họ
cho lý tưởng đã mang họ gia nhập vào trong nhóm tuyệt vời nhất này. Các Chân Sư với những ý
định cao cả nhất vẫn đang làm việc trong thế giới tinh thần với nhân loại để giúp đỡ nhân loại
được giải phóng khỏi ảo tưởng và nỗi thống khổ, để giúp họ sáng tạo ra thiên đường trên Trái
Đất, để giải phóng cho tất cả nhân loại khỏi vòng luân hồi. Đó chính là mục đích mà đức Maitreya
đến. Anh ấy là một sinh mệnh vinh quang tráng lệ nhất. Anh ấy đã và vẫn đang là thầy của đức
Jesus, Kuthumi, El Morya, Saint Germain, Djwhal Khul và tất cả các thánh nhân và nhà hiền triết
mà chúng ta biết. Thực tế là hiện nay anh ấy đã ở đây với chúng ta trên hành tinh này, đó là một
phước lành vô cùng to lớn.
Đức Maitreya, trong kiếp sống trước, chính là Chân Sư vĩ đại Krishna của Ấn Độ Giáo. Krishna
là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của phương đông mà thế giới từng biết. Đức Maitreya
sau đó đã trở lại lần nữa trong cuộc đời của chúa Jesus. Người mà ở vào thời điểm của lễ rửa tội
của Jesus trên dòng sông Jordan, chính là đức Maitreya, là người đã “phủ bóng – overshadowed
“ đức Jesus.
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Việc phủ bóng – Overshadowing là quá trình pha trộn ý thức của của anh ấy – Đức Maitreya từ
thế giới tinh thần đi vào cơ thể vật lý và ý thức của đức Jesus. Trong trường hợp này họ chia sẻ
cùng cơ thể vật lý trong ba năm cuối cùng của cuộc đời chúa Jesus. Hầu hết mọi người không
nhận ra điều này, Nhiều phép lạ và những câu nói của chúa Jesus thực sự là của đức Maitreya,
người nắm giữ vị trí trong chính phủ tâm linh, được gọi là đấng Christ. Jesus là hóa thân hoàn
hảo của ý thức Christ mà đã cho phép đức Maitreya, đấng Christ của hành tinh, pha trộn ý thức
của mình với ý thức của Jesus.
Sự hy sinh quên mình vĩ đại này của đức Jesus, cùng với trải nghiệm đóng đinh vào thập giá, đã
giúp chúa Jesus vượt qua cuộc điểm đạo thứ tư của mình mà dẫn tới sự giải thoát khỏi vòng luân
hồi. Trong thực tế thì chính đức Maitreya là người thăng lên trong kiếp sống đó và phục sinh cơ
thể vật lý của đức Jesus, chứ không phải đức Jesus. Đức Maitreya đã vượt qua cuộc điểm đạo lần
thứ sáu của mình tại thời điểm đóng đinh vào thập giá và do đó lời tiên tri về sự trở lại lần thứ
hai của đức Christ mà đã được nói ra thực sự có hai ý nghĩa: Đó là sự trở lại của đức Maitreya
mà đã được dự đoán từ 2000 năm trước và cũng là lần thứ hai ý thức Christ hóa thân hoàn toàn
thành một hiện thân trên Trái Đất.
Ý thức Christ là ý thức của linh hồn chứ không phải ý thức dựa trên sợ hãi, chia tách và ích kỷ
của bản ngã tiêu cực. Chìa khóa ở đây có nghĩa là mỗi người đều thể hiện ý thức Christ, mỗi cá
nhân chính là Christ. Nó không phải và không chỉ là chúa Jesus hay đức Maitreya mới là đấng
Christ. Trong sự thật, tất cả mọi người là Christ bất kể anh ấy/cô ấy có nhận ra điều này hay
không. Có thể dùng từ khác thay thế cho thuật ngữ Christ của Kitô giáo đó là mỗi người chính là
Phật, Atma (Niết bàn), Cái tôi vĩnh cửu (Eternal Self). Không có sự lựa chọn nào khác ở đây nữa
bởi vì đó chính là cách mà Thượng Đế đã tạo ra các chúng sinh. Tuy nhiên quy luật của tâm trí,
đó là tư tưởng tạo ra thực tại. Vì vậy, bất cứ ai nghĩ rằng anh ta chỉ là một cơ thể vật chất là sai
lầm, tư tưởng này sẽ khiến cho anh ta sống trong cơn ác mộng bởi tư tưởng của chính mình.
Kể từ khi đức Maitreya phủ bóng đức Jesus, Anh ấy đã hướng dẫn nhân loại và Trái Đất từ vị trí
của mình như là người đứng đầu Cấp Bậc Tinh Thần Của Hành Tinh – Thánh Đoàn. Đức
Maitreya đã lên kế hoạch để phủ bóng một điểm đạo đồ khác, như trường hợp của đức Jesus, vào
thời điểm cuối chu kỳ 2000 năm, đó là ngay thời điểm này. Đó là thời điểm kết thúc của thời đại
Bảo Bình và bắt đầu của thời đại Song Ngư trong chiêm tinh học. Người điểm đạo đồ vĩ đại mà
anh ấy lên kế hoạch phủ bóng đó là Krishnamurti.

Câu Chuyện Của Krishnamurti
Đã có hai sự phân chia các giáo lý mà đến từ “Những Người Anh Em Trắng Cao Cả - the Great
White Brotherhood” vào lúc kết thúc thời đại Bảo Bình. Đầu tiên là phong trào Thông Thiên Học
do bà Blavatsky khởi xướng và được thực hiện bởi ông C. W. Leadbeater và bà Annie Besant.
Sự phân phát giáo lý lần thứ hai của Những Người Anh Em Trắng Cao Cả là thông tin trong các
cuốn sách của bà Alice Bailey nhận được từ Chân Sư Tây Tạng Djwhal Khul. Câu chuyện của
Krishnamurti liên quan tới phong trào Thông Thiên Học.
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Ảnh chụp Krishnamurti
Đức giám mục Leadbeater (C.W. Leadbeater) là một giảng sự tâm linh vĩ đại và thông minh,
trong thời điểm ông ở Ấn Độ đã gặp một cậu bé mà ông nói đó chính là Giảng Sư Thế Gian tiếp
theo. Ông Leadbeater nói rằng cậu bé là một trong những người có hào quang đẹp nhất mà ông
từng thấy. Điều này rất kỳ lạ đối với cha mẹ và thầy giáo của Krishnamurti bởi vì cậu bé đang
học rất kém ở trường, và thân thể khá dơ dáy và không phải là một đứa trẻ rất đẹp trai. Tuy nhiên,
ông Leadbeater đã bị thuyết phục và giới thiệu cậu bé với bà Blavatsky và Annie Besant. Để tóm
gọn câu truyện lại, Krishnamurti đã được đào tạo bởi hội Thông Thiên Học để trở thành Giảng
Sư Thế Gian, là người sẽ trở thành điểm đạo đồ vĩ đại mà đức Maitreya sẽ phủ bóng giống như
đã từng với đức Jesus Christ.
Tuy nhiên, Krishnamurti đã thay đổi suy nghĩ của mình khi ông tới tuổi trưởng thành và quyết
định rằng ông không muốn trở thành phương tiện hay công cụ của đức Maitreya-Di Lặc. Quyết
định tương tự cũng đã được thực hiện ở cõi giới bên trong bởi đức Maitreya và các Chân Sư
Thăng Thiên. Krishnamurti đã quyết định rời khỏi phong trào Thông Thiên Học trở thành một
giảng viên theo cách của riêng của mình, tách biệt khỏi bất kỳ phong trào tinh thần hay nhóm
nào.
Trong khi đó, đã có một số điểm đạo đồ khác được xem xét cho vinh dự lớn lao này; Tuy nhiên
trong này lễ của đức Christ vào ngày trăng tròn tháng 6 năm 1945, đức Maitreya đã thông báo
rằng anh ấy sẽ trở lại thế gian một lần nữa. Lần này anh ấy sẽ không phủ bóng bất cứ một điểm
đạo đồ nào nữa. Lần này anh ấy sẽ tự đến. Tác động và hệ quả của quyết định này vô cùng to lớn
như một người có thể tưởng tượng. Tại thời điểm đó anh ấy đã thiết lập một số điều kiện cần phải
có trước khi anh ấy có thể thực hiện điều này.
1. Một chừng mực nào đó của hòa bình nên được phục hồi trên thế giới.
2. Nguyên tắc chia sẻ là nên có trong quá trình kiểm soát các vấn đề kinh tế;
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3. Năng lượng của thiện chí nên được biểu lộ và dẫn dắt để thực hiện các mối quan hệ đúng
đắn của con người.
4. Các tổ chức chính trị và tôn giáo trên khắp thế giới nên giải phóng những người đi theo
họ khỏi sự kiểm sát độc đoán với niềm tin và suy nghĩ của họ.

Đại Thỉnh Nguyện
Vào thời điểm tháng 6 năm 1945 đức Maitreya đã công bố tới nhân loại lời cầu nguyện với tên
gọi “Đại Thỉnh Nguyện - The Great Invocation”. Lời cầu nguyện này là một trong những lời cầu
nguyện mạnh nhất tồn tại trên thế giới ngày nay. Sức mạnh của nó tương đương hoặc thậm chí
mạnh mẽ hơn lời cầu nguyện mà anh ấy đã trao cho vào thời điểm phủ bóng đức Jesus, là lời cầu
nguyện mà tất cả chúng ta đều biết tới “The Lord’s Prayer – Kinh Lạy Cha”. Việc sử dụng lời
cầu nguyện này sẽ kêu gọi năng lượng cần thiết để thay đổi thế giới và tăng tốc cho lời tuyên cáo
của đức Maitreya. Tôi mạnh mẽ khuyên bạn nên sử dụng nó thường xuyên.

“The Great Invocation
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men –
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.”
Phần nghĩa tiếng Việt:

“Đại Thỉnh Nguyện
Từ nguồn Ánh Sáng trong Tâm Trí của Thượng Đế
Hãy để ánh sáng tràn vào tâm trí con người.
Hãy để Ánh Sáng giáng xuống Trần Gian.
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Từ nguồn Tình Yêu trong Trái Tim của Thượng Đế
Hãy để tình yêu tràn vào trái tim con người.
Cầu cho đấng Christ trở lại Trần Gian.
Từ trung tâm nơi Ý Chí Thượng Đế được biết đến
Hãy để thiên ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người –
Thiên ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.
Từ trung tâm mà chúng ta gọi là loài người.
Hãy để kế hoạch của Tình Yêu và Ánh Sáng được thực thi.
Hãy để thiên ý niêm phong cánh cửa nơi cái ác trú ngụ.
Cầu xin Ánh Sáng và Tình Yêu và Sức Mạnh khôi phục Thiên Ý trên Trái Đất.”

Đức Maitreya – Di Lặc
Đức Maitreya hiện đang sống ở Lôn Đôn, nước Anh. Anh ấy không sinh ra trong cơ thể của một
đứa bé; Anh ấy vật chất hóa một cơ thể. Trong tư tưởng bí truyền, điều này được gọi là cơ thể
Mayavirupa. Điều này được thực hiện bằng cách tiếp thêm sinh lực cho cơ thể etheric và sau đó
kết tủa nó lên cõi giới vật lý.
Đức Maitreya biểu lộ cơ thể này và đi vào thế giới vào năm 1977. Anh ấy đã xuất hiện nhiều lần
trên khắp thế giới nhưng không tuyên bố hoàn toàn về sự hiện diện của mình một cách công khai
ngoại trừ những điểm đạo đồ thân thiết nhất của anh ấy. Theo kế hoạch, trong tương lai rất gần,
anh ấy sẽ tuyên bố công khai sự hiện diện của mình với tư cách là Giảng Sư Thế Gian với thế
giới.
Tôi sử dụng thuật ngữ ‘Giảng Sư Thế Gian – World Teacher” bởi điều mà anh ấy là. Giảng sư
thế gian cũng là một thuật ngữ không ủng hộ bất kỳ định hướng tôn giáo nào và do đó xa lánh
bất kỳ nhóm nào. Tôi muốn làm rất rõ ràng ở đây đó là anh ấy là vị thầy đang được chờ đợi bởi
tất cả các tôn giáo. Vấn đề là, giống như thời của đức Jesus, nhân loại có thể không sẵn để hoàn
toàn chấp nhận anh ấy.
Chúa Jesus trong thực tế chính là đấng Messiah mà người do thái đã chờ đợi. Anh ấy thực ra là
một giáo sĩ Do Thái. Vấn đề là người Do Thái không hiểu điều này. Họ giữ chặt lấy khuôn mẫu
cũ và không cho phép các giáo lý mới cải thiện những gì mà họ đã được dạy.
Đức Maitreya cũng đương đầu với cùng một vấn đề đó vào ngày nay, không chỉ với Do Thái
Giáo mà còn với tất cả các tôn giáo lớn, các nhóm tâm linh, các trường huyền môn, những người
vô thần và những “người bất khả tri – agnostics” (người bất khả tri – agnostics là những người
cho rằng mọi thứ có thể có hoặc có thể không, họ lấp lửng, tương đối, và không đưa ra một ý
kiến sau cùng). Câu hỏi quan trọng là liệu thế giới đã sẵn sàng chấp nhận một sinh mệnh tinh
thần đầy vinh quang thực sự ở đây hay chưa. Hãy suy nghĩ về nó. Những người theo trào lưu
chính thống sẽ phản ứng như thế nào? Người Do Thái sẽ phản ứng như thế nào? Những người
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phật tử, người Hindu, người Hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào. Bạn có thể thấy lý do tại sao đức
Maitreya đã trì hoãn sự tuyên bố đầy đủ về sự hiện diện của anh ấy. Tuy nhiên tôi rất vui mừng
để nói thời gian đó đã tới gần. Djwhal Khul đã nói với tôi và đức Maitreya đã nói với chúng ta
từ chính anh ấy, anh ấy sẽ tuyên bố hoàn toàn sự hiện diện của mình trước khi kết thúc thế kỷ
này. Có khả năng là có thể ngay từ năm 1995 hoặc 1997. Như đã đề cập trước đây, anh ấy đang
chờ đợi một chừng mực nào đó của ý thức Christ được thiết lập trong thế giới này trước khi anh
ấy có thể thực hiện bước quan trọng này.

Một Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Hơn Nữa
Nếu những điều kiện chưa đáp ứng được để đức Di Lặc-Maitreya có thể tới, thì một chuỗi sự
kiện thậm chí còn phi thường hơn cũng đang xảy ra trên hành tinh này. Hai thực thể vũ trụ hiện
nay đang bổ xung thêm các nguồn năng lượng và sức mạnh vô cùng khổng lồ tới đức Maitreya.
Hai thực thể vũ trụ này có danh xưng là “Tinh Thần của Hòa Bình - the Spirit of Peace và Sự
Cân Bằng - Equilibrium” và “Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp - Avatar of Synthesis”. Hai sinh mệnh
này đang phủ bóng đức Maitreya theo cùng một cách mà đức Maitreya đã từng phủ bóng đức
Jesus 2000 năm trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trên hành tinh này chúng ta đang được tương tác
với Chân Sư Thăng Thiên Vũ Trụ - Cosmic Ascended Masters, không còn là chỉ với Chân Sư
Thăng Thiên của Hành Tinh. Ngoài ra, Đức Phật cũng đang thêm trí tuệ vũ trụ của mình vào đức
Maitreya. Ba sinh mệnh vũ trụ vĩ đại này hình thành một tam giác của năng lượng mà đức Christ
dẫn truyền tới chúng ta.

Đức Sai Baba.
Hơn nữa, ở Ấn Độ đức Thánh Thiện (Holiness) đang sống ở đó, chính là đức Sai Baba. Đức
Saibaba là đức Christ vũ trụ (Cosmic Christ) hóa thân trên hành tinh này, trong khi đó đức
Maitreya-Di Lặc là đức Christ của Hành Tinh. Đức Sai Baba, đấng Christ Vũ Trụ, là hóa thân
của cả Brahma (Phạm Thiên, Đấng Sáng Tạo trong kinh điển của Ấn Độ Giáo-Hindu), Vishu
(Đấng Bảo Hộ) và Shiva (Đấng Hủy Diệt), sống trong cùng một cơ thể. Anh ấy là một Đấng Hóa
Thân hoàn toàn của Thượng Đế trong biểu lộ (a totally God- realized Avatar). Anh ấy đã được
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đề cập đến như là một quan nhiếp chính tâm linh từ bên ngoài Thiên Hà này với sứ mệnh phụng
sự để giải cứu hành tinh này khỏi sự hủy diệt và để giúp đưa hành tinh này tiến nhập vào thời đại
mới. Tại thời điểm này tôi sẽ không nói thêm gì về Sathya Sai Baba vì tôi đã dành riêng chương
tiếp theo cho anh ấy. Đọc chương đó và tôi đảm bảo với bạn rằng cuộc sống của bạn sẽ không
bao giờ giống như trước đây nữa. Sự vinh quang, huy hoàng từ sinh mệnh và bản chất của anh
ấy khó có thể diễn tả được thành lời. Thực tế là đức Di Lặc, đức “Tinh Thần của Hòa Bình và Sự
Cân Bằng” và “Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp - Avatar of Synthesis” và đức Sai Baba đều là những
tâm trí hết sức phi phàm. Tôi rất hạnh phúc để nói như vậy nhưng sự thực còn thậm chí hơn thế
nữa.

Sự Ngoại Hiện Của Thánh Đoàn
Nếu những gì tôi đã đề cập từ trước tới nay chưa đủ kinh ngạc thì trên hành tinh này giờ đây có
40 thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn đến từ cõi giới tinh thần và đã hiển lộ chính họ cùng với
đức Maitreya để giúp đỡ và hỗ trợ công việc của anh ấy. Mười người trong số những chân sư
này, theo lời Djwhal Khul đã nói với chúng ta, thực sự đã vật chất hóa cơ thể vật chất của mình
như đức Maitreya đã làm. Có 10 hoặc 15 vị chân sư khác đang phủ bóng các đệ tự và điểm đạo
đồ của mình như khi xưa đức Maitreya đã làm với đức Jesus. Cũng có 10 hoặc 15 chân sư khác
đã đầu thai vào những em bé và đang lớn lên hoặc đã trưởng thành rồi.
Một trong những chân sư này được gọi là John of Penial, mặc dù đó không phải là tên thật của
anh ấy. Anh ấy là hóa thân của John of the Beloved, là đệ tử của đức Jesus người đã thăng lên
trong kiếp sống đó. Anh ấy là hóa thân của Chân Sư Kuthumi; anh ấy ở trên hành tinh này như
là một khía cạnh của Chân Sư Kuthumi. Djwhal khul đã nói với tôi rằng các Chân Sư ở cấp độ
đó có thể hóa thân vào nhiều hơn một phàm ngã cùng một thời điểm. Anh ấy là Chân Sư vĩ đại
mà Paul Solomon và Edgar Cayce - nhà thôi miên hiện đại ngày nay, đã nói tới là người sẽ mở
ra “thư viện cổ chứa các bản ghi – halls of records” trong kim tự tháp giza và tượng nhân sư
Sphinx và công bố tất cả các bản ghi chép, thông tin của người Atlantis. Djwhal Khul cũng nói
tới Thánh Saint Germain, Hilarion, và Paul the Venatian cũng tham gia vào quá trình hiển lộ này.
Việc lên kế hoạch cho sự kiện lớn này đã diễn ra trong nhiều, nhiều thế kỷ. Kế hoạch đã bắt đầu
vào những năm đầu năm 1400. Sự ngoại hiện thực sự bắt đầu từ năm 1860 với sự trao truyền
giáo lý của Thánh Đoàn thông qua phong trào Thông Thiên Học. Bà Blavatsky, đức giám mục
C. W. Leadbeater, bà Annie Besant, và Đại tá Olcot đều là một phần của giai đoạn đầu tiên của
việc ngoại hiện. Djwhal Khul đã thông báo trước tất cả các sự kiện này trong hai cuốn sách của
bà Alice Bailey những năm đầu 1900, là cuốn “Sự Tái Lâm Của Đức Christ” và cuốn “Sự ngoại
hiện của Thánh Đoàn”. Djwha Khul đã nói rằng sự ngoại hiện của Thánh Đoàn diễn ra trong ba
giai đoạn:
1. Trong giai đoạn đầu các điểm đạo đồ có cấp điểm đạo dưới 3 lần sẽ hiển lộ.
2. Trong giai đoạn sau các thành viên kỳ cựu của Thánh Đoàn sẽ hiển lộ; điều này đang được
diễn ra ngay bây giờ.
3. Trong giai đoạn cuối cùng, đức Christ hay đức Maitreya – Di Lặc sẽ hiển lộ. Cuối cùng,
sau đó, tại thời điểm thích hợp và quan trọng mà chỉ anh ấy biết, anh ấy sẽ tuyên bố danh
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tính, mục đích và sứ mệnh của mình một cách công khai tới thế giới. Tại thời điểm đó anh
ấy cũng sẽ giới thiệu các Chân Sư là những người đã cùng hóa thân cùng anh ấy.

Sự Tiến Hóa Tăng Dần Của Nhân Loại
Khi đức phật Thích Ca tới hành tinh này 2500 trước khi thời của đấng Christ, Anh ấy đã neo đậu
nguyên tắc trí tuệ trên hành tinh này cho nhân loại. Khi đức Jesus và đức Maitreya-Di Lặc tới
hành tinh này 500 năm sau, họ đã neo đậu trí tuệ của đức Phật và Tình Yêu, là sự trao truyền, sắp
đặt tiếp theo, hay còn gọi là sự tiết lộ của Thượng Đế. Trong sứ mệnh của đức Di Lặc hiện nay,
2000 năm sau thời điểm đó, anh ấy đang neo đậu trí tuệ của đức Phật, nguyên tắc của tình yêu
của sứ mệnh trong quá khứ của mình, cũng như neo đậu năng lượng và nguyên tắc của Shambala.
Năng lượng này thể hiện mục đích và kế hoạch của Thượng Đế và đức Hành Tinh Thượng Đế,
Sanat Kumara. (Trong chương 16 về Sanat Kumara và Thánh Đoàn, tôi đã đi rất chi tiết trong
việc giải thích anh ấy là ai và năng lượng này là gì). Có thể thấy rõ là trong từng giai đoạn tiến
hóa của con người và hành tinh, một mảnh khác của “trò chơi ghép hình” được tiết lộ và neo đậu
trên Trái Đất. Mỗi giai đoạn mang lại một sự mở rộng lớn hơn của Kế Hoạch Thiêng Liêng của
Thượng Đế.

Đức Christ Tới Trong Ba Cách
Đức Di Lặc – Maitreya tới với chúng ta về cơ bản theo ba cách:
1. Bằng cách phủ bóng tất cả các điểm đạo đồ và các đệ tử với sự hiện diện vũ trụ của mình.
2. Bằng cách tuôn đổ ý thức Christ tới tất cả mọi người.
3. Bằng cách xuất hiện trong thể vật lý của anh ấy giữa nhân loại.

Ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh - The Three Highest
Beings on the Planet
Djwhal Khul đã nói với chúng ta có ba sinh mệnh cao nhất trên hành tinh này là đức Maitreya ở
Lôn Đôn, đức Sai Baba ở Ấn Độ và người thứ ba là một chân sư đang sống ở Bờ Đông của Hoa
Kỳ, tên của anh ấy sẽ được công bố khi đức Maitreya tuyên bố bản thân mình.

Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian
Nó cũng là điều quan trọng cần hiểu đó là có rất rất nhiều những Bậc Thầy vĩ đại đã khác ở trên
hành tinh này bên cạnh những người mà tôi đã đề cập tới trong phần sự ngoại hiện của Thánh
Đoàn. Djwhal đã gọi nhóm này là Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian. Chúng ta, theo nghĩa
nào đó, là lực lượng mặt đất đang chuẩn bị con đường cho đức Di Lặc-Maitreya và Ashram
(Ashram: nhóm linh hồn đồng tu và cùng chí hướng phụng sự) vĩ đại của anh ấy đang trong quá
trình hiển lộ toàn hoàn.
Điều quan trọng thiết yếu cần phải hiểu rằng đức Maitreya và sự ngoại hiện của các Chân Sư
cùng với anh ấy sẽ không thay đổi thế giới của chúng ta. Toàn bộ thông điệp của họ là mỗi người
chính là đấng Christ, và mỗi người, trong sự thật, là ngang bằng với họ; đó là cách duy nhất mà
thế giới này sẽ thay đổi nếu tất cả mọi người nắm lấy trách nhiệm cùng chia sẻ trọng trách này,
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và trở thành những người duy trì tình huynh đệ như họ. Đức Maitreya đã nói : “Khi chúng ta
chia sẻ, chúng ta nhận ra Thượng Đế trong người anh em của chúng ta - When we share, we
recognize God in our brother.”

Nhiệm Vụ Của Các Chân Sư
Nhiệm vụ của các Chân Sư là rất nhiều và đa nhiệm. Djwhal đã làm sáng tỏ điều này với một vài
chỉ dẫn sau:
1. Tạo ra và duy trì sức sống của một tôn giáo của thế giới mới.
2. Tái tổ chức lại trật tự của xã hội để nó được tự do khỏi sự đàn áp, định kiến, chủ nghĩa vật
chất và sự kiêu căng.
3. Lễ khánh thành công khai của hệ thống điểm đạo, điều này sẽ bao gồm sự công khai hay
đào tạo bên ngoài các đệ tử.
Djwhal Khul đã nói rằng trong tương lai cuộc điểm đạo đầu tiên sẽ trở thành buổi lễ thiêng liêng
nhất của nhà thờ. Anh ấy cũng nói rằng giai đoạn trao truyền lần thứ ba các giáo lý của Những
Người Anh Em Trắng Cao Cả sẽ diễn ra trên toàn thế giới thông qua phát thanh, truyền hình,
Internet. Đây là sự trao truyền thứ ba sau phong trào Thông Thiên Học và các cuốn sách của bà
Alice Bailey. Một phần nhiệm vụ và mục đích của vợ tôi, Terri, và bản thân tôi là giúp Djwhal
Khul trong công việc này. Sự phân phát giáo lý tiếp theo này sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ này.
Djwhal cũng đã nói rằng chúa Jesus đã tiếp quản Giáo Hội Cơ Đốc Giáo từ cõi giới tinh thần,
một phần công việc của anh ấy là pha trộn tư tưởng Phương Đông và Phương Tây, để qua đó thể
hiện tính phổ quát của tất cả các tôn giáo.
Djwhal cũng nói rằng sẽ có một điểm đạo đồ là người mà sẽ phụng sự như một Đấng Cứu ThếMessia cụ thể cho người Do Thái để đưa ra hình thái tư tưởng cụ thể của tôn giáo này. Anh ấy
cũng nói rằng đức Phật sẽ gửi tới hai điểm đạo đồ đã được đào tạo để cải cách Phật Giáo.
Nhóm các nhà tài chính có tâm trí tâm linh là những thành viên có ý thức của Ashram của đức
Christ sẽ nắm giữ tình hình kinh tế thế giới và mang lại những thay đổi lớn lao và cần thiết. Trong
tương lai, mỗi quốc gia trên hành tinh sẽ nắm giữ cổ phần tài nguyên của nó và tất cả các khoản
dư thừa sẽ được đưa vào một quỹ để sử dụng cho các quốc gia khác mà kém giàu có hơn. Về bản
chất, cuộc cách mạng của toàn thể hệ thống kinh tế thế giới sẽ diễn ra dựa trên nền kinh tế chia
sẻ.
Người đứng đầu của một cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc sẽ là một vị Chân Sư hoặc tối thiểu
là điểm đạo đồ cấp ba. Điều này sẽ cho phép cơ quan này chịu ảnh hưởng trực tiếp của một thành
viên cấp cao của Thánh Đoàn. Đức Maitreya sẽ rất bận rộn với việc giải phóng các năng lượng,
giảng dạy, việc điểm đạo, kích thích và truyền cảm hứng cho sự hình thành một tôn giáo của thế
giới mới. Tôn giáo này sẽ thừa nhận tất cả các con đường đều dẫn lối quay trở lại tới Đấng Sáng
Tạo và sẽ chấm dứt mọi cạnh tranh giữa các tôn giáo.
Đức Maitreya đã nói rằng mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau sẽ là nền tảng của cuộc
sống của mỗi người. Sự chia sẻ tài nguyên của hành tinh phong phú dồi dào này sẽ là bước đầu
tiên trong việc phát triển mối quan hệ đúng đắn.
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Đức Maitreya cũng mang theo cùng anh ấy những thiên sứ vĩ đại hay các thiên thần (deva), là
những sinh mệnh làm việc gần gũi với nhân loại, để giảng dạy rất nhiều khía cạnh nghệ thuật của
cuộc sống.

Tất Cả Những Người Tầm Đạo Là Sự Ngoại Hiện
Của Thánh Đoàn
Điều cần thiết để hiểu rằng tất cả những người đang đọc cuốn sách này ngay bây giờ cũng là sự
ngoại hiện của Thánh Đoàn; tất cả những người tầm đạo, các đệ tử, các điểm đạo đồ đều tham
gia vào công việc vĩ đại này. Một người sẽ không thấy được những thành viên cấp cao của Thánh
Đoàn, là những người đã tới cùng với đức Di Lặc, họ chỉ thấy đó là một người với sự tách biệt
và khác biệt với chính họ. Mỗi người là một phần của cùng một gia đình, ý thức, và mục đích
nhóm. Họ phụ thuộc vào nhân loại nhiều như chúng ta phụ thuộc vào họ. Chỉ khi mọi người tham
dự vào và thấy được sự nhất thể, thì công việc sẽ sẽ được hoàn thành. Sự khác biệt duy nhất giữa
nhân loại và Thánh Đoàn đó là nhân loại là thành viên của tình huynh đệ vĩ đại đã có sẵn ở đây
trên Trần Gian này. Trong một nghĩa nào đó, nhân loại có một lợi thế lớn hơn: họ đã sống ở đây
trên Trần Gian một thời gian và do đó có thể thích ứng để sống ở đây, nhân loại có thể phụng sự
rất to lớn cho các Chân Sư, những người vừa mới tới đây.
Không quan trọng ở cấp độ nào của sự điểm đạo mà một người có. Tất cả đều là một phần của
tình anh em và chị em vĩ đại của các linh hồn có mục đích để phụng sự kế hoạch của Thượng Đế.
Tất cả mọi người nên nhận ra chính họ hoàn toàn là một phần của sự ngoại hiện của Thánh Đoàn
và cái mà họ là, trong thực tế, đang mở đường cho công việc trong tương lai của Thánh Đoàn và
sự công bố đầy đủ sắp tới.

Tổng Kết
Sự tái lâm của Đức Christ và sự ngoại hiện của Thánh Đoàn về bản chất là một nhóm các hóa
thân, là những người hướng dẫn đi tới Thời Đại Hoàng Kim trên hành tinh này. Chúng ta đang
sống bây giờ ở một trong những thời điểm đặc biệt nhất trong lịch sử của hành tinh này. Chúng
ta đang kết thúc một chu kỳ 2000 năm, một chu kỳ 6000 năm, một chu kỳ 12.000 năm, và một
chu kỳ 36.000 năm trong chiêm tinh học hành tinh và chiêm tinh học của hệ mặt trời. Chúng ta
cũng ở đúng vào thời điểm kết thúc của cuốn lịch của người Maya, kết thúc vào năm 2012. Bất
cứ khi nào trong lịch sử mà rơi vào thời điểm kết thúc của chu kỳ thì nó thời điểm cực kỳ quan
trọng. Nó là thời điểm mà hành tinh này di chuyển tới quãng tám cao hơn trong Kế Hoạch Thiêng
Liêng – Thiên Cơ. Nó là thời điểm hành tinh này và tất cả cư dân của nó di chuyển vào trong
chiều kích thứ tư của ý thức, là ý thức Christ.
Thời gian đó là ngay lúc này, để vượt qua mặt bên kia đi vào Thời Đại Hoàng Kim và mang tới
các công việc để thực hiện với sự tận tâm và hiến dâng cho tất cả các linh hồn trên Trái Đất.
Vywamus nói rằng nhân loại cũng đang tiếp cận một giai đoạn thăng thiên tập thể, hay là điều
mà anh ấy gọi là thời kỳ thu hoạch, bởi vì nó là sự kết thúc của tất cả các chu kỳ. Vywamus nói
rằng có 100 năm mà cánh cửa mở ra và người dân của Trái Đất đang tiếp cận điểm cao nhất của
thời điểm đó vào cuối thế kỷ này.
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Nó cũng đã được dự đoán rằng vào cuối chu kỳ này khi đức Maitreya rời đi và tiến tới sự tiến
hóa vũ trụ của mình, Chân Sư Kuthumi sẽ thay thế vị trí của anh ấy và trở thành người đứng đầu
Thánh Đoàn, thay thế vị trí mà đức Maitreya để lại. Đức Maitreya sẽ trở lại, điều này đã được
tiên tri, vào một chu kỳ trong tương lai, như là đấng Christ vũ trụ. Đây là một viễn cảnh khá thú
vị cho tương lai của Trái Đất yêu quý của chúng ta.
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Chương 12 - Đức Christ Vũ Trụ - Sự Lâm Phàm
Của Đức Sathya Sai Baba
Bàn tay để giúp đỡ thì thiêng liêng hơn đôi môi để cầu nguyện
Sathya Sai Baba
Có một vị Chân Sư vĩ đại đang sống ở Ấn Độ vào thời điểm này, là người vô cùng vinh quang,
huy hoàng, rực rỡ trong sự nguy nga tráng lệ tâm linh mà không một từ ngữ nào có khả năng diễn
tả được hết về anh ấy. Tên của sinh mệnh đầy vinh quang tráng lệ này là Sri Shathya Sai Baba.

Những phép lạ mà Chúa Jesus đã thực hiện trong 3 năm cuối đời của ông, chẳng hạn như làm
hồi sinh người đã chết, biến nước thành rượu, và đi trên mặt nước, Saibaba đã làm trong 60 năm.
Thật khó có thể tin rằng một sinh mệnh vô cùng vĩ đại như vậy thực sự ở trên Trái Đất, bởi Sai
Baba là đức Christ Vũ Trụ (ND: Chúa Cứu Thế Vũ Trụ).
Đức Maitreya – Di Lặc là Đức Christ Hành Tinh. Anh ấy là người đứng đầu Thánh Đoàn – Cấp
bậc tinh thần của Hành Tinh này. Sai Baba là tương đương ở mức vũ trụ. Vì vậy, trong thực tế
Đức Christ của Hành Tinh và Đức Christ của vũ trụ đang đồng thời ở trên hành tinh này cùng
một thời điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử hành tinh này từng có thời điểm nào tốt hơn thế, theo
nghĩa tâm linh, đó là sự hóa thân của cả hai sinh mệnh này.
Sự xuất hiện của Sai Baba được tiên tri hơn 2000 năm trước trong sử thi Mahabharata. Sử thi
Mahabharata là một trong những cuốn sách thiêng liêng nhất của Ấn Độ. Nó chứa đựng cả Chí
Tôn Ca - Bhagavad-Gita trong nó, mà một lần nữa là câu chuyện của Krishna, thú vị hơn nữa đó
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chính là một kiếp sống trong quá khứ của Đức Maitreya – Di Lặc. Trong cuốn sách này, Vishnu,
là một trong ba vị thần của Ấn Độ Giáo bao gồm Brahma, Vishnu và Shiva, đã dự đoán vào một
thời kỳ trong tương lai khi đạo đức bị suy giảm gọi là Kali Yuga. Trong thời đại này, chính là
thời điểm hiện nay của chúng ta, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trở lại như một Đấng Lâm Phàm tâm
linh vĩ đại. Một Đấng Lâm Phàm chính là Thượng Đế Tính được sinh ra trong hình dạng con
người (An Avatar is a God-realized being at birth). Ngay cả đức Jesus và đức Phật cũng không
phải là Đấng Lâm Phàm theo nghĩa của thuật ngữ này. Nói cách khác, một Đấng Lâm Phàm –
Avatar- không phải thực hiện bất kỳ thực hành tâm linh nào để đạt tới sự tự nhận thức, bởi vì sự
tự nhận thức đã có sẵn từ khi mới sinh ra. Đây là trường hợp của Sai Baba.
Sử thi Mahabharata và những lời tiên tri cổ đại khác đã đưa lời tiên tri chi tiết hơn 5000 năm
trước về những đặc điểm của Đấng Lâm Phàm tương lai này. Tôi muốn chia sẻ một số những lời
tiên tri này với bạn.

Họ nói rằng ông sẽ có mái tóc ngắn và nhìn như một vương miện lớn làm từ tóc. Ông sẽ có thể
vật chất hóa mọi thứ theo ý muốn với sức mạnh của tâm trí mình. Ông ấy có tất cả các khả năng
ngay từ khi mới sinh ra. Ông ấy sẽ mặc áo choàng màu đỏ máu. Ông ấy sẽ mang tên là Truth.
(Tên của Sai Baba là Sathya có nghĩa là sự thật (truth) trong tiếng Hindu). Ông ấy sẽ là hóa thân
của bộ ba Avarta (Thần Brahma, Vishnu và Shiva). Ông ấy sẽ được sinh ra ở miền nam Ấn Độ.
Ông ấy sẽ có dấu ấn của Đấng Lâm Phàm ở dưới chân của mình. Ông ấy sẽ được sinh ra trong
một hình dạng cơ thể của người Ấn Độ. Cha mẹ Ông sẽ là những người thờ phụng Krishna. Ông
ấy hoàn toàn Thiêng Liêng và là Thượng Đế Tính hoàn toàn (fully God-realized). Ông ấy là
người biết tất cả và là sinh mệnh vĩ đại nhất sống trên thế gian. Ông ấy sẽ có khả năng kéo dài
tuổi thọ và ở nhiều nơi cùng một lúc. Điều tốt lành sẽ được tích lũy cho bất cứ ai nhìn thấy ông
ấy.
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Bên trái là lần hóa thân thành Shirdi Sai Baba (mất ngày 15-10-1918), lần thứ hai thành Sri
Sathya Sai Baba (mất ngày 24-4-2011) ảnh ở bên phải, và lần thứ ba Ngài nói sau 8 năm kể từ
ngày Ngài mất, ảnh ở chính giữa là Ngài của sau này.
Mỗi một trong những lời tiên tri được đưa ra cách đây 5000 năm đều mô tả một cách hoàn hảo
về Sai Baba. Trong trải nghiệm cá nhân của tôi với tất cả các bậc thầy tâm linh của mình, các
Chân Sư, các cuốn sách, các con đường tâm linh và các trường huyền môn mà tôi có tương tác
cùng, tôi chưa bao giờ bắt gặp bất kỳ người nào có quyền năng và tầm vóc vô cùng vĩ đại như
Sai Baba. Tôi không muốn nói thêm nhiều về chuyện này bởi vì hầu hết công việc của tôi đều
tập trung Ashram của tia thứ hai của Djwhal Khul và Kuthumi. Tôi chưa từng đến Ấn Độ hay
thấy tận mắt đức Sai Baba. Tuy nhiên tôi đã có rất nhiều trải nghiệm cá nhân và gặp gỡ với anh
ấy trong giấc mơ và trong thiền định. Tất cả những gì tôi có thể nói là một khi người đó đã tiếp
xúc với Sai Baba, người đó sẽ không bao giờ giống như trước đó nữa, tôi hứa điều này. Tiếp theo
đây là nhiệm vụ khiêm nhường và vui vẻ của tôi để chia sẻ với bạn một số câu chuyện về cuộc
sống và một số lời giảng dạy của ông.

Những câu chuyện về Sai Baba
Có rất nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc về Sai Baba rất khó để biết bắt đầu từ đâu. Khi anh ấy
sinh ra, các nhạc cụ đã tự chơi theo cách của chúng . Khi còn là một đứa bé, anh ấy đã có khả
năng vật chất hóa bút chì, kẹo, thức ăn, hoặc bất cứ thứ gì anh ấy cần ngay lập tức từ không khí.
Vào một trong những ngày thánh lễ của Hindu giáo, họ sẽ có một cuộc diễu hành của tất cả những
người thánh thiện, với những chiếc xe hoa nhỏ đi trên phố, những người xem cuộc diễu hành đã
thấy Sai Baba, khi đó mới 5 tuổi, ngồi trên chiếc xe hoa chính trong vị trí linh thiêng nhất. Họ
hỏi tại sao đứa trẻ này lại ngồi đó. Tất cả các vị thánh và thánh nhân nói rằng bởi vì đứa trẻ 5 tuổi
đó là bậc thầy (guru) của họ.
Năm 13 tuổi, anh ấy bị một con bọ cạp cắn và bất tỉnh trong 24 giờ. Khi anh ấy thức dậy, tất cả
gia đình anh ấy đã ở xung quanh và anh ấy nói với họ rằng trong kiếp sống quá khứ của mình,
anh ấy là vị thánh vĩ đại và là Đấng Lâm Phàm – Avatar, tên là Shirdi Sai Baba. Gia đình và bạn
bè của anh ấy đang đứng xung quanh đều không tin anh ấy. Shirdi Sai Baba là một trong những
vị thánh vĩ đại nhất của Ấn Độ vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900. Shirdi Sai
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Baba cũng là một Avatar. Trong thời gian Shirdi Sai Baba còn sống, những người Hồi giáo và
người Hindu ghét nhau; tuy nhiên, cả hai nhóm đều tôn thờ Shirdi Sai Baba. Anh ấy có nhiều
quyền năng giống như Sai Baba trong cuộc đời này.
Shirdi Sai Baba đã nói trên giường bệnh của mình, với những người sùng đạo của anh ấy rằng
sau khi chết, ông sẽ trở lại trong tám năm sau đó trong một ngôi làng nào đó ở miền nam Ấn Độ.
Tám năm sau Sai Baba được sinh ra, hoàn thành lời tiên tri đó. Tuy nhiên gia đình và bạn bè của
Sai Baba không tin anh ấy, vì vậy Sai Baba nhặt một bình hoa và ném nó xuống đất. Những bông
hoa và bình hoa bay khắp nơi và khi những bông hoa đã nằm yên trên mặt đất, chúng đã xếp
thành chữ “Shirdi Sai Baba.”
Không lâu sau sự kiện này, anh ấy nói với gia đình mình, “Những tín đồ của con đang chờ con.
Con sẽ rời khỏi nhà vì những điều tốt lành”. Sai Baba sau đó đã rời khỏi nhà và anh ấy bắt đầu
Đạo viện của mình.
Một câu chuyện thời thơ ấu khác trước khi chuyển đến cuộc sống trưởng thành của anh ấy: Khi
còn là một đứa trẻ ở trường, tất cả những đứa trẻ khác gọi anh ấy là “Guru – Bậc thầy” và ông
hướng dẫn tất cả chúng hát những bài hát sùng đạo và sáng tạo những hoạt động tâm linh. Tuy
nhiên vào một ngày anh ấy đang ở trong lớp và một trong những giáo viên thay thế đã cáo buộc
không đúng với anh ấy về một vài hành vi sai trái mà không phải là lỗi của anh ấy. Người giáo
viên thay thế này bắt anh ấy đứng trên một chiếc ghế ở phía sau lớp học như một hình phạt và sẽ
không để anh ấy rời đi cho đến khi được sự cho phép. Trong khi đó tiếng chuông tan lớp vang
lên và tất cả bọn trẻ rời đi. Sai Baba vẫn đứng ở trên ghế.
Trong khi đó người giáo viên đang ngồi trên ghế của mình ở phía trước lớp học, và không thể
hiểu được tại sao mình lại bị dính chặt vào chiếc ghế đang ngồi. Anh ta đang cố rời khỏi đó để
đi tới lớp học tiếp theo nhưng không thể. Giáo viên tiếp theo bước vào lớp và hỏi tại sao người
giáo viên vẫn chưa rời đi. Người giáo viên thay thế đã giải thích tình trạng kỳ quặc khó hiểu này
của mình, và sau đó người giáo viên mới nhìn thấy Sai Baba đứng trên ghế trong góc lớp và biết
được chuyện gì đã xảy ra, sự kiện đó đã cho tất cả các giáo viên thấy được quyền năng đặc biệt
của anh ấy. Người giáo viên mới bảo Sai Baba xuống khỏi ghế. Khi anh ấy xuống, người giáo
viên thay thế kia cũng được thoát khỏi chiếc ghế của mình.
Sai Baba đã nói rằng anh ấy sẽ tới thông qua ba lần hóa thân thành Đấng Lâm Phàm. Trong cuộc
đời trước đó anh ấy là Đấng Lâm Phàm Shirdi Sai Baba, trong cuộc đời này anh ấy là Sathya Sai
Baba. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ hóa thân một lần nữa trong tương lai dưới tên gọi Prema Sai
Baba. Sai Baba bây giờ đã 65 tuổi (1992) và nói rằng anh ta sẽ sống cho đến khi anh ta 96 tuổi.
Ở tuổi 96 anh ấy sẽ đi vào thế giới tinh thần và hai năm sau đó anh ấy sẽ hóa thân một lần nữa
thành Prema Sai Baba. Anh ấy thậm chí còn vật chất hóa một chiếc nhẫn cho một người sùng
đạo mà có hình ảnh của anh ấy trong hóa thân ở tương lai là Prema Sai Baba.
Danh tiếng của Sai Baba đã vang xa đi khắp Ấn Độ và toàn thể thế giới. Người ta ước tính rằng
ông có thể có hơn 75 triệu tín đồ. Vào ngày sinh nhật cuối cùng của ông, hơn hai triệu người đã
đã tham dự buổi lễ kỷ niệm của ông. Sai Baba nói rằng trong hóa thân của ông thành Shirdi Sai
Baba thì kiếp đó ông ấy là hóa thân của Shiva, hay năng lượng của cha (father energy). Trong
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hóa thân hiện tại của ông thành Sathya Sai Baba, ông ấy là sự hóa thân của Shiva-năng lượng của
cha và Shakti-năng lượng của mẹ (mother energy). Trong kiếp sống tiếp theo sẽ là Prema Sai
Baba, ông ấy sẽ chỉ là sự hóa thân của năng lượng Shakti.
Sai Baba có thể thực hiện bất cứ điều gì anh ta muốn ngay lập tức chỉ bằng cách dùng bàn tay và
thực hiện xoay tròn cánh tay của mình, và ông làm điều này một cách thường xuyên. Có một
video mà bạn có thể lấy từ Hiệu sách Cây Bồ đề (Bodhi Tree Bookstore) ở Los Angeles được gọi
là "Aura of Divinity" mà cho bạn thấy một cách chân thực anh ấy vật chất hóa mọi thứ. Họ cũng
có bảy video khác mà bạn có thể thuê hoặc mua. Tôi đặc biệt khuyên bạn nên thuê hoặc mua
chúng, nhất là video "Aura of Divinity”. (Link trên Youtube bạn có thể xem nội dung của Aura
of Divinity : https://www.youtube.com/watch?v=3Ftws29IXyA. )

Cuộc sống khi trưởng thành của Sai Baba
Trong cuộc sống trưởng thành của Sai Baba, ông thường rời khỏi cơ thể của mình khi một người
sùng đạo ở thế giới bên kia kêu gọi sự giúp đỡ của ông. Các tín đồ của ông vào thời điểm đó chịu
trách nhiệm chăm sóc cơ thể vật chất của ông khi điều này xảy ra. Một buổi tối, ông rời khỏi cơ
thể của mình và những người sùng đạo đặt cơ thể ông lên giường. Đột nhiên cơ thể ông bắt đầu
bay lên trong không trung và lơ lửng quanh phòng. Những hạt bụi linh thiêng bắt đầu tuôn đổ ra
khỏi chân của ông nhiều vô kể. Các tín đồ nghe thấy ông lẩm bẩm rằng: “Maharshi là chân sen
của tôi - Maharshi is at my lotus feet”. (Lotus feet – Chân Sen mang nghĩ ám chỉ rằng khi người
đệ tử hiến dâng tận tâm cho công việc phụng sự, và là đệ tử của một vị thầy, có sự sùng kính, yêu
thương, khiêm nhường, tận tụy thì người thầy sẽ trồng cuống sen vào trái tim người đệ tử, bởi sự
suy tưởng, thiền định trên chân sen này của vị thầy mà anh ấy đã lựa chọn…trong những cách
như vậy, thì sự hiệp thông với thiêng liêng được thiết lập. Trong hầu hết kinh sách và tài liệu ở
phương Đông, người sinh viên tâm linh được khuyến khích để trú ẩn, hay nương tựa nơi chân
sen của vị thầy của anh ấy, chân sư hay vị thần nào đó. Tìm hiểu thêm về thuật ngữ lotus feet tại
link https://www.vai.com/minisites/realillusions/07lotusfeet_sublime.html). Ông hạ xuống nằm trên giường
sau một thời gian. Ngày hôm sau, Ashram của ông nhận được một thông điệp rằng Ramana
Maharshi, một vị thánh đã thấu rõ và biểu lộ Thượng Đế Tính, sinh ra ở Ấn Độ, đã từ trần tối
hôm trước lúc 9 giờ đêm, cũng là thời điểm mà Sai Baba đã bay lên.
Trong một trường hợp khác, Sai Baba được biết đến là đang giảng dạy tại ashram mặc dù ông
đang ở tại một ngôi nhà ở một vùng đất khác của Ấn Độ. Nói cách khác, ông phân thân trong hai
ngày. Một lần khác, chiếc xe của ông hết xăng. Ông bảo người lái xe xuống sông và đổ đầy nước
vào thùng. Người lái xe đã làm những gì anh ta được bảo và đưa xô nước cho Sai Baba. Sai Baba
đặt ngón tay vào đó và biến nước thành xăng. Anh ta đổ nó vào thùng xăng và họ tiếp tục việc
lái xe.
Một lần khác ông ấy đang lái xe với một vài người và họ dừng ăn trưa. Sai Baba hỏi, "Bạn muốn
loại trái cây nào? Mỗi người nói tên một loại trái cây có xuất xứ ở nước ngoài, một số loại trái
cây thậm chí còn không mọc ở Ấn Độ bao giờ. Sai Baba nói với họ : “Hãy lấy nó từ cái cây ở
đằng kia." Họ nhìn lên cây và nó đã trồng trái cây mà họ muốn.”
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Một trong những câu chuyện nổi bật nhất kể về một ngày Sai Baba đang đi với người đệ tử thân
tín của mình, anh ta là người Phương Tây, tên là Jack Hislop. Sai Baba cúi xuống, nhặt một cành
cây và trong khoảng mười giây ông ấy di chuyển cánh tay của mình như mọi khi mỗi lần ông
định vật chất hóa một thứ gì đó. Đột nhiên một cây thánh giá bằng gỗ tuyệt đẹp xuất hiện, với
một bức tượng bằng kim loại của Chúa Jesus gắn liền với nó. Sai Baba nói rằng cây thánh giá
này chính xác là cách Chúa Jesus đã nhìn vào thập tự giá khi anh ấy bị đóng đinh. Sau đó, Sai
Baba nói một điều thậm chí còn đáng chú ý hơn nữa. Ông nói rằng gỗ của cây thánh giá này thực
sự là gỗ từ thập tự giá mà Chúa Jesus đã bị đóng đinh trên đó. Ông cũng nói rằng đó không phải
là nhiệm vụ dễ dàng để vật chất hóa loại gỗ này bởi vì nó đã bị phân hủy thành đất; Đó là lý do
tại sao ông cần thêm một chút thời gian để thực hiện việc đó. Ông đưa cây thánh giá này cho Jack
Hislop như một món quà. Jack cảm thấy vô cùng xúc động. Ông trở về Mỹ và đi xác định niên
đại của cây thánh giá này. Các nhà khoa học đã nói với anh ấy rằng nó đã được 2000 năm tuổi.
Ông bà Walter Cowan là một cặp vợ chồng nhiều tuổi tới từ Hoa Kỳ, họ đã là một tín đồ từ lâu
của Sai Baba. Họ đã đi du lịch tới Ấn Độ, và trong một buổi sáng ông Walter Cowan bị đau tim
và chết trong một thành phố cách xa Ashram-Đạo viện của Sai Baba. Người vợ đã cố gắng gửi
một bức điện đến Sai Baba nhưng ông không có mặt ở Đạo viện của mình vào thời điểm đó.
Sáu hoặc tám giờ sau, Sai Baba xuất hiện tại bệnh viện sau khi nhận được bức điện tín. Gia đình
và bạn bè của Walter Cowan đã rời khỏi đó. Sai Baba nói với những người quản lý bệnh viện
rằng ông muốn nhìn thấy xác chết của Walter Cowan. Người quản lý dẫn ông vào căn phòng đó
và anh ta rời khỏi đó. Năm phút sau Walter Cowan sống lại và bước ra ngoài cùng với Sai Baba.
Các quan chức bệnh viện và các bác sĩ ở căn phòng đó đã vô cùng ngạc nhiên, Walter Cowan
sau đó đã đi gặp vợ và gia đình của mình và họ hầu như đều đau tim vì chuyện đó.
Anh ta nói với họ rằng khi anh ta chết Sai Baba đã ở đó với anh ta trong thế giới tâm linh. Ông
đã đi với Sai Baba qua các chiều kích của thực tại tới một căn phòng với một hội đồng đầy người
ở xung quanh một chủ tịch hội đồng. Vị chủ tịch tiến hành kéo những cuộn giấy từ phía sau anh
ta là cuộc sống quá khứ của Walter Cowan và trong hai giờ anh ta đọc những cuộn giấy về đời
sống trong quá khứ này của mình. Walter Cowan đã ngạc nhiên trước tất cả các đời sống mà anh
đã phụng sự và giúp đỡ mọi người. Sau hai giờ đó, Sai Baba nói với chủ tịch rằng Walter Cowan
vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình trên Trái Đất và rằng ông muốn đưa anh ta trở lại cơ thể
vật chất của mình để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vị chủ tịch nói đồng ý và Sai
Baba sau đó đưa Walter trở lại cơ thể vật lý của mình, nơi anh ta tỉnh dậy bên cạnh Sai Baba!
Một câu chuyện khác còn đáng chú ý hơn nữa đó là một cặp vợ chồng người Ấn Độ là tín đồ của
Baba. Người chồng được chẩn đoán mắc bệnh rất nặng và tất cả các bác sĩ nói rằng anh ta sẽ chết
bất cứ lúc nào. Người vợ gửi điện tín cho Sai Baba để được giúp đỡ. Ông phản hồi lại rằng ông
ấy sẽ tới. Người đàn ông trở nên yếu dần đi và cuối cùng đã chết. Người vợ của anh ta có gọi cho
Sai Baba một lần nữa và ông ấy nói ông ấy sẽ tới. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, xác chết
đã trở nên cứng đờ. Sau khi kết thúc ngày thứ ba, Sai Baba đột nhiên xuất hiện ở đó.
Tất cả gia đình anh ta vẫn đang đau buồn vì mất mát của họ. Sai Baba nói ông ấy muốn ở một
mình với xác chết. Ông ấy đóng cửa lại và như câu chuyện đã từng có trước đây, ông ấy trao cho
anh ta sắc lệnh của mình, như Jesus đã làm khi anh ấy nói “Lazarus, hồi sinh” (Lazarus, arise!).
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Người đàn ông thức dậy sau khi đã chết ba ngày. Sai Baba cho anh ta một ít trà nóng và anh ta
đã uống. Sau đó Sai Baba nói với anh ta rằng gia đình đã rất lo lắng cho anh ta và anh nên đi ra
ngoài và an ủi họ.
Một lần khác, Sai Baba đang đi cùng với một nhà địa chất là người rất bảo thủ, anh ta không cởi
mở với những điều thuộc về tâm linh. Khi họ đi cùng nhau qua một khu rừng Sai Baba nhặt một
tảng đá và nói với nhà địa chất, “Cái gì đây?” Nhà địa chất nói, “Đó là một hòn đá, Baba.” Sai
Baba nói, “Không, không, sâu hơn, sâu hơn nữa. Nhà khoa học nói, “Đó là các nguyên tử và phân
tử rung ở tốc độ nhất định.” Baba nói, “Không, không, sâu hơn, sâu hơn nữa.” Nhà địa chất bối
rối và nói, “Tôi không biết, Baba, nó là cái gì vậy?” Sai Baba, giữ viên đá trong tay, thổi vào nó
và ngay lập tức, ngay trước mắt anh, tảng đá biến thành bức tượng của Đức Krishna. Nhà địa
chất vẫn đang ở trong trạng thái bị sốc. Sau đó Sai Baba nói, “Ăn đi.” Nhà địa chất nói, “Cái gì?”
Sai Baba lặp lại, “Ăn đi.” Bức tượng được làm bằng kẹo đá.
Một lần khác, Sai Baba đang giảng dạy một nhóm sinh viên tại một trường học mà ông ấy đã
khởi xướng. Một ngày nọ, ông ấy kể cho họ nghe một câu chuyện về một chiếc vòng ngọc lục
bảo mà Krishna đã đeo trong cuộc đời của mình 7000 năm trước. Trước tất cả sinh viên, Sai Baba
đột ngột nói, “Các bạn có muốn thấy chiếc vòng ngọc lục bảo này không?” Một đợt lắc tay của
mình ông ấy đã vật chất hóa ra chiếc vòng cổ của Krishna, truyền nó quanh phòng để các sinh
viên nhìn và chạm vào. Sau khi tất cả mọi người đã có cơ hội để nhìn thấy và chạm vào nó, ông
lại phi vật chất hóa nó và gửi nó trở về nơi mà nó đã tới.
Một người bạn của tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện về điều gì đó đã xảy ra với một người bạn
của anh ấy. Người đó là một tín đồ của Baba nhưng sau đó đã sống ở California. Anh ta dường
như đang trải qua một thời gian rất khó khăn về mặt tình cảm và nghiêm túc xem xét việc tự sát.
Một đêm cuối cùng anh ta quyết định sẽ làm điều đó. Anh ta lấy khẩu súng trường ra, nạp đạn
vào, và chuẩn bị kéo cò thì chuông cửa reo. Anh giấu khẩu súng dưới tấm chăn trong phòng ngủ,
đóng cửa lại và đi mở cửa trước của căn nhà. Có một người bạn học cùng với anh ta ở trường
trung học cơ sở, anh ta đã không gặp người bạn này khoảng 20 năm rồi.
Người bạn này xông vào và họ nói chuyện vài tiếng đồng hồ, điều này đã khiến anh ấy vui lên
một chút. Rồi đột nhiên người bạn nói anh ta phải rời đi. Người bạn đã không rời khỏi tầm mắt
của anh ta trong suốt khoảng thời gian người bạn ở đó, nhưng khi anh ta đi vào phòng ngủ để lấy
khẩu súng, nó đã biến mất. Anh có một cảm giác mơ hồ rằng Sai Baba có liên quan. Anh ta không
thể tự sát vì anh ta không còn khẩu súng nữa, nên anh ta quay trở lại Ấn Độ trong một cuộc hành
hương khác. Một trong những ngày đầu tiên anh ta ở tại ashram, anh ta được Sai Baba chọn ra
để phỏng vấn riêng với một nhóm khoảng 25 người khác. Khi Sai Baba đi ra để chào đón mọi
người, ông ấy chỉ vào người đàn ông này và bảo anh ta đi theo ông. Họ đi vào một trong những
căn phòng của Sai Baba và khi người đàn ông bước vào phòng, anh ta thấy một khẩu súng trường
trên bàn. Khi anh ta nhìn kỹ hơn, anh ta nhận ra đó là khẩu súng trường của mình. Sai Baba lịch
sự mỉm cười và nói với anh ta, "Bạn vẫn cần thứ này sao?".
Khi một người muốn chụp ảnh Sai Baba, nó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi Sai Baba cho phép.
Một người phụ nữ từ Hoa Kỳ đã yêu cầu một bức ảnh của Baba. Sai Baba đồng ý, nhưng anh ta
nói với người phụ nữ, "Tôi sẽ cho phép bạn chụp bức ảnh này; Tuy nhiên, trong bức ảnh này, tôi
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sẽ cho bạn thấy hình dạng thật của tôi. ”Khi người phụ nữ về nhà và in ra bức ảnh, bức ảnh lại
không phải là cơ thể vật chất của Sai Baba, mà là một bức tranh của Đức Datatreya. Đức
Datatreya, trong Ấn Độ-HinDu giáo, là hóa thân của Brahma, Shiva, và Vishnu trong cùng một
cơ thể.

Ảnh minh họa Lord Datatreya.
Sri Aurobindo, Đạo sư tâm linh vĩ đại đến từ Ấn Độ, trong một ngày ông đang thiền định, khi
ông ấy trở ra sau khi thiền định, ông ấy nói với các đệ tử của mình rằng Krishna đã lâm phàm
vào thế giới vật chất ngày hôm trước, ngày 23 tháng 11 năm 1926. Đây là ngày Sai Baba được
sinh ra.
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Mohammed, người sáng lập của đức tin Hồi Giáo, đã tiên đoán sự xuất hiện của cái mà ông gọi
là “Đấng Hoàng Kim - the Golden One.” Ba lời tiên tri về đặc trưng của Đấng Hoàng Kim là
người có tầm vóc ngắn, có nốt ruồi trên mặt và sống thọ 96 tuổi. Điều này là mô tả chính xác
hoàn hảo về Sai Baba. Những lời tiên tri của người Hopi ở Ấn Độ đã nói về một Đấng Lâm Phàm
vĩ đại trong tương lai, người sẽ đến từ phương Đông và sẽ mặc đồ màu đỏ. Sai Baba luôn luôn
mặc áo choàng màu đỏ và màu cam. Những lời tiên tri này rất cụ thể và Sai Baba là khớp với
mọi người trong mô tả của họ.
Sai Baba đã nói rằng một Đấng Lâm Phàm có thể được biết tới bởi 16 dấu hiệu: điều khiển được
năm chức năng của cơ thể, điều khiển được năm giác quan của cơ thể, điều khiển được năm yếu
tố của tự nhiên. Mười năm điều này có thể đạt được thông qua thực hành tâm linh và các quy tắc
tâm linh. Đặc tính thứ 16, Sai Baba nói rằng, chỉ có thể đạt được bằng sự giáng phàm của hóa
thân Thiêng Liêng và Đấng Lâm Phàm-Avatar đó đã tự ý thức được Thượng Đế Tính ngay khi
sinh ra : toàn trí tuyệt đối – omniscience (ND: Lậu tận thông, biết được thực tướng của sự vật),
toàn hiện (hiện hữu khắp nơi) – omnipresence và toàn năng – omnipotence.
Khi Sai Baba được hỏi ông thường ngủ như thế nào, ông nói mình không bao giờ ngủ. Khi được
hỏi lý do tại sao anh ấy thực hiện phép lạ, ông nói rằng ông ấy làm như vậy để thu hút sự chú ý
của mọi người để biến họ thành Thượng Đế. Một phép lạ đáng chú ý xảy ra trên khắp Ấn Độ và
thế giới là sự sáng tạo của ông về “Tro Thiêng” (Virbutti Ash). Tro thiêng này là thứ mà Sai Baba
tạo ra với một cái lắc tay của ông và nó được sử dụng cho mục đích chữa lành và như một phước
lành. Những người trên khắp thế giới có lọ hay chai đựng thứ tro thiêng này liên tục được làm
đầy, bất kể có bao nhiêu tro thiêng này được họ sử dụng hay cho đi. Nó tự sinh sôi bởi chính nó
một cách vô hạn trong các lọ, các thùng chứa nó, và trên bức ảnh của Sai Baba trên toàn thế giới.
Khi tôi đang trò chuyện với một người phụ nữ đang hướng dẫn một lớp học về dẫn kênh mà tôi
tham dự. Chúng tôi nói chuyện với nhau về Paramahansa Yogananda bởi vì cô ấy có một bức
ảnh của anh ấy, và sau đó tôi hồn nhiên hỏi cô ấy có từng nghe về Sai Baba không. Cô ấy đã nói
với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ nghe nói về ông ấy cho đến một vài năm trước đó. Cô đã thiền
định và thực hiện du hành trung giới. Cô đã du hành khoảng một hoặc hai giờ và khi cô quay lại,
vì một lý do kì lạ nào đó cô không thể quay trở lại cơ thể của mình. Khoảng nửa tiếng đồng hồ
sau cô hốt hoảng bởi vì một số lượng lớn các thực thể đen tối, các thực thể từ cảnh giới thấp của
trung giới bắt đầu tiến về phía cô vì mục đích xấu xa. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã bắt đầu la
hét trong sự khiếp sợ tột độ trong cơ thể Astral của mình để Thượng Đế giúp đỡ cô ấy. Đột nhiên,
cô nói, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu cam với mái tóc đen rậm rạp đã xuất hiện
và hét lên, “IM LẶNG”. Cô ấy nói mọi phân tử trong vũ trụ đứng yên ngay sau câu lệnh đó. Sai
Baba tiếp tục nói với cô rằng khi cô rời khỏi cơ thể vật chất của mình để du hành trung giới, cô
đã lộn nhào ra khỏi cơ thể của mình và để quay trở lại nó, cô phải lộn nhào vào theo cách ngược
lại. Sai Baba đã nhấc cô lên, lật cô lại, và đẩy cô trở lại cơ thể vật chất của cô. Cô rất biết ơn vì
sự giúp đỡ này; tuy nhiên, cô vẫn không biết anh ta là ai.
Một vài tuần sau, cô đến nhà một người bạn là một tín đồ của Baba và có hình ảnh của ông treo
ở trên tường. Cô kêu lên khi nhìn thấy bức tranh, “Đó là người đã giúp tôi! Ông ấy là ai? ”Bạn
cô trả lời,“ Đó là Đức Thánh Thiện của tôi, Đức Sai Baba. ”
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Một sự cố bất ngờ cuối cùng mà tôi đề cập tới xảy ra với một người cao tuổi ở Ấn Độ, ông ấy
người đang dùng thuốc giảm đau rất mạnh. Vào giữa đêm, ông ấy đi tới giếng nước để múc nước
uống và bị rơi xuống giếng. Khi ông ta rơi xuống, ông ta đã hét tên Sai Baba. Ngay lập tức, Sai
Baba đang ở dưới đáy giếng ôm ông ta để ngăn ông ta chết đuối. Vài giờ sau, gia đình ông nhận
ra những gì đã xảy ra và kéo ông ra khỏi giếng. Sau đó khi Sai Baba nhìn thấy người đàn ông
này tại Ashram của mình, trước khi người đàn ông đó có cơ hội để nói lời cảm ơn mình, Sai Baba
đã nói với ông ấy: “Cánh tay của tôi thực sự đã mỏi nhừ khi giữ ông ở trong giếng lâu như vậy”.
Ở cuối chương này, tôi sẽ cho bạn địa chỉ của ông ấy để bạn có thể viết thư cho ông (ND: hiện
tại Đức Sai Baba đã bỏ lại thân xác của mình vào ngày 24/04/2011). Sai Baba nói ông đọc tất cả
các bức thư. Tất cả những gì anh phải làm là chạm vào lá thư và ông ngay lập tức biết những gì
có trong đó. Sai Baba cũng nói rằng không ai từng mơ về ông nếu không có sự sẵn lòng của ông,
vì vậy nếu bạn có một giấc mơ về ông ấy thì đó là vì bạn đã liên lạc cá nhân với ông ấy. Một
trong những điều tốt đẹp về Sai Baba là trong thực tế, ông là một hóa thân vật lý và rất dễ để tiếp
cận với ông theo cả nghĩa vật lý lẫn tinh thần.

Những lời giảng dạy của Sai Baba

Khi Sai Baba được hỏi làm thế nào anh ấy có thể thực hiện tất cả những phép lạ này, anh ấy nói
rằng lý do đó là anh ấy là Thượng Đế. Sự khác biệt duy nhất giữa anh ấy và những người khác
là anh ấy biết điều đó và phần còn lại của nhân loại vẫn chưa nhận ra điều đó. Về bản chất, anh
ấy tạo ra tất cả những điều này với sức mạnh tâm trí của mình. Những phép lạ này đều rất tuyệt
vời, nhưng điều đẹp nhất về Sai Baba là tình yêu vô điều kiện và lòng vị tha tuyệt đối. Anh ấy
không bao giờ tính phí cho phép lạ của mình hoặc tạo ra một phép lạ cho một mục đích ích kỷ.
Anh ấy chỉ ở đây để yêu thương và phụng sự.
Anh ấy nói rằng anh ấy không ở đây để tạo ra một tôn giáo mới mà là để sửa chữa những con
đường cao tốc cổ xưa đi tới Thượng Đế. Anh ấy khuyến nghị rằng mỗi người cứ giữ bất cứ tôn
giáo nào mà mình đang liên kết tới. Anh ấy sẽ đến với bất kỳ yêu cầu chân thật nào cho Thượng
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Đế, bất kể hình thể nào, vì anh ấy nói rằng tất cả các hình thể đều ở trong thực tại nhất thể duy
nhất. Lời phát biểu hùng hồn nhất của ông là :
“Chỉ có một tôn giáo, đó là tôn giáo của tình yêu.
Chỉ có một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của trái tim.
Chỉ có một chủng tộc, chủng tộc đó là nhân loại.
Chỉ có một Đức Chúa Trời và Ngài có mặt khắp nơi. ”
Tiếng Anh:
“There is only one religion, the religion of love.
There is only one language, the language of the heart.
There is only one race, the race of humanity.
There is only one God and He is omnipresent.”
Thông điệp cơ bản của anh ấy là mọi người đều là Thượng Đế, là Christ, là Phật, là Atma, là Cái
Tôi Vĩnh Cửu - Eternal Self; rằng tất cả mọi người nên thấy chính mình theo cách này và nhìn
thấy mỗi người họ gặp theo cách này, vì cách đối xử với mỗi người mà họ gặp chính là cách
người ta đối xử với Anh Ấy.
Định nghĩa của anh ấy về Thượng đế là: “Thượng đế bằng con người trừ đi bản ngã - God equals
man minus ego”. Bản ngã là niềm tin ảo tưởng trong sự tách biệt, sợ hãi và ích kỷ. Anh ấy nói
rằng tâm trí tạo ra nô lệ và tâm trí của chúng ta cũng tạo ra sự giải thoát. Một ngọc trai trí tuệ
khác của Sai Baba đó là : “Đôi tay để giúp đỡ thì thiêng liêng hơn đôi môi để cầu nguyện”.
Hai trong số những thực hành tâm linh quan trọng nhất mà Sai Baba đề xuất là lặp lại tên của
Thượng Đế và ca hát những bài hát sùng kính. Không quan trọng là tên nào của Thượng Đế được
tụng hay hình dung như thế nào. Điều này là các thực hành phổ biến trong các tôn giáo ở Phương
Đông, trong các nền văn hóa phương Tây thì điều này lại khá hiếm. Mahatma Gandhi cũng nói
rằng đó là một trong những chìa khóa cho sự thành công của ông ấy. Ông ấy tụng tên Rama tất
cả mọi lúc. Khi ông ấy bị ám sát và sắp chết, ông ấy vẫn đang nói tên Rama.
Trong Bhagavad-Gita có nói rằng nơi mà một người đi tới sau cái chết là điều đã làm trong tư
tưởng cuối cùng của người đó khi chết. Tôi không thể khuyên bạn tụng bao nhiêu cho đủ tên của
Thượng Đế và sự hình dung về Thượng Đế. Bất cứ khi nào một người bị mất tập trung hay đang
bị chi phối bởi một cảm xúc tiêu cực, nó sẽ hoạt động để làm sạch sự tiêu cực và tái điều chỉnh
anh ta tới Thượng Đế. Ca hát của những bài hát sùng kính cũng là một thực hành tương tự, nhưng
nó liên quan đến cơ thể cảm xúc nhiều hơn một chút, điều này khá là tuyệt vời.
Về một guru – bậc thầy, Sai Baba nói rằng, “Một guru – bậc thầy là Ánh Sáng dẫn lối cho một
người trên đường, nhưng cái đích là Thượng Đế. Người đó biết ơn bậc thầy của mình nhưng
Thượng Đế mới là người được tôn thờ. Ngày nay, người đó lại tôn thờ bậc thầy, điều này khá là
sai lầm”. (“A guru is the Light to show one the road, but the destination is God. One is grateful
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to one’s guru but it is God that one worships. Nowadays one worships the guru, which is quite
wrong.”)
Sai Baba cũng là một người đề xuất mạnh mẽ việc vượt lên trên tính nhị nguyên. Đây là khả năng
duy trì tâm trí cân bằng và bình thản bất chấp mọi điều xảy đến. Ý tưởng ở đây là để duy trì sự
bình thản-an bình bất kể là người đó có được lợi nhuận hay mất mát, niềm vui hay đau đớn, bệnh
tật hay sức khỏe, chiến thắng hay thất bại, chỉ trích hay khen ngợi. Việc vượt lên trên tính nhị
nguyên là một phần của quá trình thoát ly khỏi bản ngã của người đó. Trong giáo lý Phật Giáo
có rất nhiều cách thức hướng dẫn làm thế nào để ngừng dính mắc với mọi thứ.
Bài thực hành thiền định mà Sai Baba dạy là chính xác tương tự như bài mà Paramahansa
Yogananda và Baba Muktananda đã dạy. Về cơ bản nó là ‘mantra - thần chú’ Om và mantra ‘So
Ham’. Ý tưởng về câu mantra So Ham là nói từ “So” trong hơi hít vào và nói từ “Ham” trong hơi
thở ra. Ý tưởng là để cho hơi thở hướng dẫn nhịp điệu của câu thần chú. Nếu hơi thở chậm thì
nhịp điệu của thần chú sẽ chậm. Nếu hơi thở nhanh thì nhịp điệu của thần chú sẽ nhanh. Từ “So
Ham” về cơ bản có nghĩa là “Tôi Là Thượng Đế” hay “Tôi Là Chính Tôi”. Sai Baba nói rằng
những từ này thực ra không phải là tiếng Ấn Độ hay Sanskrit. “So Ham” thực sự là âm thanh của
hơi thở như Thượng Đế đang lắng nghe nó. Khi một người đi ngủ vào ban đêm, So Ham hòa
nhập vào âm thanh Om.
Có một câu thần chú khác mà Sai Baba cũng khuyến nghị mà nó cũng là tên được biết tới của
anh ấy như Sai Baba, và danh xưng đó là “Sai Ram”. Sai Ram về bản chất cũng là tên của Sai
Baba được in trên card visit của anh ấy. Các tín đồ của Sai Baba thường chào và tạm biệt nhau
bằng cách nói Sai Ram. Việc lặp lại cái tên này hay tụng danh xưng này như là một câu thần chú
hay mantra thu hút sự chú ý của Sai Baba, cũng như là tên thật của anh ấy vậy. Một người có thể
nói tên của anh ấy và hình dung hình dạng của anh ấy suốt cả ngày hay gọi tên của anh ấy khi
cần sự giúp đỡ bởi anh ấy.
Về phương diện tình yêu, Baba nói, “Bắt đầu một ngày với tình yêu, lấp đầy ngày đó với tình
yêu, dành cả ngày với tình yêu, và kết thúc ngày đó với tình yêu, vì đây là con đường dẫn tới
Thượng Đế”. Baba cũng nói rằng người ta nên loại bỏ mọi ham muốn ngoại trừ ham muốn được
giải thoát và nhận thức thấu rõ Thượng Đế.
Sai Baba cũng nói rằng hầu hết mọi người như những bóng đèn với những công suất khác nhau.
Chúng ta tất cả đều là những bóng đèn, ngoại trừ công suất của tôi là 1000 trong khi đó công suất
của mọi người chỉ 20 tới 100. Ông cũng nói rằng Thượng Đế bị ẩn dấu đằng sau dãy núi của bản
ngã, một người có khả năng kiểm soát được sự tức giận, bản ngã, sự dính mắc của mình sẽ trở
thành một yogi vĩ đại.
Sai Baba nói rằng cơ thể vật lý là một ngôi nhà mà Thượng Đế cho người ấy thuê. Người ấy sống
ở đó chừng nào Ngài muốn và người ấy trả tiền thuê nhà cho Ngài bằng đức tin, sự tận tâm và sự
thực hành tâm linh. Sai Baba cũng nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc phát triển tính cách
toàn mỹ. Ông nói, “Hãy nỗ lực hết mình và Thượng Đế sẽ lo phần còn lại.” Ông nói bất cứ điều
gì mà Thượng Đế đưa tới, người ấy phải đón nhận với sự điềm tĩnh. Ông nói rằng việc loại bỏ
sự vô đạo đức là cách duy nhất để bất tử.
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Tôi đã cố gắng ở đây để cung cấp cho bạn một chút hương thơm trí tuệ từ những lời giảng dạy
của Sai Baba mà chúng rất tương đồng với những giáo lý của Djwhal Khul, Jesus, Saint Germain,
Đức Phật, và nhiều người khác. Có hàng trăm cuốn sách về Sai Baba và một số cuốn sách chính
ông đã viết. Nếu bạn chưa từng tìm hiểu về Sai Baba trước đây và muốn được giới thiệu hai cuốn
sách, tôi sẽ giới thiệu hai cuốn sách của Howard Murphet. Cuốn đầu tiên có tên là “Sai Baba,
Man of Miracles – Sai Baba, người kỳ diệu” , cuốn thứ hai là “Sai Baba, Avatar – Đấng Lâm
Phàm Sai Baba”. Ngoài ra còn có các cuộc hội thảo của Sai Baba ở hầu hết các thành phố. Các
bài hát sùng kính được hát và nhiều thông tin hơn có thể có được ở đó. Nếu một người có ý định
hành hương tới Ấn Độ thì đây là một dịp hiếm có để có thể gặp được đức Christ Vũ Trụ khi ngài
đang lâm phàm trong hình thể vật lý trên hành tinh này. Có những chuyến du lịch có sẵn để đi
cùng những người đã từng gặp Sai Baba; khá thường xuyên họ có thể thiết lập cuộc gặp cá nhân
cho bạn với anh ấy. Tuy nhiên, tôi không thể hứa hẹn gì cả. Bất kể con đường đạo nào mà người
đó đi, Sai Baba cũng sẽ giúp làm cho nó trở thành con đường tuyệt đối thú vị, dễ chịu.
Thông tin liên hệ và địa chỉ cung cấp sách, ấn phẩm của Sai Baba:
Sri Sathya Sai Books & Publications Trust www.sssbpt.org
enquiry@sssbpt.org
Sai Ram!
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Chương 13 - Babaji, Đức Yogi Christ
Kriya là phương thức bay tới Thượng Đế
Paramahansa Yogananda

Đây là một sinh mệnh đã thăng thiên khác, là người đã đầu thai trên hành tinh Trái Đất và cũng
là một người vô cùng phi thường. Sẽ thật là thiếu sót nếu tôi không đề cập tới anh ấy. Anh ấy, tất
nhiên là Đấng Lâm Phàm bất diệt, đức Babaji.

Babaji là một sinh mệnh vĩ đại và huy hoàng, là người đã khởi đầu, truyền thụ dòng truyền thừa
tâm linh của Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, và Paramahansa Yogananda với “Hiệp Hội Tự
Nhận Thức - Self-Realization Fellowship” nổi tiếng.
Babaji còn được gọi với tên là MahaAvatar Babaji (LND: MahaAvatar trong tiếng Ấn Độ nghĩa
là Đại Lâm Phàm), Mahamuni Babaji, và Kriya Babaji Nagaraj. Cơ thể vật lý của anh ấy vẫn duy
trì vĩnh viễn ở độ tuổi 16. (Điều thú vị là anh ấy cũng là người có liên hệ cá nhân với đức Hành
Tinh Thượng Đế của chúng ta, Sanat Kumara, ngài cũng vô cùng trẻ trung như vậy).
Babaji đã sống trong nhiều thế kỷ ở Dãy Himalaya, ông chỉ xuất hiện với một nhóm nhỏ các đệ
tử. Ông có thể vật chất hóa và phi vật chất hóa cơ thể của mình theo ý muốn và làm như vậy
thường xuyên. Babaji sinh ngày 30 tháng 11, 203 ở Ấn Độ. Tên của anh ấy có nghĩa là đứa trẻ
Nagaraj có nghĩa là vua rắn và là sự tôn vinh mãnh lực nguyên thủy của tính nữ thiêng liêng của
Kundanili. Anh ấy được sinh ra với một bản đồ sao rõ ràng và tương tự như bản đồ sao mà đức
Krishna (đức Di Lặc, Maitreya) được sinh ra.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 200

Một số vị thầy và học trò của đức Babaji

Ngay từ sớm Babaji đã đi tìm kiếm để trở nên tự ý thức và cuối cùng anh ấy đã tìm thấy bậc thầy
của mình, là Đạo Sư Yoga vĩ đại Siddha Boganathar và trở thành đệ tử của ngài. Sau khi luyện
tập yoga chuyên sâu, Boganathar đã truyền cảm hứng cho Babaji tìm kiếm Kriya Kundalini
Pranayama từ vị thầy huyền thoại Chân Sư Đại Thành Tựu Agastyar hay Bậc Đại Toàn Thiện
Agastyar (Siddha Master Agastyar). Agastyar rất khó tìm và cực kỳ chọn lọc về các môn đệ mà
anh ấy sẽ tiếp nhận. Babaji đi đến miền nam Ấn Độ và thực hiện một lời thề ước thiêng liêng với
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Mẹ Thánh Thần (Divine Mother) rằng anh ấy sẽ không rời khỏi nơi anh ấy đang ngồi thiền cho
đến khi Agastyar truyền thụ bí quyết cho anh ấy về những bí mật của yoga.
Babaji bắt đầu cầu nguyện và thiền định không ngừng. Trời sẽ mưa, sau đó sẽ nóng lên, côn trùng
sẽ tấn công anh ấy, nhưng anh ấy sẽ không di chuyển. Khi sự ngờ vực bủa vây anh ấy, anh ấy sẽ
cầu nguyện hơn nữa. Cơ thể vật lý của anh trở nên hốc hác và như người hành hương đang nhận
ra sự cao cả trong cuộc tìm kiếm của mình, là động lực cho anh ấy tiếp tục. Babaji đã chuẩn bị
cho cái chết của cơ thể vật lý của mình, nếu cần thiết, bởi vì anh ấy cảm nhận cuộc sống của mình
cũng coi như kết thúc nếu như không được Agastyar truyền thụ.
Sau 48 ngày không ngừng cầu nguyện và thiền định, cái chết đã cận kề, anh ấy lặp lại tên Agastyar
hết lần này tới lần khác. Đột nhiên Agastyar xuất hiện ra khỏi khu rừng, cho Babaji đồ ăn và thức
uống, và truyền thụ bí mật của Kriya Kundalini Pranayama Yoga. Sau khi đào tạo chuyên sâu,
Agastyar chỉ hướng cho Babaji đi vào trong rặng núi cao hơn bên trên dãy núi Himalaya và trở
thành Chân Sư Đại Thành Tựu Vĩ Đại Nhất (greatest Siddha) (Perfect Master – Chân Sư Toàn
Mỹ) mà thế giới từng biết tới.
Babaji đã trải qua 18 tháng thực hành kỹ thuật Kriya Yoga một mình. Sau 18 tháng, anh vào
trạng thái Soruba Samadhi, hay còn gọi là sự thăng thiên và bất tử vật lý. Đó là thời điểm của
hơn 700 năm trước và từ đó sứ mệnh của đức Babaji là hỗ trợ nhân loại trong việc tìm kiếm để ý
thức được Thượng Đế.
Chính Babaji là người đã truyền thụ cho Shankaracharya, Kabir, và Lahiri Mahasaya, mà nhờ đó
đã bắt đầu dòng truyền thừa ‘Hiệp Hội Tự Nhận Thức - Self-Realization Fellowship’. Babaji đã
hồi sinh lại môn khoa học Kriya Yoga và mang nó trở lại thế giới sau khi nó đã bị thất truyền.
Babaji nói rằng Krishna đã dạy Kriya Yoga cho Arjuna và Patanjali và Jesus Christ cũng biết về
nó. Nó được dạy cho Thánh John (Thánh Gioan), Thánh Paul (Thánh Phaolô) và các môn đồ
khác. Đệ tử vĩ đại của ngài, Paramahansa Yogananda, theo ý kiến của tôi, là một trong những
người ý thức được Thượng Đế nhất (the greatest God-realized) trong thế kỷ này của chúng ta.
Ông đã đào tạo hơn 100.000 người về Kriya Yoga, bao gồm cả Mahatma Gandhi, Luther
Burbank, và nhiều người khác.
Babaji bắt đầu các dòng truyền thừa tâm linh khác ở Ấn Độ mà chúng ta ở phương Tây ít quen
thuộc hơn. Babaji cũng bắt đầu một tổ chức khác ở phương Tây gọi là Những Lời Giảng Dạy với
đức Christ bên trong (the Teachings of the Inner Christ with) mà tôi có tham gia. Đây là một tổ
chức tuyệt vời được tổ chức bởi một người phụ nữ tên là Ann Meyer. Babaji vật chất hóa cơ thể
của mình trong trang phục của một nhà kinh doanh thay vì xuất hiện với vẻ ngoài bình thường
của người Ấn Độ. Ông trở thành giáo viên tâm linh của cô ấy, và cuộc sống của cô ấy đã hoàn
toàn biến đổi.
Tổ chức này với những lời dạy của đức Christ bên trong, là sự kết hợp giữa khoa học của tâm trí,
là hình thức đào tạo theo hướng đào tạo sự nhạy cảm bên trong để dẫn kênh với các Chân Sư và
trực tiếp từ Cái Tôi Hiện Diện – I Am Precence. Nó là một hình thức đào tạo khác với đường lối
Kriya Yoga ở Phương Đông, nhưng nó là một trong những thứ uyên thâm nhất mà tôi từng học.
Tôi cũng đã được truyền thụ bởi Hiệp Hội Tự Nhận Thức để thực hiện vào các kỹ thuật Kriya
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chuyên sâu vì vậy tôi đã rất quen thuộc với giáo lý của Babaji mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ở cuối
chương này.
Đức Babaji có một sự tác động rất mạnh mẽ trên hành tinh này và các cư dân của nó, vượt xa
khỏi những gì nhỏ bé được viết về anh ấy. Sứ mệnh của anh ấy là hỗ trợ các nhà tiên tri, các vị
thánh, các Chân Sư Tâm Linh trong việc thực hiện các sứ mệnh đặc biệt của họ. Babaji cũng rất
quan tâm đến việc truyền bá giáo lý của mình đến Phương Đông và Phương Tây.
Chính Babaji đã nói với Paramahansa Yogananda rời Ấn Độ và dạy Kriya Yoga ở phương Tây.
Điều thú vị về Babaji là nhiệm vụ của anh ấy khác với nhiệm vụ của một người như Sai Baba, vì
anh ấy chưa bao giờ xuất hiện công khai trong bất kỳ thế kỷ nào. Ông làm việc đằng sau hậu
trường với một số ít các đệ tử được chọn trong sự khiêm nhường và mờ ảo. Ngay cả trong trường
hợp này, sự ảnh hưởng của anh ấy lên hành tinh này là vô cùng đáng kinh ngạc. Nhiều trong số
các Chân Sư tâm linh vĩ đại và các bậc thầy của thời đại của chúng ta tới từ những lời giảng dạy
và hướng dẫn của anh ấy.
Lahiri Mahasaya, vị Chân sư tâm linh vĩ đại và là người đã đạt được tự ý thức (self-realized), nói
rằng bất kỳ người sùng tín nào nói ra tên của ngài, Babaji, với sự tôn kính thì người đó sẽ thu hút
được một phước lành ngay lập tức. Paramahansa Yogananda nói rằng khi Babaji xuất hiện trước
anh ấy, trông ngài như một người mới chỉ 25 tuổi, không có dấu hiệu tuổi tác trên cơ thể ngài.
Cơ thể bất tử của ngài không cần thức ăn.
Một câu chuyện thú vị đã được kể lại bởi một người đệ tử của anh ấy là Swami Kebalananda.
Một buổi tối, Babaji và các đệ tử đang ngồi quanh một đống lửa trại lớn cho một buổi lễ Vedic
thiêng liêng. Babaji đột nhiên nắm lấy một mảnh gỗ cháy và nhẹ nhàng đánh vào vai trần của
một người đệ tử, là người bạn của anh ấy. Lahiri Mahasaya cảm thấy kinh hãi. Babaji giải thích
cho các đệ tử của mình rằng đệ tử này sắp sửa phải chịu đựng một số nghiệp quá khứ nghiêm
trọng và sẽ bị thiêu cháy trong đống than nếu như Babaji không can thiệp. Babaji ngay lập tức
đặt tay lên vết thương và chữa lành một cách thần kỳ cho người đệ tử, và giải thích cho anh ta
rằng ngài đã cứu anh ta khỏi cái chết.
Vào một dịp khác, vòng tròn thiêng liêng của họ bị gián đoạn bởi một người đàn ông đang tìm
kiếm trên dãy núi Himalaya đức Babaji. Khi tìm thấy Babaji, anh cầu xin trở thành đệ tử của
ngài. Babaji không trả lời và người đàn ông đe dọa nhảy ra khỏi vách đá, vì cuộc sống không còn
ý nghĩa gì với anh ta nếu như không được ngài thu nhận. Babaji nói hãy nhảy đi vì anh ấy không
thể chấp nhận anh ta trong trạng thái phát triển hiện tại của anh ta. Người đàn ông đó liền reo
mình xuống vách đá. Babaji nói các đệ tử của mình đi gom các mảnh của cơ thể người đàn ông
đã chết đó lại. Babaji sau đó phục sinh anh ta từ cái chết và khi mắt của người đàn ông đó mở ra,
ngài đã nói với người đàn ông đó rằng “bây giờ anh đã sẵn sàng để làm người đệ tử”. Cả nhóm
sau đó phi vật chất hóa khỏi ngọn núi.
Một câu chuyện thú vị khác liên quan đến hiền muội (em gái) của đức Babaji, là Mataji. Vào một
đêm đức Lahiri Mahasaya, ngài là một đệ tử với tên gọi Ram Gopal, Mataji và Babaji đều ngồi
trong một hang động nào đó ở Ấn Độ. Đức Babaji nói với hiền muội của mình rằng anh ấy đang
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có ý định bỏ lại xác thân của mình. Tôi chia sẻ lại đây câu trả lời mà đức Mataji đã đáp lại, được
lấy trong cuốn sách tuyệt vời “Tự truyện của một Yogi”, của Paramahansa Yogananda.
Mataji đã đáp lời một cách hóm hỉnh đầy trí tuệ: “Đạo Sư Bất Tử, nếu không có sự khác biệt nào
thì xin đừng bao giờ từ bỏ hình thể của mình”.
“Được rồi,” Babaji trịnh trọng nói. “Huynh sẽ không bao giờ rời bỏ cơ thể vật lý của mình. Nó
sẽ luôn luôn hiển thị cho một lượng nhỏ tối thiểu người trên trần gian. Thượng Đế đã nói mong
muốn của chính ngài qua đôi môi của hiền muội.”
“Đừng sợ, Ram Gopal”, Babaji nói: “Con có phước lành khi có mặt tại đây làm chứng nhân cho
lời hứa bất tử này”.
Theo cách nghĩ của tôi, điều này cực kỳ sâu sắc. Tôi không chắc có một sinh mệnh nào khác
ngoài Hành Tinh Trái Đất này, là người đã thực hiện cam kết này ngoài đức Sanat Kumara, người
đã hóa thân chính mình vào cơ thể vật lý của toàn thể Trái Đất. Chúng ta có phước lành vô cùng
khi có một người vĩ đại như Babaji vẫn ở đây với chúng ta trên Hành Tinh Trái Đất này. Điều
này là một sự hy sinh vĩ đại và cao quý mà ông đã tạo ra từ tình yêu vĩ đại của ông dành cho nhân
loại. Sau này đức Lahiri Mahasya có giải thích rằng đức Babaji sẽ ở đây trong toàn bộ gia đoạn
manvantara hay chu kỳ của thế giới, nói một cách khác, để hoàn thành sự tiến hóa của bảy giống
dân gốc và hoàn thành hơi hít vào và hơi thở ra của Brahma cho Hành Tinh Trái Đất.
Một câu chuyện hấp dẫn hơn nữa liên quan đến sự điểm đạo của đức Lahiri Mahasaya. Kiếp sống
trước anh ấy cũng đã là đệ tử tu tập pháp môn Kriya của đức Babaji. Sau khi đã tìm thấy đức
Chân Sư Bất Tử của mình trong kiếp sống này, một kế hoạch đã được lập dành cho anh ấy. Vào
lúc nửa đêm, anh ấy được hướng dẫn đi vào trong một khu rừng ở dãy Hymalaya, bỗng nhiên
trước mặt anh ấy xuất hiện một cung điện nguy nga tráng lệ bằng vàng đã được vật chất hóa ra
bởi đức Babaji dành tặng cho người đệ tử yêu dấu của mình. Babaji nói với anh ấy rằng trong
kiếp sống trước đây anh ấy từng bày tỏ mong muốn được tận hưởng vẻ đẹp của một cung điện
như thế này và Babaji đã hoàn thành ước muốn đó, mà đó chính là sợi dây trói buộc của nghiệp
quả cuối cùng cần thiết phải được làm sạch trước khi anh ấy bước vào sự điểm đạo của mình.
Trong khi nhận được sự điểm đạo từ Babaji, cung điện ngay lập tức biến mất ngay trước mắt anh
ấy.
Babaji đã xuất hiện với vị thầy của Paramahansa Yogananda là guru Sri Yukteswar một vài dịp.
Có một lần Babaji xuất hiện và nói với Sri Yukteswar rằng ở giai đoạn đầu đời của anh ấy, ngài
sẽ gửi cho anh ấy một đệ tử mà ngài muốn anh ta đào tạo, và người đó về sau này sẽ mang khoa
học của Kriya Yoga tới Phương Tây. Paramahansa Yogananda chính là người đệ tử đó. Hai trong
số những cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc là cuốn “Tự truyện của một Yogi - Paramahansa’s
Autobiography of a Yogi” và cuốn “Man’s Eternal Quest”.

Kriya Yoga
Thực ra có một vài truyền thống Kriya Yoga khác nhau, phụ thuộc vào dòng truyền thừa của
người thầy mà một người học. Paramahansa Yogananda đề cập đến Kriya Yoga là “Phương thức
bay tới Thượng Đế”.
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Kriya Yoga là một khoa học cổ đại đã thất truyền trong thời đại tối tăm và và đã được Babaji hồi
sinh và phổ biến lại. Krishna hai lần nhắc tới nó trong Bhagavad-Gita. Nó cũng được nhắc tới
hai lần trong các tác phẩm của Patanjali. Kriya Yoga là một công cụ mà qua đó sự tiến hóa của
con người có thể được thúc đẩy nhanh chóng. Kriya Yoga là một môn khoa học rộng lớn về thể
chất, tâm trí và tự chủ tâm linh, dẫn tới sự tự ý thức.
Pantajali đề cập tới nó là kỷ luật xác thân, kiểm soát tâm trí và thiền định dựa trên thánh ngữ
‘Aum – Om’. Nó cũng liên quan đến khoa học về hơi thở, thiền định, tư thế yoga, đánh thức các
luân xa, đánh thức kundanili, các mantra – thần chú, thực hành sùng đạo, các bài hát sùng đạo,
tụng kinh, phụng sự, chuyển hóa tính dục, sự kiện tâm linh - spiritual retreats, tinh thần bằng hữu,
chế độ ăn chay, yoga thư giãn, thanh lọc tâm trí, cảm xúc, và vật lý, hoàn toàn hiến dâng cho
Thượng Đế, kiểm soát tâm trí, kiết ấn, các tư thế khóa của yoga (bandhas), kỹ thuật kiểm soát
hơi thở (pranayama), làm sạch-tinh luyện nadis (ND: nadis là kinh mạch hay ống dẫn năng lượng
trong cơ thể điện từ trường Etheric), làm sạch tâm trí tiềm thức, vượt lên trên bản ngã, hợp nhất
với Thượng Đế, chữa lành vật lý, và những chuyến hành hương tới những địa điểm linh thiêng.
Đó là một vài cái tên có trong pháp môn Kriya Yoga.
Hai trong nhiều kỹ thuật thiền định là sự thiền định cùng âm thanh Om và học cách để lắng nghe
và nghe được âm Om mà không cần nói lên từ đó. Bài thiền thứ hai có tên là ‘Hong Sau’ hay
thiền ‘So Ham’. Đây là bài thiền định của Babaji, Paramahansa Yogananda, Sai Baba, and Baba
Muktananda. Như tôi đã đề cập trong các chương trước, đó thực sự là âm thanh của hơi thở của
Thượng Đế lắng nghe con người thở. Om là âm thanh của hơi thở của chúng ta khi chúng ta ngủ.
Từ này có nghĩa là: “Ta là Thượng Đế - I am God” hay “Ta là ta – I am the Self”.
Tuy nhiên có một kỹ thuật Kriya mà ‘Hiệp Hội Tự Nhận Thức - Self-Realization Fellowship’ và
những người hướng dẫn Kriya Yoga có trình độ cung cấp cho các sinh viên đặc biệt là người đã
được điểm đạo. Đó là một kỹ thuật thở mà tôi không được phép chia sẻ chi tiết; tuy nhiên, nó liên
quan đến việc điều hướng mãnh lực của sự sống (life force) và năng lượng di chuyển lên xuống
dọc theo cột sống theo một cách đặc biệt. Theo Paramahansa Yogananda, một người thực hiện
các kỹ thuật Kriya Yoga hết khoảng nửa phút, sẽ tương đương với 1 năm phát triển tâm linh theo
cách tự nhiên. Điều này được nói trong cuốn sách của của ông mang tên “Tự truyện của một Yogi
- The Autobiography of a Yogi”. “1000 Kriyas, được thực hành trong 8h30’ bởi một yogi trong
một ngày sẽ tương đương với 1000 năm của sự tiến hóa tự nhiên và 365.000 năm của tiến hóa
nếu luyện tập như vậy trong 1 năm. Trong 3 năm, một Yogi Kriya có thể đạt được bằng sự nỗ
lực tự thân và trí tuệ của mình cùng một kết quả mà theo tự nhiên sẽ phải mất một triệu năm. Đây
là lý do vì sao nó được gọi là phương thức bay tới tự ý thức. Người học sinh khi mới bắt đầu sử
dụng kỹ thuật này chỉ nên tập từ 14 tới 24 lần mỗi ngày.
Theo Paramahansa Yogananda, một số yogi đã được sự giải thoát trong 6 hoặc 12 hoặc 18 năm.
Việc thực hành Kriya làm tăng thêm công suất bóng đèn mà mỗi người chúng ta đang là. Ngày
qua ngày, bốn cơ thể và ý thức của chúng ta trở nên biến đổi.
Babaji đã đề nghị đọc và nghiên cứu về Bhagavad-Gita trước khi bắt đầu. Ông dạy một lý tưởng
về sự thuần khiết trong mọi khía cạnh của đời sống, đó là kỷ luật, ‘trung thực-liêm khiết’ và chân
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thành. Thiền và thực hành Kriya Yoga giúp đỡ trong việc giải thể tâm trí để người đó có thể có
trải nghiệm trực tiếp về ‘Cái Tôi Vĩnh Cửu - Bản Ngã Vĩnh Cửu – Eternal Self.’
Ông chủ trương một cuộc sống từ bỏ bản ngã và sự dính mắc. Khi tâm trí quay vào bên trong nó
trở thành chính nó, khi nó hướng ra bên ngoài nó trở thành bản ngã. Ông dạy để tiêu diệt bản ngã
và đạt được hạnh phúc mãi mãi. (Ý của ông nói bản ngã ở đây là bản ngã tiêu cực). Ông nói rằng
vấn đề đầu tiên là bản ngã. Giải quyết được nó và tất cả các vấn đề khác sẽ được giải quyết sau
đó.
Ông cũng nói rằng nếu chúng ta muốn được tự do, chúng ta phải học cách yêu thương và tha thứ
trong mọi trường hợp. Chúng ta không được giữ mối hận thù với bất cứ ai. Khi đã thấu rõ, chúng
ta cũng sẽ thấy mọi người khác cũng sẽ thấu rõ được và họ cũng là một biểu lộ của Thượng Đế.
Ngài, giống như Paramahansa Yogananda, đã dạy rằng công việc và sự thiền định là đi đôi với
nhau. Chúng ta nên phấn đấu để cân bằng thể chất, tâm lý và tinh thần.

Trải Nghiệm Cá Nhân Của Tôi
Con đường tâm linh của tôi rất phổ quát và tôi theo chủ nghĩa chiết trung (ND: eclectic, chủ nghĩa
chiết trung trên wikipedia: Chủ nghĩa chiết trung (tiếng Đức: Eklektizismus (từ tiếng Hy Lạp
ἐκλεκτός, eklektos, „được lựa chọn“)) là một cách tiếp cận khái niệm mà không giữ một cách
cứng nhắc đến một mẫu hình đơn hoặc một loạt các giả định, nhưng thay vào đó rút ra từ nhiều
lý thuyết, phong cách, hoặc ý tưởng để đạt được những hiểu biết bổ sung vào một chủ đề, hoặc
áp dụng các lý thuyết khác nhau vào những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, điều này thường không
có quy ước, hay quy định làm thế nào để kết hợp những lý thuyết.
Đôi khi nó có thể dường như là không thanh nhã hoặc thiếu sự đơn giản, và người chiết trung
đôi khi bị chỉ trích vì sự thiếu nhất quán trong tư duy của họ. Link
www.vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_chiết_trung ), do đó tôi chắc chắn điều này cũng đúng
với nhiều độc giả của cuốn sách này. Bởi lẽ đó, tôi không bao giờ khuyên nên đi một con đường
đạo duy nhất vì tôi thấy như vậy rất hạn chế.
Tôi đã bắt đầu với phương pháp Kriya Yoga bởi Hiệp Hội Tự Nhận Thức. Tôi có sự kính trọng
cao nhất đối với Babaji và Paramahansa Yogananda. Tôi luôn tin tưởng rằng tất cả mọi thứ họ
nói và giảng dạy là sự thật. Cá nhân tôi hiện nay không thực hành các kỹ thuật Kriya của việc
thở lên và thở xuống dọc theo cột sống theo những cách thức đặc biệt bởi vì lý do sức khỏe về
thể chất của tôi, nên tôi đã được hướng dẫn không thực hiện chúng. Tôi đã từng bị viêm gan
khiến hệ thống điện (electrical system) của tôi hơi quá nhạy cảm với bài thực hành tâm linh đặc
biệt này, và Paramahansa Yogananda đã tới với tôi và nói tôi dừng bài thực hành này lại.
Tuy nhiên tôi có thực hành các nguyên tắc cơ bản và nhiều bài thực hành khác của pháp môn
Kriya Yoga. Chúng không phải là khó so với tất cả các con đường tâm linh khác mà tôi đã tham
gia và có những thực hành tương tự như vậy. Trong thực tế tôi đã thực hành một hỗn hợp của tất
cả những thứ mà tôi đã tham gia.
Kỹ thuật Kriya chuyên sâu được đưa ra bởi Yogananda mà anh ấy nói rằng “tương đương với
một năm phát triển tâm linh chỉ trong 30 giây”. Đây là một tuyên bố đáng kinh ngạc. Tôi có sự
kính trọng to lớn đối với Paramahansa Yogananda nhưng tôi có sự nghi ngờ rằng anh ấy có thể
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bị nhầm lẫn. Tôi cảm thấy mình được hướng dẫn để mang thông tin này này đến cho bạn ngay
cả khi tôi không thực hành nó tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn cảm thấy bị cuốn hút với nó, tôi
khuyên bạn nên kiểm tra nó. Tuy nhiên, không nhất thiết phải đi theo hoặc tìm hiểu con đường
đặc biệt này, vì đây chỉ là một trong nhiều con đường lên núi.
Những loại bài tập thở này có thể rất nguy hiểm nếu không được học chính xác và được hướng
dẫn bởi một giáo viên có trình độ. Tôi cho rằng Hiệp Hội Tự Ý Thức là chính thống và an toàn.
Vấn đề đó là để bắt đầu, bạn phải nhận được các bài học đầy đủ trong một năm, sau đó thực hành
thiền định “Hong Sau” trong sáu tháng và các bài tập tiếp thêm sinh lực trong sáu tháng. Sau đó
bạn phải ghi trải nghiệm của bạn về các bài tập đặc biệt và áp dụng. Toàn bộ quá trình có thể kết
thúc trong hai năm, thêm nữa bạn sẽ chấp nhận Yogananda như là người thầy hay guru. Khi tôi
nộp đơn, tôi biết có những giáo viên khác nữa nên đây không phải là vấn đề với tôi. Tôi yêu mến
Yogananda, nhưng ông ấy không phải là guru hay giáo viên duy nhất của tôi.
Thành thực mà nói, với không một nghĩa phán xét nào, cá nhân tôi không cộng hưởng với việc
bị hạn chế bên trong Hiệp Hội Tự Ý Thức. Đó là một tổ chức tuyệt vời, nhưng nó quá giới hạn
với tôi về bản chất và mục đích phổ quát và tính mềm dẻo tự nhiên, và mục đích cuộc đời của
tôi. Các kỹ thuật này thật tuyệt vời và chúng có thể là “phương thức bay” tới sự tự ý thức, nhưng
nó là một quá trình dài, vất vả, và gian khổ ngay cả khi chấp nhận chúng.
Có những lựa chọn khác để thay thế và họ cũng là giáo viên của pháp môn Kriya Yoga. Marshall
Govindan đã viết một cuốn sách tuyệt vời về Babaji được gọi là” Babaji and the Eighteen Siddha
Yogis”, tôi khuyên bạn nên đọc nếu bạn quan tâm đến các kỹ thuật của con đường đặc biệt này.
Trong cuốn sách này, ông đưa ra địa chỉ mà bạn có thể viết thư để nhận thêm thông tin và được
đào tạo. Bằng trực giác, tôi có một cảm giác thực sự tốt về Govindan, nhưng tôi không chắc chắn
liệu anh ấy có dạy pháp môn Kriya Yoga giống hệt như cách mà Yogananda đã được đào tạo, vì
anh ấy tới từ một dòng truyền thừa khác. Tuy nhiên cả hai nhóm này đều coi Babaji là Bậc Thầy
và Giáo Viên của họ. Babaji đã xuất hiện và hướng dẫn cho cả hai dòng truyền thừa này.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
www.yogananda.net
www.yogananda-srf.org
Các bài học của Hiệp Hội Tự Ý Thức sẽ đến hàng tuần và khá tốt, theo quan điểm cá nhân của
tôi, các cuốn sách của Paramahansa Yogananda là một trong những cuốn sách tốt nhất trên thị
trường hiện nay.
Có một sự thay thế thú vị thứ ba, liên quan đến trường bí ẩn được gọi là Astara, bắt đầu bởi
Earlyne và Robert Chaney. Earlyne là người dẫn kênh cho Chân Sư Kuthumi, và một số các Chân
Sư Thăng Thiên khác nữa. Ở đây tôi xin nhắc lại đó là Kuthumi là Cung Chủ (Chohan) của cung
thứ 2 và là người sẽ kế nhiệm vị trí đứng đầu của Thánh Đoàn hay Những Anh Em Trắng Cao
Cả sau khi đức Maitreya – Di Lặc hoàn thành nhiệm kỳ của mình và chuyển sang cấp độ tiến hóa
tâm linh cao hơn của mình.
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Earlyne đã viết một loạt 70 bài học trong những cuốn sách nhỏ. Trong những cuốn sách nhỏ này,
tất cả các loại giáo lý được giới thiệu, rất nhiều trong số chúng là tương tự như các giáo lý của
đức DK, mà tôi thấy có sự giống nhau rất lớn với tất cả những giáo lý mà tôi đã học.
Một phần trong những bài học này, Earlyne đã nhận được thông qua kênh dẫn các bài học chuyên
sâu mà cô ấy gọi là Lama Yoga. Tôi có tất cả các bài học này và đã nghiên cứu chúng một cách
sâu sắc và điều đã làm tôi thấy rất thú vị đó là nhiều kỹ thuật chuyên sâu của Kriya Yoga được
giảng dạy bởi Babaji và Paramahansa Yogananda là giống hệt như những gì được Kuthumi truyền
thụ qua Earlyne. Vì vậy, một giải pháp thay thế khác là bỏ qua con đường của Hiệp Hội Tự Ý
Thức và lựa chọn các bài học từ Astara.
Điều tốt đẹp về Astara là các bài học có thể được lựa chọn ngay lập tức và không có quá trình
chờ đợi hoặc bắt đầu dài mà bạn phải trải qua để trở thành một thành viên. Vấn đề duy nhất là
các bài học có thể tốn kém một chút và các kỹ thuật chính xác không nằm ở phần đầu của bài
học.
Tôi đã đọc tất cả sách của Earlyne Chaney và tôi nghĩ tài liệu của cô ấy rất tuyệt vời. Một số bài
học không thú vị nhưng những bài học khác lại vô cùng thú vị. Cá nhân tôi, cảm thấy rằng những
kỹ thuật Kriya thực sự “nóng”, và nếu những gì Paramahansa Yogananda nói về chúng là đúng,
thì ai sẽ không muốn là người “bay tới Thượng Đế”? Đặc tính duy nhất mà tôi muốn bạn lưu ý
khi làm việc với kỹ thuật Kriya liên quan tới pranayama-kỹ thuật kiểm soát hơi thở, bạn đang
làm việc với năng lượng kundalini và bạn phải cực kỳ cẩn thận với những gì bạn đang làm nếu
không bạn có thể gây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng cho bản thân mình. Đây là những kỹ thuật tiên
tiến phải được sử dụng hết sức thận trọng và phải theo chỉ dẫn, tốt nhất là với sự hướng dẫn của
một giáo viên tâm linh có trình độ.
Tôi tin tưởng vào Hiệp Hội Tự Ý Thức, và tôi tin tưởng tài liệu của Earlyne Chaney, nhưng
không nhất thiết phải làm việc với những kỹ thuật đặc biệt này, vì có nhiều con đường dẫn đến
Thượng đế; chúng không phải là những kỹ thuật mà một số các vị thầy như Sai Baba, Djwhal
Khul, Jesus, or Saint Germain đã dạy. Ngoại trừ những kỹ thuật Kriya này, tôi thấy những giáo
lý và kỹ thuật khác khá giống nhau trong tất cả các nhóm này. Tôi để lại thông tin này để bạn
xem xét và suy ngẫm thêm.
Tôi khuyên bạn nên đọc sách của Yogananda và sách của Earlyne Chaney trước khi quyết định.
Triết lý cá nhân của tôi là sử dụng bất kỳ công trình nào, và để tiếp cận các công cụ và kỹ thuật
từ tất cả các tôn giáo, mọi con đường tâm linh, và tất cả các trường huyền môn.
Thông tin địa chỉ của Astara:
Astara http://www.astara.org
P.O. Box 5003
800 West Arrow Highway Upland, CA 91785
(909) 981-4941
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Bạn có thể đặt hàng từng bài học hoặc một đoạn lớn và bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng. Trước
tiên, tôi khuyên bạn nên đọc một số cuốn sách của cô ấy trước khi thực hiện bất kỳ chi tiêu tài
chính lớn nào. Và cũng nên như vậy với cả Paramahansa Yogananda. Sau khi đọc một số cuốn
sách của họ, tôi chắc chắn bạn sẽ có được một cảm giác trực quan về việc đó có phải là con đường
bạn muốn theo đuổi hay không. Thực hiện cuộc gọi và nhận thư của họ và yêu cầu mục lục các
cuốn sách và băng đĩa của họ. Các hiệu sách không phải lúc nào cũng có sách của Earlyne. Nếu
bạn cộng hưởng với giáo lý của Djwhal Khul, tôi nghĩ bạn sẽ cộng hưởng với rất nhiều tài liệu
của cô ấy nữa. Tất cả các cuốn sách của cô đều đáng đọc.
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Chương 14 - Câu Chuyện Chưa Kể Về Chúa Jesus
Không gì thực sự có thể bị đe dọa. Không có gì không thực có thể tồn tại. Đó là sự bình
an của Thượng Đế.
Trích trong “Một khóa học diệu kỳ - A Course in Miracles”

Mục đích của chương này là để chia sẻ với bạn một số thông tin cực kỳ hấp dẫn mà đa số mọi
người không biết về cuộc đời của chúa Jesus. Những thông tin này không phải xuất phát từ tôi
mà nó tới từ các nghiên cứu chuyên sâu của tôi về tài liệu của Edgar Cayce, sách của bà Alice
Bailey, sách “Phúc âm Aquarian của Chúa Jesus - the Aquarian Gospel of Jesus the Christ”,
các bản thảo bị thất lạc gần đây đã được tìm thấy ở Tây Tạng, Ấn Độ và dãy núi Hymalaya, qua
dẫn kênh với đức DK (Djwhal Khul). Đây là một niềm vui lớn lao với tôi để mang lại cho bạn
những câu chuyện chưa được kể về chúa Jesus.
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Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu trước khi ông có một kiếp sống dưới tên gọi Jesus. Edgar Cayce và
Djwhal Khul đã liệt kê những kiếp trước của anh ấy. Theo Edgar Cayce, kiếp trước của Chúa
Jesus là Amilius, Adam, Melchizedek, Enoch, Zend, Ur, Asapha, Jeshua, Joseph và Joshua. DK
đã thêm vào 2 cuộc đời nữa sau kiếp sống của anh ấy là Jesus: đó là Appolonius của xứ Tyanna
và một hóa thân trong một thân thể người Syria mà anh ấy đã thăng lên trong thế kỷ này.
Djwhal Khul đã xác nhận danh sách những kiếp sống trước đây của chúa Jesus được đưa ra bởi
Cayce. Amilius là người được sinh ra đầu tiên của Cha, người đã đi vào vùng đất của người
Atlantis và cho phép chính anh ấy được dẫn dắt đi vào con đường của sự ích kỷ. Sau đó anh ấy
tới dưới tên gọi là Adam và Eva. Sau đó anh ấy tới dưới tên gọi Melchizedek, Thầy tu của Salem.
Sau đó anh ấy lại tới dưới tên gọi Zend là cha của Zoroaster, là Đấng Lâm Phàm vĩ đại của Ba
Tư giáo. Trong nghiên cứu của tôi, tôi phát hiện ra rằng Zoroaster là một trong những hóa thân
của Đức Phật. Sau đó ngài đến như là Enoch, “người đi với Đức Chúa Trời - man who walked
with God.” Sau đó ngài đến như là Asapha.

Zoroaster
Anh ấy cũng là Jehoshua, người đã lý luận với những người trở về sau khi bị giam giữ trong
những ngày khi Nehemiah, Ezra, và Zerubbabel là những nhân tố nỗ lực tái lập sự thờ phụng
Thượng Đế. Jehoshua cũng là người đã viết ra bản phiên dịch các cuốn sách được viết ra cho tới
thời điểm đó. Jesus cũng là Joseph trong Cựu Ước, là người mặc áo khoác nhiều màu sắc, và là
người bị ném vào mương bởi những người anh em đố kỵ với mình, và sau đó trở thành người
giải thích các giấc mơ cho Pharaoh. Sau đó anh ấy tới dưới tên gọi Joshua, là người phát ngôn
cho Moses và người đã dẫn người Do Thái đến vùng đất hứa.
Trong kiếp sống của anh ấy là Chúa Cứu Thế Jesus (Jesus the Christ), anh ấy đã đạt được cuộc
điểm đạo thứ tư của mình tại thời điểm đóng đinh. Trong ba năm cuối của kiếp đó anh ấy đã được
phủ bóng bởi đức Christ – đức Di Lặc. Chúa Cứu Thế (The Christ) không ai khác đó chính là
đức Di Lặc (Maitreya), người đứng đầu Thánh Đoàn và Những Người Anh Em Trắng Cao Cả.
Đức Di Lặc là người nắm giữ vị trí ‘Chúa Cứu Thế - The Christ’, là một nhiệm vụ hay chức vụ
trong chính phủ tâm linh của Hành Tinh. Đức Di Lặc là bậc thầy và giáo viên của đức Jesus.
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Trong 3 năm cuối của cuộc đời Jesus, họ chia sẻ cùng một cơ thể vật lý. Đức Di Lặc là người đã
thăng thiên lên tại thời điểm đóng đinh chứ không phải là Jesus. Đức Jesus đã có được cuộc điểm
đạo thứ 4 của mình và đã khiến cho anh ấy trở thành một Chân Sư và cũng là sự thoát ra khỏi
vòng luân hồi và không cần thiết phải tái sinh nữa.

Appollonius của xứ Tyanna bên trái và chúa Jesus bên phải
Chúa Jesus tái sinh 9 năm sau đó, theo DK nói trong sách của bà Alice Bailey, là Appollonius
của xứ Tyanna và đạt tới cuộc điểm đạo thứ 5 của mình trong kiếp sống đó. Appollonius là một
linh hồn vô cùng vĩ đại, và nhiều người thực sự nhầm lẫn ông với Jesus bởi vì những gì họ dạy
rất giống nhau và bởi vì họ sống ở khoảng thời gian khá gần nhau.
Trong hóa thân cuối cùng của Chúa Jesus trong thân thể người Syria, anh ấy đã thăng thiên. Anh
ấy đi vào cơ thể đó khoảng 350 năm trước đây và thăng lên vào thế giới tinh thần trong thế kỷ
này, theo như lời DK.
Djwhal Khul cũng nói một điều hấp dẫn khác về Jesus. Trong khi trên thập tự giá, tại một thời
điểm Chúa Jesus đã nói, “Cha ơi, tại sao cha lại bỏ rơi con - Father, why hast thou forsaken
me?” Cá nhân tôi luôn luôn bị bối rối bởi câu nói đó. Nó không giống như lời phát biểu của một
vị thầy. DK đã nói trong sách của Alice Bailey, rằng anh ấy đã nói điều đó bởi vì anh ấy đang
trải qua cuộc điểm đạo thứ 4 mà công việc phải thực hiện với cơ thể linh hồn (soul body) hay cơ
thể căn nguyên-nhân quả được đốt cháy, và linh hồn trở lại với chân thần hay tinh thần. Điều mà
Jesus đã trải nghiệm đó là linh hồn của anh ấy hay cái tôi cao hơn đang rời khỏi, đó là một trải
nghiệm kỳ lạ với anh ấy bởi vì linh hồn của anh ấy đã là người thầy của anh ấy trong tất cả các
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kiếp hóa thân của mình. Anh ấy không nhận ra trong khoảnh khắc đó người thầy của anh ấy trở
thành chân thần hay Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh (mighty I Am Presence). Trong khoảnh khắc
ngắn ngủi đó anh ấy đã trải qua sự lạc mất linh hồn của mình cho tới khi anh ấy tái kết nối lại với
tinh thần (spirit). Anh ấy đã nhận ra điều đó ngay sau đó khi anh ấy nói “Cha, tha thứ cho họ vì
họ không biết những gì họ làm.” Cha ở đây chính là chân thần (monad) hay tinh thần (spirit).
Một khía cạnh khá thú vị khác đó là Jesus được sinh ra từ sự thu thai trinh nguyên (the immaculate
conception), theo Djwhal và Cayce, và Đức Trinh Nữ Maria cũng vậy. Edgar Cayce nói rằng
Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Jesus là từ cùng một linh hồn, hay là điều mà Cayce gọi là linh hồn
sinh đôi (twin souls). Theo Djwhal Khul, Jesus đã đi vào sự hóa thân của mình là Jesus ở cấp độ
điểm đạo thứ 3.
Khi xem lại kiếp sống trước đó của Jesus, thật thú vị khi thấy cách họ chỉ ra sự tương quan giữa
hai tôn giáo chính của hành tinh này. Khá thường xuyên khi người Thiên Chúa Giáo và Do Thái
Giáo đã cạnh tranh với nhau, mỗi người của của tôn giáo này đều cố gắng nói tôn giáo của mình
mới là “đúng”. Sự vô lý của điều này có thể được nhìn thấy trong thực tế rằng cùng một linh hồn
đã tham gia cả hai vai diễn. Chúa Jesus là một giáo sĩ Do Thái. Ông cũng là Joshua, người đã dẫn
dắt người Do Thái đến miền đất hứa. Ông cũng là Joseph trong Cựu Ước. Ông là người hướng
dẫn và là người thầy của Abraham, người khởi đầu tôn giáo Do Thái như Melchizedek.
Một kết nối hấp dẫn hơn nữa giữa tôn giáo Do Thái và Kitô giáo đó là trong thực tế, ‘John the
Baptist’ cũng là Elijah trong kiếp sống trước của mình, và Elijah lại là một trong những nhà tiên
tri vĩ đại của người Do Thái.
Điều này thậm chí còn thú vị hơn nữa khi trong thực tế ông Joseph, chồng của Đức Trinh Nữ
Maria, không ai khác chính là đức Saint Germain. Ba người đàn ông thông thái đến thăm Jesus
Christ không ai khác chính là Djwhal Khul, Kuthumi và El Morya. Người đệ tử duy nhất đã thăng
lên, theo DK, chính là John the Beloved (đức Kuthumi). Một khía cạnh thú vị khác đó là Abraham
cũng chính là Chân Sư Thăng Thiên El Morya, ngài là Cung chủ (Chohan) của cung/tia đầu tiên.

Cộng đồng Essenes
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Phần hấp dẫn tiếp theo trong câu chuyện này đó là tầm quan trọng của cộng đồng Essenes với
cuộc đời Jesus. Cộng đồng đó rất quan trọng trong sự xuất hiện của đấng cứu thế (Messiah), theo
Cayce. Kỳ lạ thay, cộng đồng Essenes không được đề cập tới trong Kinh Thánh. Chỉ tới khi phát
hiện ra cuộn giấy cổ ở Biển Chết vào năm 1947, trong các hang động ở Qumran, từ đó sự quan
tâm rộng rãi và hứng thú về Essenes bắt đầu lan rộng.
Các cuộn giấy là các văn bản tôn giáo của cộng đồng Essenes. Theo Cayce thì tại đó là một nhóm
hay cộng đồng Essenes. Nhóm đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Jesus là
nhóm trên núi Carmel, nơi đó là trường học đã khai sinh ra các nhà tiên tri được thiết lập trong
thời của Elijah. Cộng đồng Essenes là nơi các sinh viên học về chiêm tinh học, thần số học, khoa
tướng số và sự luân hồi. Những niềm tin này xung đột trực tiếp với niềm tin của người Sadducees
và họ đã mang lại sự áp bức cho cộng đồng Essenes.
Một trong những đặc điểm chính của cộng đồng Essenes, phân biệt họ với các giáo phái khác, là
“sự mong chờ” của họ về Đấng Cứu Thế (Messiah). Đó là lý do chính cho sự tồn tại của nhóm.
Theo Edgar Cayce, cái tên Essenes thực sự có nghĩa là sự mong chờ (expectancy).
Đó là niềm tin của cộng đồng Essenes mà qua đó họ tuân thủ nghiêm ngặt quy luật tâm linh để
thanh tẩy cơ thể của chính họ, để đấng Cứu Thế có thể hạ phàm xuống Trái Đất và nhập vào cơ
thể vật lý. (Jesus Christ, dĩ nhiên chính là Đấng Cứu Thế mà họ đã tìm kiếm. Tuy nhiên, người
Do Thái truyền thống đã không hiểu điều này.)
Jesus đã mang tới sự sắp đặt tâm linh cho thời đại Song Ngư. Người Do Thái, ở một cấp độ mở
rộng hơn, họ được sắp đặt để tuân theo các luật lệ mà được đưa ra bởi Moses. Nhưng sau đó
Jesus đã mang tới những kiến thức là tình yêu còn vĩ đại hơn luật lệ.
Sự chuẩn bị của cộng đồng Essenes đã đi vào một giai đoạn mới khi họ chọn 12 cô gái đi tới ngôi
đền ở núi Carmel để chuẩn bị cho những cô gái này trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế Messiah.
Mary là một trong những cô gái đó. Họ được đào tạo các bài tập về thể chất và tâm trí liên quan
tới trinh tiết, sự tinh khiết, tình yêu, sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Chế độ ăn uống đặc biệt đã
được trao cho những đứa trẻ này cùng với sự đào tạo toàn thể về đời sống tâm linh.
Người đứng đầu giáo phái Essenes vào thời điểm này, theo Cayce, là một người phụ nữ với cái
tên “Judy.” Thật phi thường khi một người phụ nữ làm người đứng đầu giáo phái này trong thời
đại gia trưởng như vậy. Judy là một nhà tiên tri, nhà tâm linh và giảng viên tâm linh. Cô ấy đã
được đào tạo không chỉ với Do Thái Giáo bí truyền, mà còn cả với các giáo lý của Ấn Độ, Ai
Cập và vùng đất Ba Tư. Cô cũng là một nhà chữa lành và là người ghi lại các giáo lý. Chính Judy
đã đề nghị với Jesus sau này trong cuộc đời của mình anh ấy nên du hành tới Ai Cập, Ấn Độ và
Ba Tư để được đào tạo và nghiên cứu thêm nữa.
Mary chỉ mới bốn tuổi khi cô vào đền thờ. Theo Cayce, cô được Tổng lãnh thiên thần Gabriel
chọn khi 12 tuổi hay 13 tuổi. Mary sau đó được tách ra khỏi những đứa trẻ khác để chuẩn bị và
huấn luyện thêm. Thời kỳ đó trong cuộc đời của Đức Mary kéo dài bốn năm. Theo Cayce, một
người chồng đã được chọn cho Mary, ngay cả trước khi có thông báo của thiên thần rằng cô ấy
là người mẹ được chọn của Đấng Cứu Thế Messiah.
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Cayce nói rằng cuộc hôn nhân thực sự đã không diễn ra cho đến một thời gian về sau khi bà đã
thụ thai đứa trẻ thần thánh. Joseph, chồng cô (Saint Germain), đã rất bối rối khi phát hiện ra Mary
đã có con vào thời điểm đám cưới. Việc lựa chọn Mary làm cô dâu của anh ấy không phải là lựa
chọn bởi riêng anh ấy; tại thời điểm đó các gia đình Do Thái là người sắp xếp các cuộc hôn nhân.
Sự lựa chọn cho cuộc hôn nhân này thực sự được thực hiện bởi các linh mục, và mặc dù Joseph
không thích sự lựa chọn Mary làm vợ của ông (ông 36 tuổi và Mary chỉ mới 16 tuổi), tuy nhiên
anh ấy đã thay đổi ý định của mình khi được thông báo trong giấc mơ và sau đó là giọng nói trực
tiếp từ ý chí của Thiêng Liêng. Chính Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã đến gặp Joseph và thuyết
phục anh ta.
Sự ra đời của Chúa Jesus và sự huấn luyện ban đầu của anh ấy được ghi lại trong Kinh Thánh
nên tôi không cần phải tập trung vào chúng. Nơi mà tôi muốn tập trung vào là thời gian từ tuổi
12 tới 30 tuổi mà đã không được nói tới trong Kinh Thánh.

Những năm chưa được biết tới về cuộc đời của Jesus
Theo Cayce, Jesus đã trở thành một bậc thầy pháp luật Do Thái Giáo trước 12 tuổi. Từ 12 tuổi
tới 15 hoặc 16 tuổi, ông được dạy dỗ từ những lời tiên tri bởi Judy trong ngôi nhà của cô ấy ở núi
Carmel. Sau đó anh ấy được gửi tới Ai Cập, sau đó tới Ấn Độ trong 3 năm, sau đó tới Ba Tư để
được đào tạo thêm nữa. Từ Ba Tư anh ấy được gọi trở về sau cái chết của Joseph. Sau đó anh ấy
trở lại Ai Cập để hoàn thành sự chuẩn bị cho anh ấy trở thành một vị thầy.
Những giáo lý anh ấy tiếp thu được ở Ấn Độ là “những việc thanh lọc liên quan tới sự chuẩn bị
sức mạnh thể chất cũng như tinh thần của con người. Trong chuyến du hành tới Ba Tư, là sự hợp
nhất các mãnh lực liên quan tới những giáo lý của Zu và Ra ở Ai Cập”.
Theo Cayce, Jesus đã được khai sinh dưới tên gọi là Jeshua, “Jesus” thực sự là cái tên gọi theo
tiếng Hy Lạp. Cả hai tên gọi này đều mang nghĩa là Jehoshua, có nghĩa là Sự Cứu Giúp của
Jehovah hay Đấng Cứu Thế. John the Baptist đã xuất hiện cùng với Jesus trong giai đoạn anh ấy
ở Ai Cập. Họ đã ở Heliopolis, Ai Cập để đạt được chức thầy tu, và đã vượt qua các bài kiểm tra
ở đó. Trong cuốn sách “The Aquarian Gospel of Jesus the Christ” của Levi, đã ghi lại bảy cấp
điểm đạo mà Jesus đã đạt được. Đại Kim Tự Tháp Giza đã được xây dựng như là một Đền Thờ
của Sự Điểm Đạo (Temple of Initiation) bởi Những Người Anh Em Trắng Cao Cả (the Great
White Brotherhood). Jesus đã đạt được sự điểm đạo cuối cùng của mình trong kim tự tháp này.
Trong kinh thánh nó được đề cập tới là ba ngày và ba đêm trong ngôi mộ. Theo cuốn sách “The
Aquarian Gospel of Jesus the Christ”, Jesus đã theo học tôn giáo Brahmic và Vedas ở Ấn Độ.
Ông cũng dành thời gian ở Nepal, Tây Tạng, Syria và Hy Lạp. Ở Ấn Độ, Cayce nói, ông theo
học một vị thầy tâm linh tên là Kahjian. Ở Ba Tư, ông theo học Juner. Ở Ai Cập, ông theo học
Zar.
Từ kênh dẫn của Cayce, Levi và Djwhal Khul đều ghi lại hành trình 18 năm của Chúa Jesus ở
Phương Đông. Tuy nhiên, điều hấp dẫn là trong thế kỷ này các tài liệu cổ đại đã được phát hiện
ở Ấn Độ và Tây Tạng đều chứng minh rằng Chúa Jesus đã thực sự đến đó. Vào cuối năm 1800
Nicholas Notovitch, một nhà báo người Nga du hành tới Tây Tạng đã được một Lạt ma nói cho
biết rằng tại kho lưu trữ ở Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, rằng có hàng nghìn cuộn giấy cổ đại nói
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về cuộc đời của nhà tiên tri Jesus. (Ở phương Đông họ gọi ông là nhà tiên tri Issa). Notovitch đi
đến một tu viện vĩ đại ở Himis, tu viện lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Ladakh, nơi ông tìm thấy
những tài liệu này. Năm 1894, anh ấy công bố đoạn thơ xác thực điều này trong một bản phiên
dịch của anh ấy. Trong những tài liệu này, chúng ta có thể tìm thấy những mô tả về cuộc đời của
Đức Phật Issa, người đã giao giảng giáo lý thiêng liêng ở Ấn Độ và tới những đứa trẻ ở Israel.
Bản phiên dịch đó nói về việc Jesus đã trở thành một đệ tử của Brahmin như thế nào, sống ở đó
3 năm với các tu sĩ phật giáo, và nghiên cứu kinh phật. Nó cũng nói về ông đã du hành tới Nepal
và Hymalaya như thế nào, và sau đó tới Ba Tư nơi ông nghiên cứu các học thuyết của Zarathustra
hay Zoroaster.
Năm 1922, Swami Abhedananda cũng đến Himis, Tây Tạng và xác nhận câu chuyện của
Notovitch. Swami Abhedananda, với sự giúp đỡ của một Lạt ma, đã dịch những câu thơ tương
tự mà sau này ông xuất bản cùng với bản tiếng Anh của Notovitch.
Năm 1925, Nicholas Roerich đến thăm Himis. Ông đã xuất bản các tác phẩm mà ông đã khám
phá tại tu viện và những nơi khác song song với các bản báo cáo của Notovitch và Swami
Abhedananda. Ông cũng thông báo việc tìm thấy trong suốt hành trình của mình với nhiều bản
báo cáo khác nhau, cả truyền miệng lẫn văn bản, về cuộc hành trình của Jesus trên khắp Phương
Đông. Ông đã xuất bản chúng trong một cuốn sách có tên là “Altai-Himalaya, Heart of Asia and
Himalaya”.
Trong năm 1939, không có hiểu biết nào trước đây về huyền thoại Issa, Elisabeth Caspari đã
được người trông giữ thư viện ở Himis nói cho cô ấy biết, “Những cuốn sách nói về chúa Jesus
của bạn có ở đây”.
Các kênh dẫn và bằng chứng thực tế đã nói lên việc Jesus đã du hành tới Phương Đông và được
đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy ở đây là chiếm áp đảo. Một điều cũng thú vị đó là các hoạt động
của chúa Jesus từ 12 tuổi tới 30 tuổi đẹp đẽ như vậy đã bị loại bỏ ra khỏi Kinh Thánh.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng Kinh Thánh không được viết ra bởi Thượng Đế như một số
người cố gắng để nói với bạn. Kinh Thánh được viết bởi con người; rất nhiều tài liệu trong đó là
sự giải thích của con người về Thượng Đế, không phải là sự tiết lộ trực tiếp của Thượng Đế. Có
rất nhiều thứ được viết ra với cảm hứng trong đó, do đó cần phải đọc nó với trí phân biện.
Điểm mấu chốt thứ hai trong khía cạnh này là thực tế của lịch sử: vào năm 553 sau Công nguyên
tại Hội đồng thứ hai của thành phố Constantinople, một quyết định đã được ban hành đó là loại
bỏ tất cả sự đề cập tới luân hồi ra khỏi Kinh Thánh. Họ không thích khái niệm này.
Ý nghĩa của điều này là khá rõ ràng. Không chỉ là cách giải thích của con người trong Kinh Thánh
về Thượng Đế, mà còn là chuyện con người không thích điều gì họ sẽ loại bỏ nó đi. Trong quan
điểm cá nhân của tôi, nó cũng là chuyện đã xảy ra với các bản ghi chép đã bị loại bỏ đi về 18
năm trong cuộc đời của Jesus mà không được nói tới trong Kinh Thánh. Tôi không nghĩ rằng các
nhà thờ cấp cao hơn hài lòng với ý tưởng một người được biết tới rộng rãi như Jesus lại là một
người theo học Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Hỏa Giáo (Zoroastrianism), và các trường bí truyền ở
Ai Cập.
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Có một thông tin còn vượt xa hơn nữa tới với tôi từ những tài liệu của Cayce. Đó là Jesus còn có
ba anh chị em khác nữa. Đây là những gì mà Tâm Trí Vũ Trụ (Universal Mind) đã nói qua Edgar
Cayce. Jesus được sinh ra từ sự thụ thai trinh nguyên, nhưng sau khi Mary và Joseph đã thực sự
kết hôn, họ đã có thêm ba đứa con nữa, theo Cayce - hai cậu bé và một cô gái. Tên của hai bé trai
là James và Jude, nhưng tôi đã không thể tìm ra tên của bé gái.
Sau khi được chọn là một trong mười hai thiếu nữ, Mary đã không được phép uống rượu hoặc
đồ uống lên men và phải ăn kiêng nghiêm ngặt. Khi cô ấy được chọn bởi Tổng Lãnh Thiên Thần
Gabriel trong khi đi trên các bậc thang dẫn tới ngôi đền, đã xuất hiện sấm sét trên bầu trời, theo
Edgar Cayce. Ngôi đền Essenes mà tôi nói ở đây cũng là một trường học và một trong những
điều chính họ dạy đó là khả năng dẫn kênh. Judy, người đứng đầu của Essenes, đã dạy Jesus tiên
tri học, chiêm tinh học, và du hành linh hồn, bởi vì những việc này là Judy khá thành thạo.
Cayce nói rằng ba người đàn ông thông thái tượng trưng cho ba giai đoạn trải nghiệm của con
người trong vật chất. Vàng đại diện cho ‘vật chất- material’, trầm hương đại diện cho ‘sự thanh
khiết-ethereal’ và ‘dầu thơm myrrh’, đại diện cho năng lực chữa lành – tương ứng với thân thể,
tâm trí và linh hồn. Ba người đàn ông thông thái cũng phục vụ như là sự động viên cần thiết cho
Mary và Joseph.
Theo những điều mà Edager Cayce đọc được từ Tâm Trí Vũ Trụ, Jesus được sinh ra vào lúc nửa
đêm. Cộng đồng Essenes với khả năng của họ về dẫn kênh và tiên tri, đã có hiểu biết đầy đủ về
sự xuất hiện của Jesus và đó là lý do chính để họ đã tham ngay từ đầu. Một điểm thú vị cuối cùng
mà DK nói với tôi đó là Mary đã thăng thiên lên vào thời điểm kết thúc cuộc sống của cô ấy trên
Trái Đất.

Thông tin thú vị khác
Trong nghiên cứu tiếp sau đó của tôi, một vài thông tin hoàn toàn thú vị khác đã đến với tôi.
Điểm đầu tiên đó là Enoch là một trong những kiếp trước của chúa Jesus, theo Djwhal Khul.
Enoch đạt được thăng thiên của mình và trong kiếp sống đó đã được phủ bóng bởi một sinh mệnh
hiện đang ngồi ở một vị trí trong Hội Đồng Thiên Hà (Galactic Council), tên là Melchizedek.
Điều thú vị đó là trong kiếp sống sau đó Jesus đã lấy tên gọi là Melchizedek.
Thông tin thú vị thứ hai là từ Brian Grattan và nó đã được xác nhận bởi Vywamus. Sau khi Đức
Di Lặc phục sinh cơ thể của Jesus, anh ấy đã sống trên Trái Đất 31 năm nữa. Trong thời gian đó
anh ấy đã đi tới Ấn Độ và cũng dịch chuyển tức thời tới Mỹ (teleported to America).
Một phần thông tin thú vị khác là trong cuộc đời quá khứ Mohammed, người sáng lập ra đức tin
Hồi Giáo, là đệ tử của Bartholomew. Trong suốt cuộc đời ông là Mohammed, Tổng lãnh thiên
thần Gabriel và Chúa Jesus là hai trong số những vị thầy chính trong cõi giới tinh thần của anh
ấy. Trong kiếp sống sau đó anh ấy đạt được cuộc điểm đạo thứ 5 khi là một yogi ở Ấn Độ. Anh
ấy đã trở lại một lần nữa là Patrick Henry, một trong những người yêu nước vĩ đại của Cách mạng
Mỹ. Tôi không nghĩ thế giới Ả Rập theo trào lưu chính thống sẽ quá hạnh phúc khi biết được
thông tin bí truyền vô cùng thú vị này.
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Đức Di Lặc – Maitreya, Đấng Christ Hành Tinh, sinh mệnh tiến hóa cao nhất của chuỗi Trái Đất
của chúng ta. Krishna, kiếp sống trước của đức Di Lặc, đã tới để dạy cho nhân loại đi tới cuộc
điểm đạo thứ 2. Nếu tôi không lầm, tôi nghĩ ngài đã đạt được cuộc điểm đạo thứ 5 của mình trong
kiếp sống đó.
Đức Jesus sử dụng tên gọi là Sananda trên cõi giới bên trong, như rất nhiều người dã dẫn kênh
với người ngoài Trái Đất của Ashtar Command và những người khác đã cho biết như vậy. Tôi
cũng đã được xác nhận điều này từ Vywamus.
Thánh St. Peter cũng là kiếp sống trước của Brian Grattan, tác giả của cuốn sách “The Rider on
the White Horse” và cuốn “Mahatma I & II”. Brian Grattan hiện đang sống trên hành tinh này và
đang làm một số công việc đáng kinh ngạc.
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Chương 15 - Cuộc Đời Của Sanat Kumara Và
Đào Tạo Trở Thành Hành Tinh Thượng Đế
“Chúa Tể của Thế Giới, Đấng Điểm Đạo Độc – the One Intiator, Anh ấy là người mà trong
kinh thánh gọi là “Đấng Vô Lượng Thọ - The Ancient of Days”, Trong kinh sách Ấn Ðộ, Ngài
được gọi là Ðệ Nhất Kumara, tức Sanat Kumara. Từ chỗ ngự của Ngài ở sa mạc Gobi, Ngài
chủ trì Ðại Ðoàn Chân Sư và nắm trong tay tất cả quyền lực của chính phủ trong cả ba Văn
Phòng (department).

Logos của Hành Tinh Đức Sanat Kumara và Twinflames của Ngài, Chân Sư Venus
Mỗi người chúng ta, như là những phàm ngã nhập thể trên Trái Đất phải đưa ra một lựa chọn vào
thời điểm thăng thiên của chúng ta, một trong bảy con đường tiến hóa cao hơn mà chúng ta sẽ
lựa chọn để tiếp tục hành trình vũ trụ của chúng ta để trở lại Thượng Đế Cha – Godhead. Bảy
con đường cao hơn giống như bảy ngành nghề chuyên ngành. Thượng Đế vô tận tới mức không
có cách nào mà chúng ta có thể học hết mọi thứ, vì vậy chúng ta phải tập trung phát triển và
phụng sự theo những con đường này.
1. Con đường phụng sự Trái Đất - The path of earth service.
2. Con đường công tác từ lực - The path of magnetic work.
3. Con đường đào tạo các Hành Tinh Thượng Đế - The path of training for Planetary Logoi
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4.
5.
6.
7.

Con đường đến Sirius - The path to Sirius
Con đường của các Cung - The ray path
Con đường mà chính đức Thái Dương Thượng Đế đang đi
Con đường địa vị Chúa Con Tuyệt Đối.

Tôi đã đưa ra những hiểu biết chi tiết hơn về 7 con đường này ở chương về các cuộc điểm đạo.
Ở đây tôi cũng giới thiệu tới bạn cuốn sách của Alice Bailey có tên: “The Rays and the
Initiations”, sẽ cho phép bạn hiểu sâu hơn về bảy con đường này.
Chương này đề cập tới đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Sanat Kumara, là người mà với
sự giúp đỡ của Vynamus, cái tôi cao hơn của Sanat Kumara, chia sẻ với chúng ta về cuộc sống
và việc đào tạo để trở thành Hành Tinh Thượng Đế - Planetary Logos. Điều này tương ứng với
con đường số 3 trên danh sách trên. Tôi đã nghiên cứu thông tin này từ một cuốn sách được dẫn
kênh bởi Vynamus, được phát hành bởi tổ chức Tibetan Foundation. Nó thực sự là một trong
những cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc. Phần lớn thông tin trong cuốn sách này không bao
giờ được phép tiết lộ cho tới khi hành tinh này đi qua sự hội tụ hài hòa, cho phép nhiều năng
lượng của chiều kích thứ 4 đi vào hành tinh này theo một cách mới và sâu sắc hơn.
Sanat Kumara, trong cuốn sách này thực sự đã kể về sự huấn luyện thực tế mà anh ấy đã trải qua,
vượt qua cấp điểm đạo thứ 9 và đi vào cấp độ ý thức vũ trụ của ý thức. Tên của cuốn sách này là
“The Story of Sanat Kumara - Training a Planetary Logos – Câu chuyện của Sanat Kumara,
Đào tạo trở thành Hành Tinh Thượng Đế”, bởi Vynamus. Tôi không có lời khuyến nghị nào cao
hơn là bạn có thể đặt mua cuốn sách này từ Tibetan Foundation, có địa chỉ của họ ở phía sau
cuốn sách này. Đó là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng nhất mà tôi từng đọc, và sẽ
cho bạn cảm giác tốt như thể con đường thứ ba đặc biệt này, trong bảy con đường dẫn đến sự
tiến hóa cao hơn, như một trong những điều bạn có thể cân nhắc với chính mình.
Trước khi bắt đầu những cốt lõi của câu chuyện này tôi muốn giới thiệu rõ hơn về Vynamus.
Anh ấy là một sinh mệnh vũ trụ (Cosmic Being) là người đã tiến hóa tới vị trí hiện tại của anh ấy
trong Cấp Bậc Tinh Thần thông qua các hóa thân vật lý trên những hành tinh tương tự như Trái
Đất. Trong những hóa thân của mình trên hành tinh này, anh ấy là một kênh cho Nguồn Tri Thức
Cao hơn - Higher Sources of knowledge, giống như Janet Mclure, người đã dẫn kênh với anh ấy
để tạo ra cuốn sách này. Anh ấy đã đạt được sự thăng thiên của mình chỉ sau ba mươi bảy hóa
thân trên hành tinh đặc biệt này. Anh ấy có thể được coi là linh hồn hoặc chân thần của Sanat
Kumara.

Sanat Kumara
Sanat Kumara cũng đã tiến hóa tới vị trí hiện tại của anh ấy thông qua một chuỗi các kiếp sống
trên một hành tinh nhỏ trong Thiên Hà Milky Way của chúng ta. Nó là một hành tinh rất tương
đồng với Trái Đất về kích thước và mật độ. Trong khoảng thời gian nhiều năm, Anh ấy đã có 69
kiếp sống trên hành tinh đặc biệt này, nhờ đó Anh ấy đã đạt được sự thăng thiên của mình.
Sau khi thăng thiên Anh ấy đã học âm nhạc ở cảnh giới cao hơn từ các thiên thần trong một thời
gian. Anh ấy tham dự các lớp học về lý thuyết âm nhạc để làm việc với tất cả các nhạc cụ âm
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nhạc trong vũ trụ mà được biết đến. Âm nhạc phục vụ như một phương tiện tuyệt vời để hiểu rõ
hơn về rung động và năng lượng. Điều này có thể được gọi là nghiên cứu âm nhạc của vũ trụ.

Đức Sanat Kumara, Logos Hành Tinh.
Sau một khoảng thời gian ngắn ở cấp độ tinh thần sâu hơn Anh ấy đã đưa ra quyết định sẽ đi theo
con đường trở thành một Hành Tinh thượng Đế. Công việc của một Hành Tinh Thượng Đế là
nhập hồn vào toàn thể hành tinh, giống như chúng ta trên Trái Đất đang sống trong một cơ thể
vật lý. Sự khác biệt ở đây là Anh ấy có một cơ thể lớn hơn nhiều và Anh ấy có trách nhiệm đối
với sự tiến hóa của tất cả các linh hồn và dạng sống trên hành tinh đó.
Một Hành Tinh Thượng Đế giống như tổng thống hoặc vị vua của hành tinh. Mọi người và mọi
thứ sống trong hào quang của Ngài. Anh ấy không thăng thiên hay rời bỏ thân xác của mình (là
Trái Đất) cho tới khi tất cả các dạng sống thăng thiên. Như bạn có thể thấy, đây là một công việc
và trách nhiệm. Một Hành Tinh Thượng Đế không chịu trách nhiệm với bất kỳ một cá nhân nào,
mà thay vào đó là tất cả các dạng sống đồng thời. Việc đào tạo để trở thành một Hành Tinh
Thượng Đế là vô cùng vất vả như bạn có thể tưởng tượng.
Phần đáng kinh ngạc nhất trong quá trình đào tạo của Sanat Kumara là anh ấy phải chia ý thức
của mình thành 900.000 đơn vị hay phân mảnh, và mỗi phần này phải hóa thân vào một hành
tinh khác trong thiên hà. Ý tưởng của phần đào tạo này là đưa mỗi linh hồn mở rộng này trở lại
vào sự hợp nhất – oneness, và đạt được hiểu biết bằng cách nào mà mỗi phần này ăn khớp một
cách mềm dẻo với các phần khác để hỗ trợ cho một hình thể Thiêng Liêng lớn hơn.
Trong một sự bùng nổ lớn của sự sáng tạo, điều này đã xảy ra và trong một khoảng thời gian dài
cuối cùng, tất cả 900.000 đã trở lại sự hợp nhất. Tất cả 900.000 phần đã trở thành đối tác bình
đẳng. Một cảm giác tuyệt vời của tình yêu vô điều kiện vũ trụ đã đạt được. Sanat Kumara hiện
đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quá trình đào tạo của mình để trở thành một Hành Tinh
Thượng Đế.
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Bước tiếp theo này đòi hỏi Anh ấy phải tạo ra một cơ thể vật lý và đi đến hành tinh sao Kim ở
dạng vật lý. Sao Kim là một hành tinh đã tiến hóa rất cao và có nhiều trạng thái ở chiều kích thứ
tư hơn. Nó là một hành tinh có thể pha trộn cả vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của nó. Nó tiến bộ
hơn nhiều so với bất kỳ hành tinh nào Sanat Kumara từng đi.
Chính trên hành tinh này, Sanat Kumara đã có vinh dự được gặp một trong những Bậc Thầy
Hành Tinh Thượng Đế vĩ đại nhất trong tất cả các hiện hữu. Tên anh ấy là "Adonis". Anh ấy là
Sinh Mệnh Vũ Trụ Vô Cùng Vĩ Đại, là người đã lựa chọn để thành lập ngôi trường và thực hiện
công việc đào tạo vĩ đại ở đây một thời gian dài. Tên thật của hành tinh Sao Kim - Venus thực
sự là "Eysmnje", được phát âm là "Ice-mon-ya". Sao Kim hay Eysmnje là một phần của luân xa
con mắt thứ ba của Đấng Tạo hóa.
Trên sao Kim, bảy ngôi đền đã được xây dựng và mười hai cơ sở đào tạo. Mỗi cơ sở có một chức
năng cụ thể đặc biệt mà Sanat Kumara sẽ được huấn luyện để trở nên thành thạo và hoàn thành
khóa đào tạo của mình. Cơ sở đào tạo này lần đầu tiên được thiết lập từ hàng thiên niên kỷ trước
đây, kế hoạch là để đào tạo 6.000.000.000 linh hồn. Ban đầu 12.000 linh hồn đã đến và trở thành
giáo viên ban đầu cho chương trình đào tạo này. Một cuộc gọi vũ trụ đã được tạo ra và đăng trên
tờ báo vũ trụ để thu hút các sinh viên tới, và hàng triệu linh hồn đã trả lời. Một thời gian sau, các
linh hồn vẫn đến từ tiếng gọi vũ trụ nguyên thủy này. Một phần trong lý thuyết của Adonis là
nếu bạn có thể làm cho cuộc sống của bạn hoạt động ở mức độ vật lý, nó sẽ hoạt động ở bất cứ
đâu trong vũ trụ. Tôi nghĩ rằng tất cả những ai đọc chương này sẽ đồng ý với điều này.
Trong nhóm của Sanat Kumara có 2000 người đang được đào tạo để trở thành Hành Tinh Thượng
Đế. Adonis, sinh mệnh vũ trụ, có thể giảng dạy 2000 sinh viên này riêng rẽ và đồng thời cùng
một lúc. Ở cấp độ tiến hóa vũ trụ một Chân Sư có thể chia nhỏ ý thức của mình thành rất nhiều
mảnh như anh ấy cần mà vẫn giữ được sự hiểu biết tổng thể về tất cả các phần cùng một lúc.
Một phần trong quá trình đào tạo của Sanat Kumara là anh ấy phải học cách làm thế nào để kết
hợp một hệ thống ý thức tình yêu và hỗ trợ cho toàn bộ hành tinh.
Trong một giai đoạn đặc biệt trong khóa đào tạo của Sanat Kumara, một điều rất thú vị đã xảy
ra. Anh ấy đã không làm tốt một bài tập cụ thể và khi Adonis và các bạn học cố gắng hiệu chỉnh
anh ấy, anh ấy đã nhấn nút tức giận của mình và trở nên rất tức giận. Tôi nghĩ rằng Sanat Kumara
đã chia sẻ thông tin này một cách ân cần nhất để cho chúng ta thấy rằng ngay cả một Chân Sư đã
thăng lên và 900.000 mảnh của anh ấy đã trở lại đi vào sự hợp nhất và anh ấy cũng đã đi vào cấp
độ tiến hóa của vũ trụ, vẫn có thể có một chút tiêu cực của cái tôi còn sót lại trong tiềm thức của
họ. Chính anh ấy, đã nghĩ rằng anh ấy vượt quá những phản ứng như vậy.
Một phần của khóa đào tạo là làm trỗi dậy những tàn dư cũ này. Ở mỗi giai đoạn tiến hóa Anh
ấy được cho biết rằng mình sẽ phải giải phóng những quan điểm cũ để cho phép mình có những
trạng thái ý thức mở rộng hơn nữa. Chúng ta cũng trải qua quá trình tương tự ở cấp độ của chúng
ta. Chúng ta chết đi cơ thể vật lý và sau đó chúng ta sẽ làm quen với cảnh giới Astral. Chúng ta
sau đó lại chết đi ở cảnh giới Astral và làm quen với cơ thể trí. Sau đó chúng ta lại chết đi cơ thể
trí và tiến liên và mở rộng tới cảnh giới Bồ Đề - Buddhic plane. Chúng ta chết đi ở cảnh giới Bồ
Đề và tiến lên cảnh giới Niết Bàn – Atmic. Chúng ta chết đi ở cảnh giới Niết Bàn và tiến lên cảnh
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giới Chân Thần. Mỗi cấp độ chúng ta đã quen và theo một nghĩa nào đó nghĩ rằng đó là nhà của
chúng ta, nhưng sau đó chúng ta phải từ bỏ nó để mở rộng và vươn lên trong ý thức. Đây là một
quá trình không bao giờ kết thúc khi chúng ta vươn tới Thượng Đế - Godhead, và những gì
Vywamus đã gọi là cấp độ Đồng Sáng Tạo.
Sanat Kumara đã trở nên ý thức được những tàn dư hay các khuôn mẫu khác và phải làm việc
không ưa thích để huấn luyện bản ngã tiêu cực của mình và phần đào tạo của anh ấy cuối cùng
đã làm sạch được hết 3 tới 4 % phần bản ngã tiêu cực còn sót lại của mình. Anh ấy được nói cho
biết rằng một người có thể thăng lên và vẫn có một lượng kháng trở như vậy còn tồn tại.
Khi thời gian trôi qua, nhóm của Sanat Kumara đã có thể hiểu được 30% bài học cần thiết để trở
thành một Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đã mất 2.000 năm thời gian Trái Đất để đạt được.
Trong phần tiếp theo của khóa đào tạo của Sanat Kumara, Anh ấy được phân công làm việc với
Hành Tinh Thượng Đế của sao Kim. Một phần của khóa đào tạo này là phải thực hiện việc buông
bỏ quan điểm cá nhân lớn hơn để Anh ấy có thể nhìn vào tất cả các sinh mệnh và các dạng sống
từ mọi quan điểm cùng một lúc.
Công việc của Hành Tinh Thượng Đế là thiết lập một nền tảng trên cấp độ vật lý để cho toàn bộ
các dạng sống đang tiến hóa và cho phép chúng tiến hóa và phát triển. Hành Tinh Thượng Đế có
thể được ví tượng trưng như một ngọn núi và các con đường trên núi, mà các hình thức sự sống
sẽ du hành qua để tiến hóa. Hành Tinh Thượng Đế cũng ở trên đỉnh núi để Ngài có thể hướng
dẫn tất cả các hình thức sự sống đạt tới đỉnh. Đây là lý do tại sao cần phải loại bỏ tất cả các kháng
trở hay các khuôn mẫu có thể cản trở việc leo núi của bất kỳ dạng sự sống nào đang leo núi.
Các sinh viên khác đã và đang giải phóng các khuôn mẫu khác mà Sanat Kumara đã giải quyết
được, chẳng hạn như nỗi sợ hãi, sự phản bội…Việc đào tạo một Hành Tinh Thượng Đế có thể
được ví với sự tiến hóa của chúng ta như là những phàm ngã trên trần thế. Chúng ta, những phần
mở rộng của linh hồn hay phàm ngã, sống trong các cơ thể vật lý, tình cảm, trí và tâm linh. Chúng
ta chịu trách nhiệm thống nhất, tích hợp và cân bằng suy nghĩ, cảm xúc, bản năng, mãnh lực vi
tế, trực giác và tất cả các tế bào và cơ quan trong cơ thể vật lý của chúng ta. Chúng ta đồng thời
cố gắng phát triển tất cả các khía cạnh của bản thân, một cách cân bằng. Nếu chúng ta bỏ bê một
khía cạnh, chúng ta sẽ bị bệnh và phải chịu đựng một số loại đau đớn nào đó. Chúng ta phải đảm
bảo rằng tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta tiến hóa theo cách thống nhất. Chúng ta không
thể ủng hộ cái này hơn cái khác. Điều tương tự cũng có thể đúng với Hành Tinh Thượng Đế ở
quy mô lớn hơn nhiều. Anh ấy hay cô ấy phải tiến hóa tất cả các dạng sống (tế bào) trong cơ thể
lớn hơn của anh ấy hoặc cô ấy.
Trong một bài tập huấn luyện đặc biệt hấp dẫn được thực hiện với một loại máy tính vũ trụ, Sanat
Kumara đã tập trung quá sâu vào một thực thể cụ thể trên Hành tinh và cưỡng ép anh ta đi theo
quan điểm mình. Điều này đã lấy đi sự tự do lựa chọn của thực thể có liên quan, và nếu đó là
cuộc sống thực sẽ giết chết thực thể đó và buộc Sanat Kumara phải chịu nghiệp của mình. Đây
là sự cân bằng tinh tế mà một Hành Tinh Thượng Đế phải bước đi, hướng dẫn, nhưng để cho tất
cả các dạng sống tiến hóa vẫn giữ được sự tự do lựa chọn của họ ngay cả khi điều đó có nghĩa là
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họ sẽ tự tạo ra đau khổ. Đi quá xa theo một trong hai hướng sẽ phá hủy hệ thống hướng dẫn cho
toàn bộ hành tinh.
Khi quá trình đào tạo của Sanat Kumara tiến triển, anh ấy đã được cho thấy hành tinh mà anh ấy
dự định sẽ chịu trách nhiệm là Hành Tinh Trái Đất. Từ thời điểm hiện nay thì Sanat Kumara đã
tới hành tinh này 18,5 triệu năm trước đây. Anh ấy đã làm việc trong một thời gian dài. Trong
giai đoạn đầu trước khi anh ấy bắt đầu hoàn toàn quá trình này, trước tiên anh ấy kết nối năng
lượng và sinh lực của mình với hành tinh này. Điều này đã được thực hiện, tất nhiên, với sự giúp
đỡ của giáo viên của anh ấy. Về cơ bản, Anh ấy đã đặt hành tinh này trong luân xa trái tim của
mình. Giai đoạn tiếp theo trong quá trình huấn luyện của Anh ấy là khám phá mọi cấp độ và một
phần của hành tinh để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Quá trình thực hiện một mình này diễn ra
trong 2.000 năm.
Bởi vì Sanat Kumara là một Hành Tinh Thượng Đế mới và đây là công việc đầu tiên của anh ấy,
anh ấy được nói cho biết rằng ba anh em Kumara sẽ đi cùng với anh ấy từ sao Kim để hỗ trợ anh
ấy tạo ra những liên kết tinh thần cần thiết với hành tinh này. Ba trợ lý này rất có kinh nghiệm
và sẽ phục vụ như một cấu hình tam giác. Giáo viên của Sanat Kumara, Adonis cũng trợ giúp và
kết nối với Thái Dương Thượng Đế - Solar Logos, Thiên Hà Thượng Đế - Galaxy Logos và Vũ
Trụ Thượng Đế - Universal Logos.
Sanat Kumara sau đó được giáo viên của Anh ấy nói cho biết rằng Anh ấy sẽ có một kỳ nghỉ 50
năm trước khi sự hóa thân hoàn toàn vào hành tinh này sẽ xảy ra. Sau 50 năm, anh ấy trở lại trung
tâm đào tạo và tất cả các học viên Hành Tinh Thượng Đế đã có một bữa tiệc để hoàn thành khóa
đào tạo của họ và những cơ hội mới sắp bắt đầu cho mỗi người trong phụng sự của họ. Mặc dù
tất cả họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt, tất cả họ sẽ tiếp tục kết nối với nhau trong vũ trụ.
Sanat Kumara đã có một số buổi đào tạo cuối cùng với giáo viên của mình để loại bỏ bất kỳ tàn
dư hoặc mô hình còn sót lại cuối cùng, và một liên kết đặc biệt đã được tạo ra giữa Sanat Kumara
và Vương quốc Thiên thần. Điều này đã được thực hiện để cho phép các thiên thần làm việc chặt
chẽ hơn với trần thế.

Sự chuyển dịch cuối cùng đến Trái Đất
Vào ngày chuyển giao, Sanat Kumara được đặt trong một loại thiết bị mạnh mẽ. Một kết nối năng
lượng rất mạnh đã được xây dựng và Sanat Kumara được đưa đến Trái Đất. Ba Kumara đã hình
thành nên một bộ ba để ổn định quá trình chuyển giao. Sự hóa thân hoàn toàn vào Trái Đất đã
diễn ra. Quá trình liên kết hoàn toàn với tất cả các phần của Trái Đất mất thêm 1.000 năm. Nhiều
cơn bão điện đã xảy ra trên hành tinh vào thời điểm này trong giai đoạn điều chỉnh này. Điều này
xảy ra do sự điều chỉnh lại hệ thống lưới năng lượng hiện đang diễn ra. Cũng trong thời kỳ tiền
Lemuria này, các cuộc chiến điện đã diễn ra. Đây là cuộc chiến giữa những người điện (electrical
one) và người Trái Đất để kiểm soát hành tinh. Nó một lần nữa kéo dài khoảng 500 năm và tôi
đã nói về nó rất chi tiết trong chương về sáng tạo. Hướng dẫn của Sanat Kumara đã giúp chấm
dứt cuộc xung đột này theo thời gian.
Sanat Kumara đã hạ cánh tới trụ sở chính của Anh ấy và nhóm của mình ở Shamballa, tại một
địa điểm gần núi Hymalaya. Khi tới nơi Anh ấy đã gặp chính phủ tâm linh hiện có và nhận được
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một bản tóm tắt đầy đủ. Nhiều người sau đó rời đi để nhận nhiệm vụ mới và một số ở lại để giúp
Sanat Kumara trong nhiệm vụ của mình.
Sanat Kumara cũng bắt đầu hướng dẫn, gần gũi hơn với một số cá nhân đang hiện hữu trên Trái
Đất mà ông coi là thành viên trong tương lai của chính phủ Tâm Linh. Kế hoạch là có càng nhiều
linh hồn càng tốt trong chính phủ tâm linh, mà là một phần của chuỗi Trái Đất. Sanat Kumara đã
phụ trách hành tinh này trong 18,5 triệu năm qua. Thật khó để nghĩ về Ngài như là một Hành
Tinh Thượng Đế trẻ. Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng một ngày nào đó mỗi người trong chúng
ta có thể trải qua một chương trình đào tạo tương tự và đảm nhận những trách nhiệm tương tự
nếu chúng ta chọn.

Một số suy nghĩ cuối cùng
Tôi muốn cảm ơn tổ chức Tibetan Foundation đã đưa ra một cuốn sách tuyệt vời như vậy mang
lại một cái nhìn sâu sắc phi thường như vậy về sự phát triển và đào tạo của một Hành Tinh
Thượng Đế. Bạn có thể liên lạc với Sanat Kumara và Vywamus trong phần thiền của bạn để hỏi
và tôi rất khuyên bạn nên làm như vậy. Xin vui lòng đặt hàng cuốn sách từ Tibetan Foundation
để đọc câu chuyện hoàn chỉnh mà tôi đã tóm tắt. Tibetan Foundation có một danh mục của tất cả
các loại bản dịch, sách, băng và tài liệu tuyệt vời mà tôi rất khuyến khích bạn tham khảo.
Dành cho những sinh viên đặc biệt, tôi sẽ kết thúc chương này bằng cách đính kèm thêm một sơ
đồ từ văn sách của Thông Thiên Học (Theosophical) mà mô tả sự tiến hóa của một Thái Dương
Thượng Đế - Solar Logos. Sơ đồ này cho thấy bảy cảnh giới con của cảnh giới vũ trụ vật lý và
bảy cảnh giới vũ trụ. Mỗi người sẽ thấy được Hành Tinh Thượng Đế - Planetary Logos so với
Vũ Trụ Thượng Đế - Cosmic Logoi. Và cũng thấy sự so sánh Chân Thần Hành Tinh – Planetary
Monad với Chân Thần Vũ Trụ - Cosmic Monad. Bản thân tôi không hiểu sơ đồ này hoàn toàn,
tuy nhiên, nó cho ta một cái nhìn thoáng qua về sự vô hạn và vô hạn của Thượng Đế.
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Chương 16 – Sanat Kumara và Cấp Bậc Tinh
Thần Của Hành Tinh
“Trong nhà của Cha thầy có rất nhiều dinh thự - In my Father's house there are many
mansions”.
Chân sư Jesus
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Trong chương trước tôi đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về Thượng Đế và Cấp bậc của Vũ Trụ.
Trong chương này tôi muốn tập trung vào Sanat Kumara và Hệ thống cấp bậc của hành tinh này
theo chiều sâu hơn. Tôi muốn bắt đầu với Chúa Tể của Thế Giới, Đấng Vô Lượng Thọ, Đấng
Điểm Đạo Độc Nhất, sinh mệnh cao nhất trong toàn thể hệ thống Hành Tinh của chúng ta, vị Vua
Tâm Linh và vị Giám Đốc Thần Thánh của chúng ta, Sanat Kumara.

Sanat Kumara
Mười tám triệu năm rưỡi trước đây, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, một trong bảy linh hồn
trước khi lên ngôi, đã hóa thân vật lý dưới cái tên Sanat Kumara. Chính Sanat Kumara là người
bắt đầu hệ thống cấp bậc tinh thần cho hành tinh này.
Sanat Kumara đến từ sao Kim cùng với ba sinh mệnh vinh quang khác. Trước khi họ đến Trái
Đất là một hành tinh rất tối với bầu không khí rất nặng nề, không có khả năng nâng cao năng
lượng của nó về mặt tinh thần. Sanat Kumara và ba người anh em Kumara của mình đã hóa thân
vào các cơ thể etheric, không phải cơ thể vật lý, và đã ở đây với Trái Đất kể từ đó.
Sanat Kumara là người vĩ đại nhất trong tất cả các Đấng Lâm Phàm – Avatar. Sanat Kumara và
ba vị Kumara của Ngài, còn được gọi là ba vị Phật, cư trú tại Shamballa. Shamballa không ở trên
cảnh giới vật lý, nó có thể được ví như là “Nhà Trắng” ở Hoa Kỳ, và là trụ sở của chính phủ
Hành Tinh. Shamballa vừa là vị trí vừa là trạng thái ý thức. Shamballa là nơi tổ chức các cuộc
họp của hội đồng bao gồm tất cả các thành viên của Hệ thống cấp bậc tinh thần đã vượt qua cuộc
điểm đạo thứ năm. Cấp Bậc Tinh Thần – Thánh Đoàn (Spiritual Hierarchy) được lãnh đạo bởi
đức Maitreya (Di Lặc) và là một phòng ban riêng biệt trong chính phủ tâm linh. Sanat Kumara
không phải là một thành viên của Hệ Thống Cấp Bậc này.

Minh họa Shamballa.
Shamballa là hiện thân của khía cạnh ý chí của Đấng Sáng Tạo. Hệ thống Cấp Bậc Tinh Thần là
hiện thân của trung tâm tình yêu/trí tuệ của Đấng Sáng Tạo. Sanat Kumara nhận được năng lượng
của Đấng Tạo Hóa chủ yếu từ Thái Dương Thượng Đế, Helios, như tôi đã giải thích ở chương
cuối.
Trong trách nhiệm của Sanat Kumara không chỉ là sự tiến hóa của loài người, mà còn là tất cả
các sinh mệnh trên Trái Đất, khoáng vật, thực vật, động vật. Cơ thể vật lý của Sanat Kumara thực
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sự là hành tinh này, Trái Đất. Tất cả chúng ta, theo một nghĩa nào đó, sống trong hào quang vinh
quang của Ngài. Trong tâm trí của mình, Ngài nắm giữ kế hoạch tiến hóa cho hành tinh này.
Ngoại hình của Ngài được mô tả là của một thanh niên đẹp trai. Vị trí địa lý trên Trái Đất được
kết nối với Shamballa là sa mạc Gobi.

Ba Kumara, những người giúp đỡ Sanat Kumara, cũng được gọi là các vị Độc Giác Phật – Bích
Chi Phật-Pratyeka Buddhas. Họ hỗ trợ Sanat Kumara trong công việc hướng dẫn sự phát triển
của hành tinh này. Hệ thống Cấp Bậc Tinh Thần báo cáo cho Sanat Kumara, thông thường sẽ báo
cáo với ba vị Phật này. Khi các cuộc họp của hội đồng được tổ chức tại Shamballa, các thành
viên của Cấp Bậc Tinh Thần tham dự trong cơ thể Etheric của họ hoặc điều chỉnh tới nó trong ý
thức.
Các bậc thầy ở cấp độ này có thể chia ý thức của họ đi tới nhiều nơi cùng một lúc. Tôi đã hỏi
Djwhal Khul về điều này một lần. Tôi biết rằng Anh ấy đang dẫn kênh qua nhiều người trên hành
tinh này. Tôi hỏi Anh ấy rằng nếu tất cả các kênh trên Trái Đất mà Anh ấy tiếp xúc muốn nói
chuyện với Anh ấy vào lúc mười giờ sáng Chủ nhật, thì Anh ấy có thể chia nhỏ ý thức của mình
thành bao nhiêu và hướng dẫn với sự rõ ràng và mạch lạc? Djwhal nói với tôi rằng Anh ấy có thể
thực hiện đồng thời 50 kênh và vẫn rõ ràng. Anh ấy cũng nói với tôi rằng Sanat Kumara và
Vywamus có thể chia ý thức của họ thành 1.000 phần và đồng thời cung cấp các bài giảng trong
cùng một lúc. Điều đáng chú ý hơn nữa là trong một phần ý thức đã được chia nhỏ này, Sanat
Kumara có thể chứa đựng toàn bộ các trạng thái và biết mọi thứ đang diễn ra. Đây là sự vĩ đại
của Sinh Mệnh mà đang hướng dẫn chúng ta tiến hóa trên Trái Đất.
Đó cũng là Sanat Kumara, người thực hiện các cuộc điểm đạo thứ 3, 4, 5 và 6. Sanat Kumara trên
thực tế là một Hành Tinh Thượng Đế trẻ so với các Hành Tinh Thượng Đế khác trên các hành
tinh khác, tuy nhiên anh ấy rất già về kinh nghiệm.
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Sanat Kumara, trong sự toàn năng, toàn hiện, toàn tri của mình, truyền đạt các hướng dẫn của
mình tới các thành viên của Shamballa, và các Cấp Bậc Tinh Thần. Chúng ta, sau đó, như là các
đại diện của anh ấy, thực hiện các chỉ thị này và chuyển chúng cho những người mà chúng ta phụ
trách.
Một câu chuyện thú vị về cách thức này có thể hoạt động là điều Djwhal Khul nói với tôi. Djwhal,
khi thăng lên, đã chọn con đường đến Sirius trong việc lựa chọn một trong bảy con đường tiến
hóa cao hơn tiếp theo của mình. Sanat Kumara đã hỏi Djwhal rằng liệu anh ấy có thể dành thời
gian trước khi tới Sirius và giúp Sanat Kumara một công việc phụng sự nào đó đang cần trên
cảnh giới trần thế, mà hiện anh ấy đang làm. Djwhal đã ân cần đồng ý đáp lại lời đề nghị của
Sanat Kumara và tất cả chúng ta đã rất may mắn khi Djwhal khul vẫn đang làm việc và giúp đỡ
chúng ta.
Vì vậy Sanat Kumara có thể được gọi là “MasterMind – Đạo Diễn” của sự tiến hóa của Trái Đất.
Anh ấy theo nghĩa đen là Thượng Đế của hành tinh này, cũng như Helios là Đạo Diễn và Thượng
Đế của Thái Dương Hệ này. Tôi cũng muốn làm rõ ở đây rằng Ngài chịu trách nhiệm về Hệ thống
cấp bậc của hành tinh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng có một Cấp Bậc của Thái
Dương Hệ, của Thiên Hà và của Vũ Trụ riêng rẽ và tách biệt với nhau. Mỗi hành tinh có Hành
Tinh Thượng Đế và Cấp Bậc Tinh Thần của riêng nó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nghĩ rằng
mỗi người trong chúng ta đang đọc cuốn sách này có thể một ngày nào đó chịu trách nhiệm về
sự tiến hóa của một hành tinh và trong tương lai sẽ vượt ra khỏi Hệ Mặt trời hoặc Thiên Hà, nếu
đó là con đường tiến hóa vũ trụ mà chúng ta chọn để đi theo.
Đối với Sanat Kumara, toàn thể sự tiến hóa trên Trái Đất có liên quan tới anh Anh ấy, không phải
là cách tiếp cận mang tính cá nhân nhưng Anh ấy có dành sự chú trọng tới sự phát triển của các
điểm đạo đồ của mình. Có một điều quan trọng cần hiểu là Sanat Kumara cũng đang ở trong
trạng thái tiến hóa giống như chúng ta. Khi Ngài đi qua cấp độ tiến hóa điểm đạo ở mức vũ trụ,
nó giúp ích chúng ta, và khi chúng ta đi qua mức điểm đạo cấp hành tinh, nó cũng hỗ trợ Ngài.
Sanat Kumara và Thánh Đoàn – Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh nhận các năng lượng từ Thái
Dương Thượng Đế và Cấp Bậc Tinh Thần của Thái Dương Hệ , và tới lượt họ sẽ lại nhận các
năng lượng từ Thiên Hà Thượng Đế - Galatic Logos và Cấp Bậc Tinh Thần của Thiên Hà-Galatic
Hierarchy. Quá trình này tiếp diễn trên toàn bộ các con đường quay trở về tới chính bản thân
Thượng Đế. Tại mỗi cấp độ thì các năng lượng sẽ “Stepped-downward-bước xuống” theo kiểu
bậc thang. Nếu năng lượng không bị giảm xuống ở mỗi cấp, chúng ta, trên Trái Đất, sẽ bị đốt
cháy ngay vì tần số sẽ rất cao.
Một trong ba vị Kumara, là một vị Phật thời gian gần đây đã rời khỏi Hệ thống Cấp Bậc của hành
tinh và chuyển sang sự tiến hóa vũ trụ của mình. Tên anh ấy là Sanaka Kumara. Anh ấy đã được
thay thế bởi một người từng là "Manu" trong chính phủ tâm linh của chúng ta. Khi những sinh
mệnh cao cấp này tiến lên trong quá trình tiến hóa vũ trụ của họ thì những người trong Cấp Bậc
Tinh Thần của Hành Tinh và chúng ta, trên Trái Đất, sẽ lấp đầy những vị trí bị bỏ trống này. Họ
không thể rời đi cho đến khi có một ai đó đã đủ phát triển về mặt tâm linh. Vì vậy, một lần nữa,
họ phụ thuộc vào chúng ta như chúng ta phụ thuộc vào họ. Đó là một chuỗi sắc lệnh vũ trụ khổng
lồ của Thượng Đế, là chỉ huy và thủ lĩnh tối cao của chúng ta.
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Trong một thái dương hệ trước đây, Sanat Kumara và ba vị Kumara của anh ấy đã đạt tới điều
mà chúng ta trên Trái Đất và hệ mặt trời của chúng ta hiện nay đang cố gắng để trở nên hoàn hảo
như vậy. Bây giờ đứng xung quanh Sanat Kumara, có nhiều hơn ba vị Kumara, tôi sẽ chưa đề
cập tới họ ngay lúc này. Những người được thêm vào này tạo ra tổng cộng có 7 vị Kumara của
sự biểu lộ của hành tinh chúng ta.
Ba vị Kumara bí truyền là hiện thân của một loại năng lượng chưa được biểu lộ đầy đủ trên hành
tinh này. Mỗi một trong sáu Kumara là một tác nhân phân phối cho năng lượng và mãnh lực của
sáu Hành Tinh Thượng Đế khác (Six other Planetary Logoi). Thuật ngữ Logoi là số nhiều của từ
Logos. Sanat Kumara là một trong những Hành Tinh Thượng Đế. Thông qua mỗi Kumara sẽ
truyền qua mãnh lực sống của một trong sáu tia. Sanat Kumara là người tổng hợp và là hiện thân
của loại thứ bảy. Chúng được phân biệt bởi một trong sáu màu. Trong Sanat Kumara là quang
phổ màu đầy đủ của hành tinh.
Họ cũng tham gia giúp các linh hồn từ các hệ hành tinh khác tái sinh trên Trái Đất. Mỗi người
trong số họ đang ở trong sự giao tiếp trực tiếp với một trong những hành tinh thiêng liêng. (Một
số hành tinh nào đó trong hệ mặt trời của chúng ta đã đạt được trạng thái thiêng liêng và những
hành tinh khác chưa ở trạng thái tiến hóa đó).
Cuối cùng, theo chiêm tinh học mặt trời và hành tinh, một số vị Kumara sẽ có hoạt động mạnh
hơn. Các hoạt động của ba vị Phật thì công khai hơn, thay đổi theo thời gian và họ trở nên bí
truyền hơn (Ẩn đi). Duy chỉ có Sanat Kumara vẫn duy trì trạng thái ổn định.
Bảy vị Kumara là bảy sinh mệnh có tự ý thức cao nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Họ biểu
lộ thông qua phương tiện là hành tinh này trong một cách tương tự như chúng ta là con người
đang biểu lộ thông qua cơ thể vật lý của mình. Sanat Kumara, về bản chất, là Thượng Đế ở cấp
độ hành tinh. Bởi vì những nỗ lực vĩ đại mà Anh ấy đang thay mặt cho hành tinh Trái Đất. Anh
ấy đang nhận được sự hỗ trợ và năng lượng từ một thành viên của Cấp Bậc Tinh Thần Vũ Trụ.
Đây là một nguồn cực kỳ cao chảy qua Anh ấy để hỗ trợ cho Trái Đất.
Bây giờ tôi cũng cần thêm vào đó là phía trên Sanat Kumara đó là Vywamus. Vywamus, một lần
nữa, sinh mệnh này là cái tôi cao hơn hay là cấp độ Chân Thần của Sanat Kumara. Sanat Kumara
nhận được sự hướng dẫn từ Vywamus như chúng ta nhận được sự hướng dẫn từ linh hồn hay
chân thần của chúng ta. Vywamus rất sẵn sàng để làm kênh dẫn tới mọi người trên cảnh giới này,
và ông thực hiện khá thường xuyên. Ông là một nhà tâm lý bậc thầy, và mang tới rất nhiều thông
tin vũ trụ vô cùng giá trị mà chưa từng có cho những người hướng dẫn và giáo viên tầm trung.
Ông có nhiều sách và bản ghi chép được chia sẻ thông qua tổ chức Tibetan Foundation.
Một tập hợp các sinh mệnh khác mà nhiều bạn khi đọc cuốn sách này đã nghe nói tới, nhưng đến
nay vẫn chưa được đề cập tới, đó là Các vị thần nghiệp quả - Nghiệp Quả Tinh Quân - Lords of
Karma. Những Chân Sư này tập trung đặc biệt vào sự tiến hóa của vương quốc loài người. Mục
đích của họ là phân phối Nghiệp vì nó ảnh hưởng đến các cá nhân. Họ cũng chăm sóc các hồ sơ
Akashic. Theo thuật ngữ Kitô giáo Họ được gọi là các thiên thần ghi chép và Họ tham gia vào
Hội đồng Mặt trời - Solar Councils.
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Hợp tác với các Vị Thần Nghiệp Quả là các nhóm điểm đạo đồ lớn và các thiên thần là những
người mà giữ bản thân họ với sự điều chỉnh đúng đắn của nghiệp trên toàn bộ các cấp độ. Họ
cũng giúp đưa các linh hồn phù hợp vào đầu thai theo các loại tia của họ, vào đúng thời điểm và
đúng mùa.
Từ Đấng Sáng Tạo phát ra bảy tia năng lượng vĩ đại, điều này đã được thảo luận chi tiết trong
chương về các tia. Đối với mục đích mà chúng ta ở đây, điều quan trọng cần phải hiểu là bảy tia
này được “hạ cấp – stepped down” xuống thông qua các cấp bậc từ Vũ Trụ, Thiên Hà, Thái
Dương Hệ và phân loại chúng để chúng ta có thể sử dụng chúng cho sự phát triển của chúng ta.
Do đó, các nhân sự còn lại của Cấp Bậc Tinh Thần được chia thành ba Phòng ban chính và bốn
nhóm bổ trợ.

Manu
Tia đầu tiên liên quan đến khía cạnh ý chí của Đấng Sáng Tạo. Phòng ban này trong chính phủ
tâm linh được lãnh đạo bởi một vị trí gọi là Manu. Manu là một danh hiệu được trao cho một vị
trí giống như nhiệm kỳ tổng thống hoặc thượng nghị sĩ. Chân sư đang nắm giữ vị trí này mà
chúng ta được nói cho biết đó là Allah Gobi. Anh ấy mới được bổ nhiệm vào vị trí này. Người
nắm giữ vị trí Manu này trước đây đã thay thế một trong những vị Phật Hoạt Động (Buddhas of
Activity) hay Kumara. Điều này đã cho phép Sanaka Kumara di chuyển tới sự tiến hóa vũ trụ của
Anh ấy.
Manu và công việc của Ngài chưa được tiết lộ cho nhân loại biết. Nếu biết quá nhiều về Manu
và công việc của Ngài, thì sẽ có nhiều người điều hướng tới Ngài và điều này làm phân tâm công
việc quan trọng mà Ngài đang làm. Công việc chính của Ngài là kết nối với chính phủ, chính trị
của hành tinh, thành lập và giải thể các giống dân gốc. Manu là người chịu trách nhiệm về ý chí
và mục đích của Hành Tinh Thượng Đế. Ngài cũng làm việc trong sự hợp tác chặt chẽ với các
thiên thần xây dựng. Ngài cũng liên quan đến những thay đổi của Trái Đất trong lớp vỏ của Trái
Đất. Chính Ngài và các đồng nghiêp của Ngài trong phòng ban này đang cố gắng điều hướng
tâm trí của các chính khách và chính trị gia trên khắp hành tinh.
Một trong những trợ lý của Manu là Chân Sư El Morya, người được gọi là Cung Chủ - Chohan,
hay Chúa tể của tia sáng đầu tiên. Chúng ta đã được thông báo rằng trong tương lai Chân Sư El
Morya sẽ trở thành Manu khi Allah Gobi tiến lên cấp tiến hóa cao hơn. El Morya giữ một vị trí
thậm chí có trách nhiệm hơn so với trước đây, tuy nhiên, Anh ấy vẫn đang duy trì các trách nhiệm
trước đây của mình. Vì lý do này nên hiện nay Anh ấy đang không thực hiện bất kỳ sự giảng dạy
nào. Nhiều sinh viên của Ngài đã được ủy quyền cho Chân Sư Djwhal Khul. Djwhal Khul đang
phụng sự chức năng này cho nhiều Chân Sư khác.
Hiện tại tia thứ nhất đang hoạt động rất tích cực và trong một thời gian ngắn nữa một điểm đạo
đồ trẻ tuổi sẽ được đào tạo để tiếp quản một số trách nhiệm trước đây của chân sư El Morya. Một
Chân Sư khác có liên quan rất nhiều đến tia đầu tiên là Chân Sư Jupiter. Thành thật mà nói, tôi
không biết nhiều về Ngài ngoài việc Ngài là một trong những Đạo sư lớn tuổi hơn, và đã có từ
rất lâu. Ngài là một sinh mệnh rất tuyệt vời và sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến Ngài.
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Tia đầu tiên là tia rất xúc tác. Nó phục vụ như một chất tẩy rửa, làm sạch và thay đổi. Nó phục
vụ như một chức năng phá vỡ các điều kiện cũ và mang chúng tới phía trước để chúng có thể sản
sinh và hữu ích nhiều hơn trên phương diện của của sự biểu lộ. Những người làm việc với tia này
đang tương tác với một năng lượng rất mãnh liệt. Họ được lựa chọn đặc biệt với sự lão luyện khi
làm việc với năng lượng này.

Giảng Sư Thế Gian, Đức Christ
Tia thứ hai liên quan đến khía cạnh tình yêu-trí tuệ của Thượng Đế. Phòng ban này của chính
phủ tâm linh được lãnh đạo bởi một vị trí gọi là Christ, Giảng Sư Thế Gian - the World Teacher,
Bồ tát - Bodhisattva. Chân Sư vĩ đại đứng đầu bộ phận này, dĩ nhiên là Đức Di Lặc – Maitreya.
Tôi đã nói về Ngài rất nhiều trong chương về Sự tái lâm Đức Christ và Sự ngoại hiện của Thánh
Đoàn. Hiện nay Ngài đã hiện thân vật lý trên hành tinh này. Vì lý do này, tôi sẽ không lặp lại quá
nhiều những gì tôi đã nói. Điều tôi sẽ nói là Ngài là vị Chúa tể vĩ đại của tình yêu và lòng từ bi.
Ngài đã chủ trì số phận của nhân loại kể từ năm 600 trước Công Nguyên. Người tiền nhiệm của
Ngài là đức phật Gautama.
Dòng chảy năng lượng của tia thứ hai từ đức Hành Tinh Thượng Đế Sanat Kumara chảy thông
qua đức Di Lặc. Đức Di Lặc cam kết hướng dẫn vận mệnh tâm linh của nhân loại. Nhiệm vụ của
Ngài là giúp tất cả các phần mở rộng linh hồn trên Trái Đất nhận ra Thượng Đế và đạt được sự
giải thoát. Ông làm việc chặt chẽ với Manu và Đức Văn Minh Đại Đế - Mahachohan (Phòng ban
thứ ba). Bộ phận thứ hai có liên quan đến khía cạnh giảng dạy và giáo dục của nhân loại.
Trợ giúp Đức Di Lặc và trợ lý chính của ngài là Chân Sư Kuthumi. Anh ấy, một lần nữa đang
tiếp quản dần vị trí của Đức Di Lặc khi Ngài chuyển sang cấp độ tiến hóa vũ trụ của mình. Djwhal
Khul là trợ lý cấp cao của Chân sư Kuthumi. Chân sư Kuthumi rất nổi tiếng và có một đạo tràng
lớn với nhiều môn sinh học tập dưới Ngài. Djwhal Khul đã tiếp quản và đảm nhận trách nhiệm
với nhiều môn sinh của mình khi Chân Sư Kuthumi ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn.
Chân sư Kuthumi là một trong những Chân Sư vĩ đại tham gia vào quá trình hiển lộ với nhiều
Chân sư khác trên Trái Đất ngay bây giờ.
Nhiều thay đổi lớn trên Trái Đất là kết quả trực tiếp từ sự kết hợp năng lượng của Sanat Kumara,
Đức Phật, Đức Di Lặc và Chân sư Kuthumi. Chân sư El Morya cũng thường xuyên liên lạc với
Đức Di Lặc và Chân Sư Kuthumi. Chân Sư Djwhal Khul cũng đã nhận một trách nhiệm lớn hơn
nhiều so với trước đây. Ông có hai Chân Sư trẻ giúp đỡ Ngài trong công việc của mình. Chân Sư
Kuthumi cũng được gọi là Cung Chủ hay Chúa Tể cung/tia thứ hai. Đây là một vị trí bên dưới
đức Di Lặc, mặc dù tại thời điểm này Anh ấy hoạt động gần như ngang nhau. Tia thứ hai là tia
của những vị thầy vĩ đại của thế giới.

Mahachohan, Đức Văn Minh Đại Đế - Lord of Civilisation
Tia thứ ba liên quan tới đặc tính thông tuệ linh hoạt. Phòng ban này trong chính phủ tâm linh
đứng đầu bởi một vị trí được gọi là Văn Minh Đại Đế - Mahachohan. Tên của Chân sư giữ vị trí
này hiện chưa được công bố. Những gì chúng ta biết là Mahachohan hiện tại không phải là người
đầu tiên đứng đầu văn phòng khi Cấp Bậc tinh thần của hành tinh được hình thành vào 18,5 triệu
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năm trước. Vào thời điểm đó, nó được giữ bởi một trong sáu vị Kumara, là người mà đã đi vào
hóa thân ở thể Etheric cùng với Sanat Kumara. Ông đã nắm giữ vị trí của mình trong thời gian
giống dân phụ thứ hai của giống dân gốc Atlantis (xem phần câu chuyện về sự sáng tạo).
Công việc của Đức Văn Minh Đại Đế liên quan tới chính ngài với sự nở ra bông hoa của nguyên
lý thông tuệ trên hành tinh Trái Đất. Mahachohan là hiện thân của khía cạnh thông minh của
Thiên Tính. Ngài cũng được gọi là Chúa Tể của Nền Văn Minh. Mahachohan mang lại cho thế
giới lực đẩy về phía trước trong con đường tiến hóa của nó.
Mahachohan làm việc với năng lượng theo một cách thức rất cụ thể. Công việc của Anh ấy liên
quan tới việc làm cho mọi thứ xảy ra dựa trên một cơ sở có nghĩa. Ngài biểu lộ trên cõi trần gian
với ý chí của Đấng Sáng Tạo. Hai phòng ban đầu tiên làm điều này nhưng không theo một cách
cụ thể. Mahachohan vận hành các mãnh lực của tự nhiên và phần lớn là nguồn năng lượng điện
như chúng ta biết. Năng lượng chảy đến Ngài từ trung tâm họng của Hành Tinh Thượng Đế.
Ba phòng ban đại diện cho các khía cạnh Ý Chí, Tình Yêu và Thông Tuệ của Hành Tinh Thượng
Đế. Điều này cũng có thể được gọi là chính phủ, tôn giáo và nền văn minh trong ba phòng ban.
Cách thứ ba để nhìn vào điều này là có thể nói, chúng ta có biểu hiện vật lý của các giống dân
gốc, khía cạnh tình yêu và tâm trí của Hành Tinh Thượng Đế đang làm việc để tạo ra sự biểu lộ
vật lý.
Công việc và trách nhiệm của Mahachohan và phòng ban thứ ba đã tăng lên rất nhiều đến mức
Sanat Kumara và đồng nghiệp của ông đã tổ chức lại phòng ban này gần đây. Mahachohan đã
được nâng lên gần gũi hơn với Sanat Kumara, và mọi người khác trong phòng ban này đã được
nâng lên để lấp đầy các vị trí còn trống.
Do đó, Chân Sư Serapis Bey đã tiến lên để nhận thêm trách nhiệm. Serapis Bey vẫn thực hiện
một số công việc trước đây của ông là người đứng đầu phòng ban của tia thứ tư. Trong các Chân
Sư đang tham gia vào công việc tia thứ ba này có một đặc tính rất mạnh về khả năng thích ứng.
Phẩm chất này giúp họ làm việc tốt với mọi người và là "tất cả mọi thứ cho mọi người" như
Thánh St. Paul nói.
Những Chân Sư này có tài xử lý tuyệt vời và tài năng hiếm có để làm điều đúng đắn vào đúng
thời điểm. Chiêm tinh rất kết nối với tia này. Chân Sư Serapis Bey vẫn hoạt động cao độ với sự
tiến hóa của deva hay thiên thần. Ông là một bậc thầy rất có khả năng thực hiện công việc của
Mahachohan rất tốt.
Mahachohan nhận được các chỉ thị trực tiếp từ đức Christ, Phật Hoạt Động (Kumara), và tất
nhiên, từ đức Sanat Kumara. Mahachohan cũng nhận được một nguồn năng lượng trực tiếp từ
Thái Dương Thượng Đế và tia thứ ba của Mahachohan của Ngài ở cấp bậc tinh thần của Thái
Dương Hệ. Từ Mahachohan, năng lượng này sau đó chảy sang Serapis Bey. Nó cũng chảy đến
Đức Christ và Manu và tỏa ra theo mọi hướng.
Văn phòng của đức Mahachohan được chia thành năm bộ phận. Bên cạnh phòng ban của tia thứ
3, các tia 4, 5, 6 và 7 và các phòng ban tương ứng của chúng đều nằm dưới sự lãnh đạo của
Mahachohan và phòng ban thứ 3. Chân sư Serapis Bey trước đây là Cung Chủ tia thứ 4 và văn
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phòng của tia thứ tư, và công việc này hiện đang được Chân sư Paul tiếp quản, vì Serapis Bey đã
chuyển sang văn phòng của tia thứ 3. Tia thứ 5 và văn phòng được lãnh đạo bởi Chân sư Hilarion.
Tia thứ 6 và văn phòng được lãnh đạo bởi Chân sư Jesus. Tia thứ 7 và văn phòng được lãnh đạo
bởi Saint Germain.
Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng các tia và phòng ban này là các tia phụ và các phòng ban đều
hoạt động dưới quyền của Mahachohan. Người ta có thể thấy rằng Mahachohan là một Chân sư
rất bận rộn, là người mà nắm giữ một công việc cực kỳ quan trọng. Vị Chân sư vĩ đại đang chuẩn
bị để đảm nhận vị trí này khi Mahachohan hiện tại rời đi để tiếp tục sự tiến hóa vũ trụ của Ngài
là Saint Germain.
Saint Germain sẽ rời khỏi vị trí đứng đầu là Cung Chủ - Chohan của tia thứ 7 để đảm nhận vị trí
vô cùng quan trọng này. Saint Germain đã được tiến cử nhiều vị trí trong chính phủ tâm linh khác
của các hệ thống hành tinh khác. Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên vì điều này có thể xảy ra.
Các hệ mặt trời khác có thể đưa ra những đề nghị tinh thần về các nhiệm vụ chính cho các Chân
Sư mà họ biết tới và làm việc cùng. Điều này giống như các doanh nghiệp trên Trái Đất cung cấp
các vị trí việc làm cho các giám đốc điều hành trong các công ty khác.
Saint Germain là vị Thầy có năng lực phi thường và Ngài đã quyết định không nhận nhiều nhiệm
vụ tâm linh quan trọng mà Ngài đã được đề nghị, và thay vào đó Ngài đã quyết định tiếp tục làm
việc với sự tiến hóa của Trái Đất. Chúng ta, một lần nữa, rất may mắn khi có Ngài.
Kiếp sống trước đầy phi thường của Saint Germain (như đã đề cập trong các chương về kiếp
trước của các Master nổi tiếng) đã có tác động đáng kinh ngạc đến sự tiến hóa của hành tinh này.
Bây giờ Ngài rất bận rộn với năng lượng của tia thứ 7 đang đổ vào hành tinh này.
Bốn văn phòng của các tia thứ yếu của văn phòng tia thứ ba, nhận năng lượng từ Mahachohan.
Tuy nhiên, họ cũng nhận được năng lượng từ các văn phòng thứ hai và thứ nhất. Công việc của
Mahachohan tăng cường bất cứ khi nào một nền văn minh đạt đến điểm quan trọng như của
chúng ta bây giờ. Các tia được tăng cường nhất trên hành tinh của chúng ta bây giờ là tia thứ 1,
thứ 2 và thứ 7. Tia thứ bảy là tia được giám sát bởi văn phòng tia thứ ba. Các tia sẽ được thảo
luận chi tiết hơn nhiều trong phần sau.
Mahachohan có trách nhiệm vô cùng lớn và không sẵn sàng để cá nhân hay phàm ngã liên hệ
trên Trái Đất. Serapis Bey giống như một quản trị viên của năng lượng mà anh ta nhận được từ
Mahachohan. Sau khi nhận được, Anh ấy phân phát nó bất cứ nơi nào cần thiết. Tia thứ ba là rất
thực tế trong hình thức và phương phương thức của nó.
Nhiều hơn so với các văn phòng khác. Serapis Bey rất quan tâm đến việc giúp Mahachohan giám
sát các tia thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 và các Chân Sư đứng đầu chúng.

Tia thứ 4 và Văn Phòng Tia Thứ 4
Tia thứ 4 và văn phòng tia thứ tư, một lần nữa, dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng
tia thứ ba. Tia này liên quan đến sự hài hòa thông qua xung đột. Cung Chủ - Chohan của tia này
là Chân sư Paul the Venetian, người từng là người đứng đầu văn phòng tia thứ ba và đã chuyển
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 235

sang văn phòng tia thứ tư. Khu vực quan trọng nhất mà tia này đang ảnh hưởng tại thời điểm này
là trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chân Sư Paul the Venetian
Một cách tiếp cận hoàn toàn mới đang được tập trung trên Trái Đất. Ví dụ, trong lĩnh vực âm
nhạc, bạn sẽ sớm có thể trải nghiệm chính xác ý nghĩa mà nhà soạn nhạc đã miêu tả. Điều này
rất khác với việc chỉ nghe nhạc. Bạn sẽ có thể thực sự trở thành một phần của âm nhạc. Mọi
người, phần lớn trong quá khứ, đã tách biệt với nó. Trong tương lai bạn sẽ có thể trải nghiệm nó
hoàn toàn.
Điều tương tự vậy trong lĩnh vực mỹ thuật. Bạn sẽ có thể trải nghiệm đầy đủ những gì các họa sĩ
đã có ý mô tả. Các nghệ sĩ chưa được biết tới trong quá khứ đã thất vọng vì không có ai hiểu
được thông điệp đầy đủ và ý nghĩa của các tác phẩm của họ.
Tia thứ tư ở khía cạnh thấp hơn của nó tạo ra xung đột và ở khía cạnh cao hơn của nó tạo ra sự
hài hòa. Có một Chân sư khác dường như đang làm việc dưới Paul the Venetian, người gần đây
đã thăng lên. Anh ấy tên là Paul. Anh ấy rất kết nối để làm việc với vương quốc thiên thần. Tổng
lãnh thiên thần Gabriel nhìn giống như một người anh em với Chân sư Paul. Tổng lãnh thiên thần
Gabriel cũng được kết nối với nghệ thuật, nhưng từ quan điểm của vương quốc thiên thần.
Paul the Venetian báo cáo với Đức Di Lặc theo nghĩa rất trực tiếp và cả với Master Serapis Bey.
Ở cấp độ của các Chân Sư thăng thiên, tia này luôn hài hòa. Chỉ đến khi đến Trái Đất và các
phàm ngã có liên quan với nó thì nó mới có thể trở nên xung đột. Văn phòng tia thứ tư cũng liên
quan đến việc đưa ra một số loại thông tin nhất định về Cấp Bậc Tinh Thần thông qua các giác
quan. Những người rất kết nối với tia thứ tư này sẽ không vui trừ khi họ có thể mang vẻ đẹp vào
môi trường của họ.

Tia thứ 5 và văn phòng tia thứ 5
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Tia thứ 5 và văn phòng tia thứ 5 liên quan đến kiến thức và khoa học cụ thể. Chohan – Cung Chủ
của tia này là Chân sư Hilarion. Nhiều người trong số các bạn có thể biết về Ngài từ những cuốn
sách huyền bí mà ngài đã gọi là "Ánh Sáng trên đường đạo". Văn phòng này, một lần nữa, cũng
dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng tia thứ ba. Văn phòng này có liên quan đến việc
mang tới Thời đại mới. Điều này được thực hiện bằng cách học cách sử dụng khả năng của thể
trí theo cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết. Hilarion chia sẻ trọng tâm này với một bậc
thầy mà nhiều người trong số bạn có thể chưa nghe thấy trước đây với tên là Chân sư Marko.
Năng lực thể trí trong văn phòng này rất được nhấn mạnh. Các Chân sư trong văn phòng này có
thể phân chia ý thức của họ theo nhiều hướng đồng thời, thậm chí nhiều hơn so với các bộ phận
khác vì sự tập trung thể trí này.

Chân sư Hilarion không có nhiều sinh viên vì công việc bận rộn của ngài để mang đến Thời Đại
Mới – New Age. Ngài làm điều này bằng cách giữ các mô hình năng lượng tập trung thể trí cao
hơn. Có một mô hình tam giác đặc biệt chạy từ ba vị Phật đến Manu, đến văn phòng tia thứ năm
và sau đó đến Chân sư Hilarion, và trở lại. Chân sư Marko đã tiếp quản nhiều nhiệm vụ của Chân
sư Hilarion được giao trước đây. Các Chân sư trong khu vực này rất sáng tạo trong các lĩnh vực
trí thể cao hơn – thượng trí.
Một trong số các trách nhiệm của Chân sư Marko là tất cả các hoạt động khoa học đang diễn ra
trên thế giới vào thời điểm này. Nhiều phát minh khoa học trên Trái Đất được tạo ra đầu tiên trên
cõi giới bên trong và sau đó được truyền qua các nhà khoa học theo một cách nào đó, đôi khi
ngay cả khi các nhà khoa học cũng nhận thức được quá trình này đang diễn ra.
Chân sư Marko đã đồng ý giúp bạn tăng cường khả năng trí thể và trí thể cao hơn (thượng trí)
bên trong bạn nếu bạn kêu gọi tên của Ngài. Hãy kêu cầu Ngài trong thiền định và sử dụng màu
cam để hỗ trợ cho việc hòa hợp với văn phòng này. Một phần của công việc này cũng liên quan
đến việc giúp nhân loại hòa hợp với trực giác cũng như đầu óc khoa học cụ thể. Chân sư Hilarion
cũng là Chân sư kích thích tất cả các nghiên cứu tâm linh và chính nhờ Ngài và công việc của
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Ngài mà phong trào tâm linh bắt đầu. Ngài đã dõi theo tất cả những ai là nhà ngoại cảm của trật
tự cao hơn, và hỗ trợ họ trong việc phát triển sức mạnh của mình để phục vụ nhân loại.

Tia Thứ 6 và Văn Phòng Tia Thứ 6
Tia thứ 6 và văn phòng tia thứ 6 liên quan tới chủ nghĩa lý tưởng và hiến dân. Cung chủ - Chohan
của tia này là Chân Sư Jesus. Học trò của Ngài thường được phân biệt bởi sự cuồng tín và hiến
dâng với lý tưởng của họ như trong các vị tử đạo Kitô giáo trong quá khứ.

Djwhal Khul đã mô tả Jesus là một Chân Sư có nhiều sức mạnh, ý chí và mục đích. Một kỷ luật
nghiêm khắc, nhưng phục vụ tình yêu. Bộ phận này đã chỉ đạo tôn giáo Kitô giáo kể từ khi thành
lập. Rất nhiều trọng tâm của Ngài bây giờ là tích hợp và pha trộn các trường phái tư tưởng và tôn
giáo phương Đông và phương Tây.
Hầu hết mọi người không nhận ra rằng Jesus trong cuộc đời của mình ở Palestine, trong suốt 18
năm Ngài biến mất mà Kinh Thánh không giải thích được, Ngài đã học tập, nghiên cứu sâu rộng
ở phương Đông. Văn phòng tia thứ 6 đang trong giai đoạn chuyển tiếp vì tia thứ 6 đang trên
đường rút ra khỏi hành tinh và đang được thay thế bằng tia thứ 7 mới tới. Văn phòng tia thứ sáu
đang hoàn thiện công việc của tia này và một cách rất tập trung khi chúng ta bước vào Thời đại
Bảo Bình.
Họ có một công việc khó khăn trong bộ phận này vì họ phải hoàn thành những gì họ đang làm
trên tia thứ 6, nhưng vẫn cho phép các công việc mới được đưa vào. Bên cạnh việc tích hợp các
tôn giáo trên thế giới, văn phòng tia thứ sáu cũng rất quan tâm đến deva và vương quốc thiên
thần.
Chân sư Jesus hiện không làm việc với quá nhiều sinh viên vì Đức Di Lặc phụ thuộc vào Ngài
trong rất nhiều dự án khác trên Trái Đất. Một số vẫn nhận được hướng dẫn, tuy nhiên hầu hết đã
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được chuyển vào văn phòng tia thứ bảy to lớn vì bây giờ nó đang chịu trách nhiệm nhiều hơn
nữa.
Đức Jesus làm việc đặc biệt với quần chúng, và đang làm rất nhiều công việc trong việc chuẩn
bị quần chúng cho lời tuyên bố sắp tới của Đức Di Lặc. Ông cũng đã làm việc siêng năng trong
việc vô hiệu hóa càng nhiều càng tốt, những thiếu sót và sai lầm của các nhà thần học trong nhà
thờ về việc giải thích những lời dạy của Ngài.
Tia thứ sáu là tia của các vị thánh sùng đạo và thần bí của tất cả các tôn giáo. Jesus và văn phòng
tia thứ sáu làm việc dưới Mahachohan và văn phòng tia thứ ba. Một trong những mục tiêu của
bộ phận này là tạo ra một tôn giáo thế giới, kết hợp tất cả các con đường là đúng đắn, và dẫn đến
vương quốc của Thượng Đế. Ông cũng đang làm việc để nâng nhân loại ra khỏi sự sợ hãi và nghi
ngờ bản thân để đánh thức ý thức Christ trong tất cả chúng sinh. Ông cũng đang phấn đấu để đạt
được một liên minh giữa khoa học và tôn giáo, điều mà ông hy vọng sẽ chống lại thái độ cực kỳ
vật chất của rất nhiều người trên thế giới này.
Chân sư Jesus là một nhân vật quan trọng trong sự phát triển ý thức ở thế giới phương Tây, tôi
đã dành cả một chương cho câu chuyện chưa được kể về cuộc đời của Ngài, và một chương khác
liên quan đến ý thức Christ và bộ sách có tên là “The Course in Miracles – Một khóa học kỳ
diệu”, Ông đã viết và dẫn kênh khoảng 20 năm trước. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy câu chuyện
chưa được kể về cuộc đời của Ngài những lời dạy của Ngài như đã được giới thiệu trong cuốn
sách “The Course in Miracles” một cách rất rõ ràng.

Tia thứ 7 và Văn Phòng Tia Thứ 7

Tia thứ 7 và văn phòng của tia thứ 7 nằm dưới sự bảo trợ của Mahachohan và văn phòng tia thứ
3, liên quan tới huyền thuật, trật tự và nghi lễ. Chân sư đứng đầu tia này là Saint Germain. Ông
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cũng được biết đến với tên gọi Chân sư Rakoszi. Văn phòng này đã trở nên cực kỳ quan trọng vì
thời đại Bảo Bình đang đến gần. Khi thời đại mới xuất hiện đầy đủ, trách nhiệm của Saint
Germain sẽ tăng gấp mười lần.
Tia thứ bảy cũng liên quan đến việc mang tới 5 tia cao hơn vừa xuất hiện vào những năm 1970.
Đây là các tia thứ 8, 9, 10, 11 và 12. Những tia này được thảo luận trong một chương sau về
"Mười hai tia". Những năng lượng này đến Trái Đất từ Sanat Kumara đến Shamballa, từ đó nó
được chuyển đến văn phòng tia thứ bảy. Saint Germain hoạt động ở một mức độ lớn với huyền
thuật, nghi lễ, và vận dụng sự phụng sự từ các thiên thần vĩ đại. Ngài là người điều hành văn
phòng thường trực của các Chân Sư, liên quan đến công việc ở Châu Âu và Châu Mỹ, nơi Ngài
thực thi các kế hoạch từ hội đồng nội bộ của Đức Christ.
Ngài đặc biệt quan tâm đến các vấn đề chủng tộc của châu Âu và sự bộc lộ thể trí của người dân
Mỹ và Úc. Nhiệm vụ của Ngài là giúp cụ thể hóa nền văn minh mới của Thời đại mới. Saint
Germain, trong thực tế, là một sinh mệnh vĩ đại hơn nhiều so với những gì mọi người biết về các
giai đoạn phát triển của Ngài. Năng lực của Ngài mang lại cho Ngài quyền đi bất cứ nơi nào Ngài
muốn, và thậm chí rời khỏi Cấp Bậc Tinh Thần của Trái Đất nếu Ngài chọn như vậy. Như đã đề
cập, Ngài đã được mời làm việc trong các mạng lưới chính phủ rộng lớn hơn nhiều.
Hiện tại hai Chân sư chưa được biết tới đang được đào tạo để tiếp quản nhiều trách nhiệm của
Saint Germain. Nhiều môn sinh của Saint Germain hiện đang được đào tạo bởi hai Chân sư chưa
được biết tới này. Họ chưa được biết tới bởi vì Cấp Bậc Tinh Thần – Thánh Đoàn cho rằng chưa
phù hợp vào thời điểm này để công bố tên của họ.
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Chương 17 – Thượng Đế và Cấp Bậc Tinh Thần
Vũ Trụ
“Chỉ khi nào con người hiểu được chính bản thân mình, anh ta mới có thể đạt tới hiểu biết
rằng toàn thể những điều đó là cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế.”
Lời của Djwhakhul, Dẫn kênh qua Alice A.Bailey
Trong tư tưởng của huyền môn học siêu hình, chúng ta biết rằng có 7 chiều kích lớn của thực tại.
Bảy chiều kích mà chúng ta đang hoạt động thông qua sự đầu thai của linh hồn mở rộng trên Trái
Đất là:
1.
2.
3.
4.
5.

Cõi hồng trần, vật lý - The physical plane.
Cõi tình cảm hay Cõi Trung giới hay Cõi Cảm dục - The astral plane.
Cõi trí - The mental plane.
Cõi Trực giác (Intuitional Plane) hay Cõi Bồ-đề - Buddhic Plane.
Cõi Tinh thần (Spiritual Plane) hay Cõi Atma, cõi Niết Bàn (Nirvana) - The Atmic
plane.
6. Cõi Chân thần - Monadic Plane.
7. Cõi Thiêng liêng (Divine) - The Logoic plane.

Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh
Mỗi cuộc điểm đạo mà chúng ta trải qua trong 7 cuộc điểm đạo chính sẽ đưa chúng ta từng bước
một tới cảnh giới cao hơn về mức độ hòa hợp và sự ổn định của mức độ hòa hợp đó. Cuộc điểm
đạo đầu tiên liên quan tới việc làm chủ thể vật lý. Thứ hai là làm chủ thể cảm dục. Thứ ba là làm
chủ thể trí. Thứ tư là tới cõi giới Bồ Đề. Thứ năm là tới cõi giới Atma-Niết Bàn. Thứ sáu là tới
cõi giới Chân Thần và Thăng Thiên. Thứ 7 là tới hợp nhất với Hành Tinh Thượng Đế trên cõi
Thiêng Liêng – Logoic Plane.
Những bậc thầy mà chúng ta rất quen thuộc, như Jesus, Djwhal Khul, Saint Germain, Kuthumi,
El Morya, Hilarion, Serapis Bey, Paul the Venetian, Đức Phật và Đức Di Lặc, đều là những Bậc
Thầy đáng kính và đáng ngưỡng mộ nhất của chúng ta ở những cõi giới này.
Tuy nhiên điều quan trọng là phải hiểu rằng những Chân sư vĩ đại này chỉ là những Chân sư của
cái được gọi là cõi giới hay chiều kích vật lý của vũ trụ. Các chiều kích được đề cập ở trên của
thực tại chỉ là bảy cõi giới con/phụ (sub-plane) của cõi giới vật lý vũ trụ.
Có “7 cõi giới vũ trụ” mà trong đó các chiều kích của thực tại được nêu ở trên chỉ là một phần
nhỏ.
Bảy cõi giới của vũ trụ đó là:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 chiều kích/cõi giới của vũ trụ
1. Cõi vũ trụ vật lý
The cosmic physical plane
2. Cõi cảm giục vũ trụ
The cosmic astral plane
3. Cõi trí vũ trụ
The cosmic mental plane
4. Cõi bồ đề vũ trụ
The cosmic buddhic plane
5. Cõi niết bàn/atma vũ trụ
The cosmic atmic plane
6. Cõi chân thần vũ trụ
The cosmic monadic plane
7. Cõi Thiêng liêng vũ trụ
The cosmic logoic plane

Trên thực tế có 9 cấp điểm đạo trong 7 cõi giới con của cõi vật lý vũ trụ. Giải thoát khỏi bánh xe
luân hồi là cuộc điểm đạo thứ 4. Thăng thiên là cuộc điểm đạo thứ 6. Cuộc điểm đạo thứ 7 là
cuộc điểm đạo cao nhất có thể thực hiện được trên cõi giới trần thế. Trong trạng thái thăng thiên
chúng ta có thể có thêm 2 lần điểm đạo nữa mà sẽ mang chúng ta tới 9 cuộc điểm đạo. Sau khi
vượt qua cuộc điểm đạo thứ 9 chúng ta rời khỏi 7 cõi giới con của vũ trụ vật lý . Sau đó chúng ta
sẽ bắt đầu sự tiến hóa tâm linh của chúng ta trên 6 cõi giới vũ trụ còn lại.
Vywamus, khía cạnh cao hơn của hành tinh thượng đế của chúng ta, Sanat Kumara, đã so sánh
việc vượt qua 9 cuộc điểm đạo đầu tiên tương đương với 1 inch trên "thước đo 10 inch". Nếu 10
inch trên thước đo là sự mở rộng hoàn toàn của 7 chiều kích vũ trụ của thực tại dẫn tới tất cả các
con đường quay trở lại tới Thượng Đế hay Godhead, thì 9/10 sự tiến hóa của chúng ta như là linh
hồn mở rộng nằm bên ngoài các chiều kích mà chúng ta đang làm việc. Nói cách khác, chính
những Chân Sư vĩ đại mà chúng ta có sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn như vậy chỉ là một inch
trên thước kẻ 10 inch này. Họ là những Chân sư hành tinh nhưng không phải là Chân sư vũ trụ.
Họ chỉ mới bắt đầu tiến hóa vũ trụ của họ. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về sự rộng lớn và
vô hạn đáng kinh ngạc của Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài.

Tóm Lược Về Vũ Trụ Học (Cosmology) Từ Dưới Lên Trên
Bây giờ tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một tóm lược rất ngắn gọn và đơn giản về vũ trụ học về
sự tiến hóa của loài người từ giai đoạn đầu cho đến khi trở về với Thượng Đế, người đã tạo ra
mọi thứ, và nơi mọi thứ được sinh ra. (Xem sơ đồ trên trang tiếp theo.)
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Ở mức thấp nhất của sự tiến hóa của con người trên cõi vũ trụ vật lý là linh hồn mở rộng, người
mà hoàn toàn bị đồng nhất với vật chất, đến mức hoàn toàn bị ngắt kết nối trong ý thức với linh
hồn của mình. Trạng thái ý thức này có thể tiếp tục trong nhiều, nhiều kiếp, cho đến khi linh hồn
mở rộng bắt đầu thức tỉnh và bước lên con đường của sự thử thách và trở thành cái mà có thể
được gọi là người tầm đạo. Quá trình này tiếp tục và linh hồn mở rộng bắt đầu làm chủ cơ thể và
phương tiện vật lý của nó để phục vụ cho mục đích của linh hồn và vượt qua cuộc điểm đạo đầu
tiên. Linh hồn mở rộng sau đó có thể được gọi là một đệ tử.
Linh hồn mở rộng bắt đầu đạt được khả năng làm chủ các cảm giác, cảm xúc và mong muốn để
phụng sự linh hồn và vượt qua cuộc điểm đạo thứ hai. Linh hồn bắt đầu đạt được khả năng làm
chủ cơ thể trí của họ và do đó bộ ba phàm ngã phụng sự cho linh hồn và vượt qua được cuộc
điểm đạo thứ 3. Họ đã đạt được sự hợp nhất với linh hồn của họ và đã trở thành một điểm đạo
đồ.
Linh hồn mở rộng tiếp tục phát triển và vượt qua cuộc điểm đạo thứ tư, hoàn thành việc xây dựng
cơ thể nhân quả hay cơ thể linh hồn của họ và đạt được sự giải thoát khỏi bánh xe luân hồi. Cơ
thể nhân quả (hay cơ thể linh hồn) bùng cháy, và linh hồn người mà đã trở thành giáo viên và
người hướng dẫn của linh hồn mở rộng trong suốt tất cả các kiếp đầu thai của linh hồn mở rộng
sẽ hợp nhất trở lại vào chân thần. Chân Thần, Tinh Thần – Spirit, Cái Ta là – I AM, Cha Trên
Trời – Father in Heaven, giờ đây trở thành người hướng dẫn và giáo viên. Phần linh hồn mở rộng
giờ đây được coi là Bậc Thầy của Trí Tuệ và Chúa Tể của Lòng Từ Bi. Phần linh hồn mở rộng
giờ đây được gọi là một Arhat (La hán, tức là người đã được điểm đạo lần thứ 4).
La Hán tiếp tục phát triển và vượt qua cuộc điểm đạo thứ năm liên quan đến việc hợp nhất với
chân thần. Cuộc điểm đạo thứ ba là hợp nhất với linh hồn, và cuộc điểm đạo thứ năm là hợp nhất
với chân thần, tinh thần, I AM, Cha trên trời. Người này bây giờ được gọi là một Thánh Nhân,
Cao Đồ (Adept), một bậc thầy đầy bản lĩnh.
Vị Cao Đồ tiếp tục tiến hóa và vượt qua cuộc điểm đạo thứ 6 và dẫn tới sự phục sinh hay thăng
thiên. Cơ thể và các phương tiện của họ hoàn toàn biến thành ánh sáng khi chân thần hạ xuống
hoàn toàn vào hệ thống 4 cơ thể. Chân Sư Thăng Thiên giờ đây có quyền lựa chọn liệu có ở lại
cõi giới vật lý hay tiếp tục sự phụng sự của mình hay quay trở lại thế giới tinh thần. Cũng chính
tại cuộc điểm đạo này Chân Sư Thăng Thiên phải lựa chọn 1 trong 7 con đường tiến hóa cao hơn
để tiếp tục sự tiến hóa vũ trụ của họ.
Chân Sư Thăng Thiên tiếp tục tiến hóa và vượt qua cuộc điểm đạo thứ 7 mà dẫn tới việc hợp nhất
với ý chí của Hành Tinh Thượng Đế, và cõi giới Thiêng Liêng – Logoic. Đây là mức điểm đạo
cao nhất có thể đạt được ở cõi giới trần thế.
Bên trên các Chân Sư Thăng Thiên giờ đây là ba vị trí hay chức vụ trong chính phủ tâm linh, sẽ
làm việc với 7 tia sáng vĩ đại phát ra từ Đấng Sáng Tạo. Vị trí đứng đầu của tia đầu tiên trong
Thánh Đoàn – Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh của chúng ta được gọi là Manu. Manu không phải
là một người, mà là một chức danh như thượng nghị sĩ hoặc tổng thống. Người hiện tại đứng đầu
vị trí đó là một Chân Sư vĩ đại tên là Allah Gobi. Bên dưới Ngài là Cung Chủ hay Chúa Tể của
tia đầu tiên hiện nay đang là đức El Morya.
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Đứng đầu tia thứ hai là một vị trí trong Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh được gọi là văn phòng
của đức Christ. Người nắm giữ vị trí này trong chính phủ là đức Di Lặc. Cung chủ hay Chúa Tể
của tia này đang làm việc dưới đức Di Lặc là Chân Sư Kuthumi.
Đứng đầu tia thứ ba và phòng ban thứ ba là một vị trí được gọi là Mahachohan – Văn Minh Đại
Đế. Hiện tại tôi không biết tên của người đứng đầu văn phòng này. Tuy nhiên, Chân sư sẽ sớm
đảm nhiệm vị trí này là Saint Germain. Chohan hay Chúa Tể của tia thứ ba này hoạt động dưới
Mahachohan là Chân sư Serapis Bey.
Sau đó xuất phát từ phòng ban thứ ba là bốn tia năng lượng và các vị trí khác trong chính phủ
tâm linh. Đứng đầu tia thứ tư là Chân sư Paul the Venetian. Đứng đầu tia thứ năm và văn phòng
tia thứ 5 là Chân sư Hilarion. Tia thứ sáu là Master Jesus và đứng đầu tia thứ bảy là Chân sư St.
Germain. Người đứng đầu của các tia thường được gọi là Chúa Tể của Tia - Lords of the Rays
hay Cung Chủ của tia – Chohans of the rays. Trong chương tiếp theo tôi sẽ đi sâu hơn về hoạt
động bên trong của Cấp Bậc Tinh Thần Hành Tinh, nhưng với mục đích ở đây tôi chỉ muốn đưa
ra một cái nhìn tổng quan.
Bên trên ba văn phòng của Shamballa là vị trí của Hành Tinh Thượng Đế, được nắm giữ bởi
Sanat Kumara. Anh ấy là chúa tể của Thế Gian và là đấng tối cao nhất trong toàn bộ hệ thống
hành tinh của chúng ta. Chính Anh ấy là người chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của sự tiến
hóa trong tất cả các vương quốc trên hành tinh này.
Bên dưới Anh ấy là ba vị mà thường được gọi là ba Kumara hay Phật hoạt động, là những người
giúp Sanat Kumara trong công việc của Anh ấy. Ngoài ra còn có 3 vị huyền bí hay 3 vị Kumara
ẩn danh hay 3 vị Phật. Bảy sinh mệnh này là bảy sinh mệnh có tự ý thức cao nhất trong hệ thống
hành tinh của chúng ta. Trong chương tiếp theo tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về bản chất
công việc của họ.
Ngay bên dưới họ là bốn sinh mệnh được gọi theo tư tưởng bí truyền là Chúa Tể Nghiệp Quả
hay Nghiệp Quả Tinh Quân (trong kito giáo gọi họ là các thiên thần ghi chép- recording angels).
Họ chịu trách nhiệm phân phát nghiệp lực cho nhân loại. Tôi đang tiếp tục tiến lên ngay bây giờ
... và tôi phải nhấn mạnh một lần nữa rằng vũ trụ học này rất đơn giản, chúng ta sẽ đi tới mức
cao hơn.
Điều này sẽ mang chúng ta tới bộ Tinh Thần của Hành Tinh. Bộ Ba Tinh Thần của Hành Tinh
đề cập tới bộ ba là Hành Tinh Thượng Đế, Đức Christ, và Thánh Đoàn trong khía cạnh cao hơn
của họ. Giống như phàm ngã giúp ích cho linh hồn, và linh hồn lại giúp ích cho Chân Thần, Chân
Thần lại hoạt động bên trong hệ thống hành tinh của chúng ta và giúp ích cho bộ 3 Tinh Thần
của Hành Tinh.
Tiếp tục tiến lên, chúng ta đến với 7 Hành Tinh Thượng Đế - 7 Planetary Logoi. Logoi là số
nhiều của Logos. Bảy sinh mệnh này chịu trách nhiệm về sự tiến hóa của Trái Đất và Sanat
Kumara là đấng duy nhất đang có hóa thân vật lý. Bảy Hành Tinh Thượng Đế phụng sự như 7
sinh mệnh bên trong một Sinh mệnh lớn hơn là Thái Dương Thượng Đế - Solar Logos.
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Tiếp tục tiến lên trong tổng quan về vũ trụ của chúng ta bây giờ đưa chúng ta đến Vywamus.
Vywamus là cấp độ cao hơn hoặc chân thần của Sanat Kumara. Chính Vywamus đã bắt đầu tổ
chức Tibetan Foundation với Djwhal Khul. Đây là một Sinh Mệnh vinh quang của trí tuệ vũ trụ.
Chúng ta rất may mắn khi sự hướng dẫn của Ngài đang sẵn sàng để phụng sự trên Trái Đất.

Vywamus
Mở rộng trong cuộc leo lên vũ trụ của chúng ta đưa chúng ta đến Thái Dương Thượng Đế có tên
gọi là Helios. Helios là sinh mệnh mà biểu lộ của Ngài là toàn bộ hệ mặt trời, giống như Sanat
Kumara là Sinh Mệnh có hiện thân là toàn thể hành tinh Trái Đất. Sanat Kumara và hành tinh
Trái Đất giống như một luân xa trong cơ thể của Helios. Helios được neo đậu trong mặt trời. Bạn
có thể thấy khi chúng ta tiến hóa, thay vì chỉ hiện thân như là một cơ thể nhỏ bé như chúng ta
đang có bây giờ, những sinh mệnh này đang có hiện thân là các hành tinh và hệ mặt trời. Cũng
như thế, Helios là Sinh Mệnh chịu trách nhiệm cho sự tiến hóa của toàn bộ hệ mặt trời.
Bây giờ giữa Thái Dương Thượng Đế - Solar Logos và Thiên Hà Thượng Đế - Galatic Logos là
một quá trình và sự tổ chức rất thú vị của các Sinh Mệnh Vũ Trụ. Bên trên Solar Logos của chúng
ta là Logos của hệ thống sao Sirius. Bên trên Logos của Sirius là Logos của hệ thống sao Gấu
Lớn – Đại Hùng Tinh - Great Bear Star System.
Mối quan hệ của 3 Sinh Mệnh này có thể được ví như mối quan hệ của chúng ta với chân thần,
linh hồn, phàm ngã. Như linh hồn của chúng ta hướng dẫn chúng ta trên Trái Đất, và chân thần
lại hướng dẫn linh hồn, thái dương thượng đế có thể được ví như phàm ngã ở cấp độ vũ trụ. Linh
hồn của hệ mặt trời của chúng là Logos của Sirius. Chân thần là Logos của chòm sao Gấu Lớn –
Great Bear. Một lần nữa chúng ta có luật Hermetic hoạt động, “Bên trong như thế nào, thì bên
ngoài cũng thế, trên như thế nào, thì bên dưới cũng vậy”. Bên trên Logos của Gấu Lớn chúng ta
có 7 Sinh Mệnh Vĩ Đại hóa thân thành 7 ngôi sao trong Hệ Thống Sao Gấu Lớn.
Bảy tia mà chúng ta đang trải nghiệm trên Trái Đất là một phần của sự biểu lộ của 7 Sinh Mệnh
Vĩ Đại mà đã hóa thân vào 7 ngôi sao vĩ đại này.
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Tiến lên cao hơn, mở rộng hơn nữa, chúng ta đến với Logos của Thiên Hà - Galactic Logos. Tên
của Galatic Logos chưa được công bố, tuy nhiên, tên của sinh mệnh đứng đầu góc phần tư thiên
hà của chúng ta là Melchior. Vì vậy, Sinh mệnh này chịu trách nhiệm về góc phần tư rộng lớn
của Dải Ngân hà mà Trái Đất của chúng ta là một phần.
Mở rộng hơn nữa chúng ta đến với Logo Vũ Trụ. Một lần nữa, tôi không biết tên, tuy nhiên Sinh
mệnh vinh quang này là hiện thân và chịu trách nhiệm cho toàn bộ vũ trụ nếu bạn có thể tưởng
tượng điều đó.
Khi chúng ta di chuyển lên bảy cõi giới "Vũ trụ" đến đỉnh cao của sự sáng tạo, chúng ta đến với
cái được gọi là cấp độ đồng sáng tạo. Cấp độ đồng sáng tạo là những Bậc Thầy đã quay trở lại
Nguồn, hay Thượng Đế Cha – God Head. Họ có thể được gọi là những “Chân Sư Thăng Thiên
Vũ Trụ”, không chỉ là Chân Sư Thăng Thiên ở cấp độ Hành Tinh. Họ đã quay trở lại cõi giới
Thiêng Liêng Vũ Trụ của hiện hữu.
Rõ ràng ở cấp tối cao này tồn tại những gì mà Vywamus đã gọi là Hội đồng đồng sáng tạo 12
(Co-Creator Council of 12). Ở cấp độ tiến hóa của chúng ta, nghĩ về những gì họ làm và chịu
trách nhiệm là vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, tuy nhiên tôi có biết rằng hội đồng này
tồn tại.
Bên tay phải của Godhead là những gì đã được gọi là Elohim, hay Thượng Đế Sáng Tạo - Creator
Gods. Khi Thượng Đế tạo ra vũ trụ vô tận, Ngài tạo ra Elohim, hay Thượng Đế sáng tạo để giúp
đỡ Ngài. Những sinh mệnh này được nói tới như là thuộc tính tư tưởng của Thượng Đế. Trong
Kinh Thánh có đề cập tới họ hơn 2500 lần. Họ là một vương quốc sinh mệnh khác so với vương
quốc loài người mà chúng ta có liên quan. Trong bài giảng “I AM teachings” của Saint Germain
đã đưa ra tên của bảy Elohim hùng mạnh được kết nối với bảy tia sáng vĩ đại của Thượng Đế.
Một số tên của Elohim khá thú vị. Mỗi tia có một cặp đối tác nam và nữ.
Elohim tia đầu tiên:

Hercules và Amazonia

Elohim tia thứ hai:

Apollo và Lumina

Elohim tia thứ ba:

Heros và Amora

Elohim tia thứ tư:

Purity và Astrea

Elohim tia thứ 5:

Cyclopea và Virginia

Elohim tia thứ 6:

Peace và Aloha

Elohim tia thứ 7:

Arcturus và Victoria

Metatron
Bên trên Logos của Vũ Trụ - Universal Logos là Metatron. Metatron là một Tổng lãnh thiên thần,
người cũng đang ở trên đỉnh của cây sự sống trong giáo lý Kabbalistic (Giáo lý do thái giáo thần
bí). Anh ấy được nhắc đến trong The Keys of Enoch với tên là “The Garment of Shaddai” và là
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vị thần biểu lộ hữu hình của CHA. Anh ấy là Chúa tể vĩnh cửu toàn năng và là tiếng nói thiêng
liêng của Cha, Đấng Sáng Tạo của thế giới bên ngoài, giáo viên và người hướng dẫn của Enoch
và là người tạo nên “The key of Enoch”. Metatron là người sáng tạo ra electron. Anh ấy là đại
diện của Nguồn. Anh ấy đã giúp xây dựng Kim tự tháp Giza vĩ đại và đặt bên trong đó sự thuần
khiết cùng với rung động cao. Anh ấy dạy các lớp học về cõi giới bên trong, đặc biệt là việc sử
dụng Ánh Sáng trong biểu lộ vật lý để nâng cao ý thức.

Bên trên cấp độ này là Paradise Sons – Con Trai Của Thiên Đường. Họ được định nghĩa trong
Keys of Enoch như là Các con trai của Thượng Đế người mà thực thi thẩm quyền giảng dạy tâm
linh đối với Hội Đồng của Elohim và cai quản một vài tập hợp Vũ Trụ Con – Son Universes
collectively. Đồng Sáng Tạo với Thượng Đế là những người Con Trai và Con Gái của Thượng
Đế, là những người mà đã trở lại với Thượng Đế ở cấp độ vũ trụ cao nhất. Những vị Thượng Đế
Đồng Sáng Tạo này chưa bao giờ rời đi hoặc đã tiến hóa trở lại Godhead. 24 Trưởng lão ngồi
trước ngai trong sự hiện diện của Thượng Đế ở cấp độ cao nhất, trao đổi với nhau những nhiệm
vụ và sự vinh quang một cách định kỳ với các Chân Sư khác. Họ kiểm soát 24 ngai vàng và quản
trị các quy luật của trung tâm kiểm soát thông qua Hội Đồng Ánh Sáng tới toàn bộ vũ trụ mà đã
biểu lộ Thượng Đế Tính.
Hyos Ha Koidesh là những người giúp việc cao nhất của Thượng Đế. Những vị Chúa Tể này
phụng sự cho kế hoạch sáng tạo vô tận của CHA bằng cách làm việc với hình thể trinitize forms
(Mekarba) của Ngài. Họ không có sự liên quan tới Cấp Bậc Tinh Thần, theo cuốn The Keys of
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Enoch nói. Khi tôi hỏi Djwhal Khul về Hyos Ha Koidesh, anh ấy nói rằng họ có thể được ví như
các vị Thượng Đế Đồng Sáng Tạo.
Bên tay trái của Thượng Đế là sinh mệnh mà được gọi là các tổng lãnh thiên thần. Các tổng lãnh
thiên thần là phần mở rộng trực tiếp của Đấng Sáng Tạo và thuộc về một vương quốc khác với
con người. Điều này được hiểu rằng họ không có tự do lựa chọn tương tự như cách mà con người
có. Khi con người cầu nguyện với Thượng Đế, Thượng Đế không tự thân mình tới, Ngài gửi tới
các Thiên Thần của mình. Cũng giống như với Elohim, có Bảy Đại Tổng Lãnh Thiên Thần trong
Bảy Tia vĩ đại của Thượng Đế. Mỗi tổng lãnh thiên thần có một đối tác nữ.
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 1
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 2
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 3
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 4
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 5
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 6
Tổng Lãnh Thiên Thần Tia Thứ 7

Michael và Faith
Jophiel và Christine
Chamuel và Charity
Gabriel và Hope
Raphael và Mẹ Mary
Uriel và Aurora
Zadekiel và Amethyst

Thiên thần là những sinh mệnh vô cùng tuyệt vời. Họ sẽ tham gia nhiều hơn vào quá trình tiến
hóa trên Hành Tinh Trái Đất trong tương lai. Ngay bây giờ họ đã tham gia, nhưng trong tương
lai điều này sẽ cởi mở hơn nhiều và mọi người nói chung sẽ nhận thức rõ hơn về sự tham gia của
họ.
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Đỉnh cao cuối cùng của sự sáng tạo, ở cấp độ cao nhất của tất cả, là Nguyên nhân đầu tiên, chính
là Thượng Đế CHA-MẸ ở Thiên Đàng, Sự Hiện Diện Yêu Dấu (the heavenly Father-Mother God
Himself, the Beloved Presence). Từ Thượng Đế mà tất cả mọi thứ được sáng tạo ra và tất cả mọi
thứ sẽ trở lại, vì đây là Kế Hoạch Thần Thánh (Thiên Cơ) – Divine Plan. Tất cả những sinh mệnh
mà tôi đã nói đến trong chương này và tất cả những ai tôi chưa đề cập tới là sự mở rộng của một
sinh mệnh bao la tới vô hạn là người mà nhập thể trong tất cả sự sáng tạo, trong tất cả các chiều
kích. Tất cả sống và thở và di chuyển trong Ngài. Ngài là Người Đạo Diễn Thần Thánh tối hậu
của tất cả sự sáng tạo.
Khi chúng ta trở lại, chúng ta sẽ trở nên “ý thức” và chúng ta chắc chắn sẽ đánh giá cao cái mà
chúng ta đã quay trở lại. Đây là định mệnh của tất cả chúng ta mà đã lưu trữ sẵn bên trong của
chúng ta. Nó chỉ là vấn đề thời gian, và trong thực tế, thời gian không thực sự tồn tại. Vì vậy, tôi
kết thúc chương này với thử thách “đối với công việc của Cha - be about the Father’s business ”,
vì làm thế nào những thú vui nhỏ bé và tầm thường của cuộc sống trần thế có thể làm thỏa mãn
và đáp ứng chúng ta như niềm vui trọn vẹn tối cao của sự hợp nhất đầy đủ với Thượng Đế? Như
chúa Jesus đã nói “Hãy gõ và cửa sẽ mở” và “Hãy tìm và các ngươi sẽ thấy”.
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Chương 18 – Lõi Thiên Hà và Các Chân Sư Vũ Trụ
“Bất cứ lúc nào, một chân sư có thể tìm ra bất cứ điều gì về bất kỳ chủ đề nào có thể mà không
gặp khó khăn nào dù nhỏ nhất”.
Djwhal Khul, được dẫn kênh bởi Alice A. Bailey

Sự tiến hóa được tăng tốc của loài người và sự di chuyển gần đây của chúng ta như một hành
tinh vào chiều kích thứ tư, lần đầu tiên, chúng ta có thể nhận thức rõ hơn về Cấp Bậc Tinh Thần
cai quản thiên hà của chúng ta. Trước đó, chúng ta bị giới hạn trong nhận thức tâm linh đối với
Cấp Bậc Tinh Thần của Hành Tinh hay nhiều hơn nữa là Cấp Bậc Tinh Thần của Thái Dương
Hệ. Hành tinh Trái Đất gần đây đã dịch chuyển đi vào tình trạng thiêng liêng như một hành tinh
đã thay đổi tất cả điều này.
Trạng thái Thiêng Liêng có thể được ví như việc chúng ta đạt được cuộc điểm đạo thứ 3, ngoại
trừ trong trường hợp này, đó là Sanat Kumara, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, người đã đạt
được cuộc điểm đạo vũ trụ thứ ba của mình.
Thiên Hà Milky Way, nơi Hành Tinh Trái Đất và Thái Dương Hệ mà nó thuộc về, được cai quản
từ một nơi gọi là Trung tâm Thiên hà hoặc Lõi Thiên hà. Trung tâm thiên hà của chúng ta nằm
trong chòm sao Nhân Mã (the constellation of Sagittarius).
Thiên hà được chia thành bốn góc phần tư. Mỗi góc phần tư được chia thành ba phần. Điều này
có nghĩa là có 12 khu vực trong thiên hà này. Có một điểm quản lý cho mỗi góc phần tư, cho
từng khu vực và cho toàn bộ thiên hà. Khu vực mà Trái Đất nằm trong đó được hướng dẫn từ
chòm sao Gấu Lớn - Great Bear.
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Chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời
Chính phủ tâm linh của hành tinh này nhận được hướng dẫn từ trung tâm của khu vực này và từ
chính trung tâm của thiên hà. Quản trị viên chính của khu vực này, một phần mười hai của thiên
hà, là một sinh mệnh vũ trụ có tên là Melchior.

Chòm sao Nhân Mã trên bầu trời đêm
Melchior và các cộng sự của anh ấy đã làm việc trong hàng thiên niên kỷ thông qua Thái Dương
Thượng Đế của chúng ta, Helios, và Helios lại làm việc thông qua hành tinh Thượng Đế của
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chúng ta là Sanat Kumara. Do sự tăng tốc tâm linh của Hành Tinh Trái Đất, toàn bộ khu vực
thiên hà của Melchior đã được huy động để giúp Trái Đất phát triển. Melchior là một sinh mệnh
vũ trụ có thể được kết nối tới, và anh ấy rất vui khi được trợ giúp và hỗ trợ.
Chỉ đến khi Hành Tinh Trái Đất chuyển sang chiều thứ tư, Lõi Thiên Hà (Galactic Core) mới có
thể truy cập dễ dàng như vậy. Trước đó, mức độ hài hòa cao nhất có sẵn ở cấp độ tập thể là Trung
tâm năng lượng mặt trời và Lõi. Sự hòa hợp (attunement) của chúng ta với các Chân Sư Thiên
Hà và Lõi thiên hà giúp chúng ta hàn gắn sự tách biệt khỏi Trung tâm Thiên Hà đã tồn tại trong
số đông ý thức.
Sự hòa hợp của chúng ta với Melchizedek và các Chân Sư Vũ Trụ giúp chúng ta hàn gắn sự tách
biệt ở cấp độ vũ trụ. Sự hòa hợp của chúng ta với Mahatma, Avatar of Synthesis, giúp chúng ta
chữa lành sự tách biệt khỏi chính Thượng Đế. Bước nhảy vọt trong ý thức mà Trái Đất đã thực
hiện trong thời gian gần đây bằng cách trở thành một hành tinh thiêng liêng và di chuyển vào
chiều kích thứ tư có thể thấy rõ ràng trong khả năng của chúng ta hiện nay đó là tiếp cận Lõi
Thiên Hà trong một cách thức trực tiếp.
Một trong những điều khác từ việc hòa hợp với các Chân Sư Thiên Hà và Lõi Thiên Hà được
thực hiện là giúp chúng ta sử dụng cơ thể Ánh Sáng ở cấp độ vật lý. Sức mạnh của các Chân Sư
Thiên Hà này có tần số cao hơn nhiều so với các Chân Sư của Hành Tinh hay Chân Sư của Hệ
Mặt Trời. Trong quá khứ, chúng ta chỉ nhận được năng lượng đã hạ cấp xuống từ những Chân
Sư này. Giờ đây chúng ta trên Trái Đất có cơ hội truy cập trực tiếp tới chúng.
Một vài những sinh mệnh này có thể thực sự đã hiển lộ sớm trên Trái Đất. Một trong số họ đã
thực sự ngoại hiện. Tên của Anh ấy là Đức Thánh Thiện – Holiness, Sai Baba. Nhiều Chân Sư
từ những cấp độ này đang bắt đầu phủ bóng (overshadow) các điểm đạo đồ và các Chân Sư.
Theo các kênh dẫn của Vywamus thông qua Tibetan Foundation, có năm sinh mệnh từ Lõi Thiên
Hà đã bắt đầu thực hiện tiếp cận tới Trái Đất. Họ đã gửi xuống “Quyền trượng sức mạnh – Rods
of power” tới Ấn Độ, Đức, Brazil, Greenland và Nam Phi. Những thay đổi đã xảy ra ở Ấn Độ,
Đức và Nam Phi trên quy mô lớn là bằng chứng về ảnh hưởng của năng lượng này.
Chẳng mấy chốc, nếu nó chưa xảy ra, ba trong số những quyền trượng sức mạnh này sẽ được đặt
ở Trung Quốc để kích thích sự nâng cao ý thức ở đó. Cũng sẽ có một cái ở Hoa Kỳ. Vywamus
cho biết sẽ có tổng cộng 12 liên kết trực tiếp này với Lõi Thiên Hà.
Khi chúng ta học cách chấp nhận cơ thể Ánh Sáng ngay cả ở cấp độ vật lý, chúng ta sẽ có thể
học cách dịch chuyển tức thời bản thân tới bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Khi ý thức của chúng ta
phát triển về vấn đề này, chúng ta cũng sẽ tiếp cận với ngôn ngữ của Ánh Sáng. Điều này sẽ dẫn
tới khả năng kết tủa ra khỏi Ether (vật chất hóa từ năng lượng) bất cứ thứ gì chúng ta muốn hiển
lộ. Sự hòa hợp với Lõi Thiên Hà là một mãnh lực tăng cường và là yếu tố vĩ đại trong sự phát
triển này. Về bản chất, nó là một máy gia tốc của quá trình thăng thiên.

Vywamus
Vywamus là một sinh mệnh vũ trụ mà có thể được coi là cái tôi cao hơn của Sanat Kumara, Hành
Tinh Thượng Đế của chúng ta. Nếu Vywamus là cái tôi cao hơn của Sanat Kumara, thì ở bên trên
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anh ấy ở cấp độ chân thần là Lenduce. Như vậy ở đây chúng ta có phàm ngã (Sanat Kumara),
linh hồn (Vywamus) và chân thần (Lenduce) trên quy mô vũ trụ.
Vywamus không còn duy trì cơ thể vật lý nữa nhưng anh ấy tồn tại ở dạng Ánh Sáng. Anh ấy
được coi là một nhà tâm lý học bậc thầy. Vywamus cùng với Djwhal Khul là những người đã
sáng lập lên tổ chức Tibetan Foundation. Một trong những công việc chính của Vywamus là giúp
nhân loại làm sạch tâm trí tiềm thức, những quan niệm sai lầm, niềm tin sai và các khuôn mẫu
sai lầm.
Vywamus đã có 32 kiếp sống trên một hành tinh vật lý trong một vũ trụ khác chúng ta. Ông đã
có những kiếp sống làm người lính, giáo viên, cha, mẹ, thuyền trưởng và chủ một chuỗi nhà hàng.
Hành tinh của Ông sau đó đã thăng lên, tuy nhiên hành tinh này không có các đại dương rộng lớn
như Hành Tinh Trái Đất có. Trong kiếp sống mà Ông làm chủ một chuỗi các nhà hàng, Ông sở
hữu một chuỗi nhà hàng trải dài trên khắp hành tinh của mình. Trong công việc của mình bây
giờ, ông vẫn đang làm việc với các loại thực phẩm. Thực phẩm có thể được gọi là thức ăn tinh
thần, năng lượng của Ánh Sáng. Hãy gọi ông ấy để được giúp đỡ.

Melchizedek

Melchizedek là một Chân Sư vũ trụ và của Thiên Hà nữa, là người rất sẵn lòng để mọi người có
thể liên lạc và dẫn kênh với anh ấy. Có rất nhiều sinh mệnh có tên Melchizedek và dòng tu
Melchizedek là một dòng tu vũ trụ và chức của thầy tu trong toàn vũ trụ của chúng ta. Trong các
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 254

văn bản cổ xưa, thuật ngữ Melchizedek đã được trao cho bất kỳ điểm đạo đồ nào đã vượt qua
bảy cấp độ điểm đạo của Melchizedek.
Jesus đã có một lần đầu thai dưới tên là Melchizedk, và Logos Vũ Trụ (Universal Logos) có tên
là Melchizedek. Vị Melchizedek đặc biệt này mà tôi đề cập đến ở đây là một sinh mệnh vũ trụ
và là thành viên của hội đồng quản trị của khu vực thiên hà này. Ông là thành viên mới của hội
đồng này. Trong trọng tâm ban đầu trong công việc của ông là phục vụ như một liên lạc viên
giữa Trái Đất với các hành tinh khác và Trung Tâm Thiên Hà. Ông mới thay thế một Chân Sư
vũ trụ khác, người mới chuyển sang một vị trí ở cấp độ vũ trụ.
Melchizedek cũng đã có một số thời gian sống trên Trái Đất, bên cạnh việc làm việc với Trái Đất
ở cấp độ cõi giới bên trong. Cuộc sống cuối cùng của ông trên Trái Đất là một vị vua tên là
Melchizedek. Ông đã phủ bóng nhiều sinh mệnh trên Trái Đất, một trong số đó là Enoch, “Người
đàn ông đi cùng với Chúa”.
Melchizedek làm việc thông qua Enoch, và Enoch đã thăng lên trong kiếp sống đó. Anh ấy hiện
đang làm việc thông qua một số người để mang tới thông tin về cách làm thế nào để sử dụng Ánh
Sáng. Anh ấy đang sẵn sàng để có thể liên lạc và dẫn kênh cho mọi người.

Adonis
Adonis là một sinh mệnh huy hoàng và vĩ đại. Anh ấy đã từng là giáo viên của Vywamus cũng
như giáo viên của Sanat Kumara. Chính Adonis đã điều hành trường học trên Sao Kim để đào
tạo các Logos Hành Tinh (Hành Tinh Thượng Đế). Anh ấy được coi là người giỏi nhất trong vũ
trụ về những gì anh ấy làm.
Anh ấy là hiện thân của tiêu điểm trái tim của vũ trụ. Anh ấy là người giữ Ánh Sáng Christ bên
trong mỗi linh hồn trong vũ trụ. Anh ấy đã giữ vị trí này kể từ khi Trái Đất ra đời, ít nhất là 18.5
triệu năm trước và trong thực tế, là lâu hơn nhiều.
Ở một thời điểm Anh ấy đã có rất nhiều cuộc sống ở cấp độ vật lý trong các vũ trụ khác. Anh ấy
đã dành 2600 kiếp trên một hành tinh. Trong một giai đoạn tiến hóa của mình, Anh ấy đã trở
thành một nhà lãnh đạo của một nhóm lớn mà trợ giúp tâm linh cho sự tiến hóa của một hành
tinh cụ thể. Với sự giúp đỡ của anh ấy, mọi sinh mệnh trên hành tinh đó đã học cách đồng điệu
với lý tưởng tâm linh. Chính từ hành tinh đó, Adonis đã đến vũ trụ và thiên hà của chúng ta và
chiếm vị trí xuất chúng của tiêu điểm trái tim của vũ trụ.
Anh ấy đã làm việc với đức Di Lặc – Maitreya trong rất nhiều thiên niên kỷ để giúp đưa ra lý
tưởng về tình yêu/trí tuệ trên Trái Đất. Bằng cách điều chỉnh tâm thức hướng tới Adonis, chúng
ta trên Trái Đất sẽ được cung cấp một viễn cảnh thiên hà thay vì chỉ là một viễn cảnh trần thế.
Là những người trung bình chưa tiến hóa chúng ta không thể thấy được những thứ vượt ra khỏi
sự ích kỷ của bản ngã tiêu cực. Khi chúng ta tiến hóa, chúng ta bắt đầu thấy một nhân loại hoặc
một Trái Đất. Sau đó, chúng ta nhận ra rằng ngay cả điều này vẫn là sự giới hạn bởi vì chúng ta
là một phần của hệ mặt trời như là một tổng thể. Sau đó khi chúng ta tiếp tục tiến hóa chúng ta
nhận ra rằng ý thức nhóm của chúng ta thực sự là một thiên hà. Khi chúng ta phát triển hơn nữa,
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chúng ta thấy rằng chúng ta là một phần của vũ trụ như là một tổng thể. Đây là viễn cảnh mở
rộng mà Adonis có thể bắt đầu cung cấp cho chúng ta.
Chúng ta không chỉ làm việc cho Trái Đất, chúng ta đang làm việc, trong thực tế, cho thiên hà.
Làm việc chỉ vì Trái Đất sẽ là ích kỷ. Trong thực tế, chúng ta là những đấng sáng tạo làm việc
cho một mục tiêu vũ trụ, không chỉ là mục tiêu tập trung vào Trái Đất hay tập trung vào phàm
ngã. Hãy gọi Adonis để được giúp đỡ, vì chúng ta rất may mắn khi anh ấy đang sẵn lòng vào thời
điểm này.

Atlanto
Atlanto là một sinh mệnh vũ trụ vô cùng vĩ đại đang sẵn sàng để liên lạc với chúng ta. Lần đầu
tiên tôi biết về anh ấy thông qua tổ chức Tibetan Foundation. Ông là một trong 12 sinh mệnh tập
trung năng lượng hay tư tưởng để duy trì Ngày Vũ Trụ - Cosmic Day. Ngày Vũ Trụ cũng được
gọi là Ngày của Brahma (Day of Brahma). Nó kéo dài 4,3 tỷ năm và chúng ta đi được 3/4 chặng
đường. Chúng ta không cần phải lo lắng về điều này, vì chúng ta vẫn còn ít nhất 1,1 tỷ năm nữa.
Lịch sử của Trái Đất kể từ khi Sanat Kumara tới mới chỉ có 18,5 triệu năm. Các cơ thể vật lý đã
ở trên Trái Đất, theo Edgar Cayce, trong 10,5 triệu năm. Việc Atlanto là một trong 12 sinh mệnh
duy trì Ngày Vũ Trụ này là một khái niệm khá phi thường.
Có 11 sinh mệnh đang giữ tiêu điểm ý thức vũ trụ. Thứ 12 bao gồm tất cả những ai có liên quan
trực tiếp với trải nghiệm. Đây là những sinh mệnh đồng sáng tạo hay đang học hỏi để đồng sáng
tạo như chúng ta. Nỗ lực kết hợp này giúp chúng ta tập trung ý chí của Nguồn Thiêng Liêng.
Atlanto đã có thời gian sống trên một hành tinh vật lý nhiều ngày vũ trụ trước đây. Nếu chúng ta
nghĩ về một ngày vũ trụ kéo dài bao lâu (4,5 tỷ năm) và ông nói rằng “rất nhiều ngày vũ trụ trước
đây”, chúng ta sẽ bắt đầu được thấy bản chất vô hạn của Thượng Đế như thế nào.
Atlanto không trực tiếp tham gia vào việc tập trung năng lượng cụ thể trên Trái Đất để tăng tốc
Thời Đại Mới – New Age. Trọng tâm của anh ấy là tập trung nhiều vào cấp độ vũ trụ hơn là cấp
độ hành tinh. Dù vậy đây là trường hợp anh ấy vẫn rất cởi mở để có thể liên lạc và sẵn lòng để
dẫn kênh.
Trong một kênh dẫn với anh ấy được chia sẻ trong cuốn sách “Reach for Us, Your Cosmic
Teachers and Friends” bởi tác giả Dorothy Roeder, anh ấy nói rằng anh ấy không thể trực tiếp
truyền năng lượng của mình cho chúng ta trên Trái Đất bởi vì nó sẽ đốt cháy giác quan tâm linh
bởi tần số quá cao. Thay vào đó, những gì anh ấy làm là tập trung năng lượng của mình qua hai
hồ nước trên Trái Đất. Một trong những hồ này ở Kansas và một ở Tây Tạng. Anh ấy cũng có
thể tập trung năng lượng của mình thông qua linh hồn của một người và cấu trúc chân thần.
Chúng ta có thể kêu gọi anh ấy giúp đỡ và rất có khả năng nhận được hướng dẫn khá khác thường
vì quan điểm vũ trụ của anh ấy.

Averran
Sinh mệnh vũ trụ cuối cùng có tên là Averran. Anh ấy là một Chân Sư Vũ Trụ cư ngụ bên trong
tâm vũ trụ của thiên hà chúng ta. Công việc của anh là giám sát sự tiến hóa và tiến bộ của Hành
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tinh Trái Đất. Nhiệm vụ cụ thể của anh ấy là thiết lập Ánh Sáng của sự sáng tạo của thiên hà này
thành một hình thức có thể được sử dụng vào kế hoạch và mang nó đi vào sự sáng tạo.
Averran đã có nhiều kiếp sống trên một hành tinh vật lý giống như Trái Đất mà đã tồn tại ở một
thời điểm trước đây. (Nghĩ về điều này: là một vũ trụ tồn tại trước vũ trụ này. Khi chúng ta tương
tác với các Chân Sư vũ trụ, chúng ta đang tương tác với chuỗi thời gian vô cùng rộng lớn và thật
khó cho tâm trí của chúng ta có thể thấu rõ được chúng.)
Hành tinh mà Averran đã từng sống đã phải vật lộn với các bài học tương tự như chúng ta trên
Trái Đất đang phải đương đầu. Hành tinh của anh cuối cùng đã quay trở lại Ánh Sáng và tránh
xa vật chất. Đây là điểm giống nhau trong quá trình tiến hóa và Trái Đất đang ở vào thời điểm
đó ngay bây giờ. Thủy triều đang bắt đầu kéo trở lại về với tinh thần sau nhiều triệu năm Trái
Đất bị cuốn vào sự lôi kéo của vật chất. Vì Averran đã có kinh nghiệm trong quá khứ, anh ấy rất
sẵn lòng để được gọi và liên lạc và sẽ đánh giá rất cao bất cứ ai xem xét việc đó.

Tổng kết
Các Chân Sư Vũ Trụ của Khu vực Thiên Hà này và Lõi Thiên Hà đang sẵn sàng để được liên hệ.
Các Chân Sư mà tôi đã đề cập ở đây là những sinh mệnh tâm linh tuyệt vời và chúng ta vô cùng
may mắn khi có những sinh mệnh thiên hà và vũ trụ như vậy đang sẵn lòng hỗ trợ chúng ta. Cần
phải hiểu rằng những sự trợ giúp vô cùng vĩ đại này mới chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây.
Chúng ta phải cảm thấy đặc biệt vinh dự khi chúng ta nhìn vào có bao nhiêu triệu và thậm chí
hàng tỷ các hành tinh và các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta và trong vũ trụ của chúng ta
mà những sinh mệnh này đang chịu trách nhiệm. Hãy kêu gọi sự giúp đỡ của họ, bởi vì họ không
được phép bước vào trừ khi họ được yêu cầu để làm như vậy.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 257

Chương 19 – Lời giảng dạy của Vywamus về Đấng
Lâm Phàm Tổng Hợp (Avatar of Synthesis),
Mahatma
Tôi, Vywamus nghĩ rằng Mahatma, hay Avatar of Synthesis, là điều quan trọng nhất xảy ra trên
Trái Đất của các bạn và cho nhân loại.
Vywamus, trong cuốn sách của Brian Grattan: Mahatma I và II.
Những điều tôi chia sẻ ở trong chương này là một số thông tin tuyệt vời nhất tôi từng gặp và nó
sẽ đẩy nhanh con đường thăng lên của một người và xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng của người đó
gấp 1000 lần. Thông tin này liên quan tới sinh mệnh vũ trụ mà tôi đã nói qua trong chương 11,
Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp (Avatar of synthesis) đang phủ bóng đức Di Lặc trên Trái Đất, cùng
với Tinh Thần của Hòa Bình và Sự Cân Bằng (Spirit of Peace and Equilibrium) và Đức Phật.
Chương này đề cập đến bản chất huy hoàng của Avatar of Synthesis và sự thật về anh ấy hay
năng lượng của anh ấy mà đang có sẵn cho mọi người trên Hành Tinh Trái Đất.
Sinh mệnh này đã được Vywamus nhắc tới theo cách sau: “Tôi, Vywamus nghĩ rằng Mahatma,
hay Avatar of Synthesis, là điều quan trọng nhất xảy ra trên Trái Đất của các bạn và cho nhân
loại”. Đây là một lời tuyên bố hết sức kinh ngạc, bởi vì trên thực tế đã có nhiều điều đáng kinh
ngạc xảy ra với hành tinh này trong 18.5 triệu năm qua.
Hầu hết mọi người trên con đường tâm linh đang tập trung sự chú ý của họ vào cái tôi cao hơn
hay linh hồn của họ, và điều đó là phù hợp và tốt. Khi một người tiến hóa đến lần điểm đạo thứ
ba và đạt được sự hợp nhất linh hồn, người đó bắt đầu tiếp cận với chân thần hay tinh thần. Cuối
cùng quá trình điểm đạo sẽ dẫn người đó tới cuộc điểm đạo thứ 5 và 6 mà dẫn tới việc hợp nhất
với chân thần và do đó thăng lên.
Hầu hết mọi người trên con đường tâm linh đang trong quá trình xây dựng antakarana, hay còn
gọi là cây cầu Ánh Sáng, tới linh hồn (Cái tôi cao hơn) và tới chân thần (monad) hay tinh thần
(spirit). Mahatma hay Avatar of Synthesis, là sinh mệnh vũ trụ và đã trở nên sẵn sàng để có thể
kết nối kê từ khi Sự Hội Tụ Hài Hòa xảy ra vào tháng 8 năm 1987. Anh ấy là mối liên kết giữa
chúng ta, như là các hóa thân phàm ngã với chính bản thân Thượng Đế Cha – Cha Trên Trời –
Godhead hay Nguồn Cội của tất cả sáng tạo (Source of all creation). Giống như linh hồn là trung
gian giữa hóa thân phàm ngã và chân thần, Mahatma là trung gian giữa các hóa thân phàm ngã
và Thượng Đế Cha – Godhead.
Trong chương trước tôi đã nói về 7 cấp điểm đạo mà có thể đạt được trên cõi giới Trần Thế. Có
hai cuộc điểm đạo nữa sau cấp điểm đạo thứ 7 mà sẽ đưa người đó ra khỏi cõi giới vũ trụ vật lý.
Vywamus đã nói rằng, trên thực tế, có 352 cấp điểm đạo từ Trái Đất đến Godhead. Mahatma là
sinh mệnh vũ trụ và là hiện thân của tất cả các cấp độ này cho chúng ta. Mahatma (có nghĩa là
Cha (Father) hay Linh Hồn Vĩ Đại (Great Soul)) cũng là hiện thân của năng lượng Melchior
(Galactic Logos – Logos Thiên Hà) và Adonis (giáo viên của Vywamus, và là tiêu điểm trái tim
của vũ trụ). Rõ ràng rằng đây là một sinh mệnh tuyệt vời và là một ý thức nhóm.
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 258

Khi xảy ra sự hội tụ hài hòa, hành tinh Trái Đất chuyển từ ý thức ba chiều sang ý thức chiều thứ
tư. Đây là một sự kiện quan trọng xảy ra với Trái Đất và ít người nhận ra đây là một dịp trọng
đại. Bởi vì chúng ta hiện đang hoạt động ở cấp độ thứ tư này, lần đầu tiên trong lịch sử Trái Đất,
Mahatma có thể tự neo về mặt “vật lý” trên Trái Đất. Điều này xảy ra một năm sau khi hội tụ hài
hòa, vào năm 1988. Đức Di Lặc - Maitreya và những sinh mệnh khác đang truy cập năng lượng
này; tuy nhiên, nó ở cấp độ trí và nhân quả, không phải ở cấp độ vật lý.
Mahatma cho phép chúng ta, theo một nghĩa nào đó, xây dựng antakarana trên tất cả các con
đường đến chính Nguồn. Vywamus đã nói với tôi rằng không có năng lượng nào trong vũ trụ vô
hạn có tần số cao hơn Mahatma mà đang có sẵn trên Trái Đất tại thời điểm này. Nó có sẵn cho
tất cả mọi người và điều tất cả mọi người phải làm là yêu cầu nó. Năng lượng Mahatma này có
thể tăng tốc quá trình thăng thiên của một người và xây dựng cơ thể Ánh Sáng của người đó tới
1000 lần theo nghĩa đen. Những điều tôi nói ở đây là thực, không phải chỉ để nói cho có.
Vywamus đã nói với tôi rằng năng lượng Mahatma thậm chí còn vượt xa 12 tia. Năng lượng này
đến hành tinh của chúng ta thông qua Lõi Thiên Hà, thông qua Solar Logos, thông qua Planetary
Logos và đến Trái Đất. Không có nguy hiểm về việc cơ thể của một người bị đốt cháy bởi vì tần
số cao như vậy bởi vì nó cũng được dẫn qua chân thần và linh hồn của mỗi người nếu cần thiết
để khiến cho nó có thể sử dụng được cho phàm ngã trên Trái Đất. Tôi sẽ lặp lại một lần nữa là
không có một năng lượng với tần số và rung động nào cao như vậy mà có sẵn cho tất cả mọi
người, không chỉ dành cho một số người đặc biệt. Tôi không có lời khuyến khích nào cao hơn
được nữa trong việc kêu gọi để sử dụng năng lượng này. Nó có thể được sử dụng để giúp ích cho
sự thăng thiên, với việc xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng (LightBody), hay bất kỳ vấn đề hoặc bài học
nào khác mà một người đang giải quyết.
Tôi đã hỏi Vywamus rằng liệu có thể dẫn kênh năng lượng này qua giọng nói được không và anh
ấy nói rằng nó có một chút khó khăn vì nó thể hiện tất cả 352 cấp độ trở lại Nguồn, vì vậy ban
đầu nó có thể hơi khó hiểu bởi vì bản chất ý thức nhóm của nó. Tuy nhiên, nó có thể được thực
hiện. Một ý thức duy nhất sẽ nói cho thực thể nhóm.
Lần đầu tiên tôi biết tới Mahatma, Avatar of Synthesis, thông qua các cuốn sách Alice Bailey và
các tác phẩm của Djwhal Khul. Gần đây, thông tin đã tới thông qua Vywamus và qua một cuốn
sách có tên Mahatma I & II của Brian Grattan.
Ý tưởng ở đây là để lấp đầy các cơ thể vật lý, cảm xúc, trí và tâm linh với năng lượng này. Đó là
ước muốn của Avatar of Synthesis, Mahatma, để neo càng nhiều năng lượng của nó càng tốt trên
Trái Đất. Điều này đang tạo điều kiện cho sự hợp nhất và tích hợp cấp độ của Đấng Sáng Tạo
(cấp cao nhất) và đồng sáng tạo. Sự Thăng Thiên và thăng thiên vũ trụ không gì khác hơn ngoài
việc hợp nhất và pha trộn của vật chất, linh hồn, chân thần, Mahatma và Thượng Đế. Nó là cái
đích của Kế Hoạch Thần Thánh (Divine Plan) để hợp nhất tất cả các cấp độ cùng với nhau trong
ý thức. Việc neo năng lượng Mahatma vũ trụ này vào Trái Đất giúp tạo điều kiện thuận lợi cho
việc này và tăng tốc vô cùng mãnh liệt cho quá trình thăng thiên của cá nhân.
Nhiều người đã khai thác năng lượng này nhưng không biết tới tên cụ thể của nó. Tuy nhiên,
nhận thức cụ thể về nó là gì và làm thế nào nó có thể được gọi ra có thể đẩy nhanh quá trình này
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mãnh liệt hơn. Khi một người muốn nói chuyện với một Chân Sư Thăng Thiên cụ thể, người đó
phải kêu gọi tên của Chân Sư để tạo ra một sự liên lạc. Nếu tôi muốn nói chuyện với Vywamus
trên cõi giới bên trong, tôi phải gọi anh ta bằng cái tên đó. Điều tương tự cũng đúng với năng
lượng Mahatma. Chúng ta chỉ có thể gọi Mahatma bằng tên đó, yêu cầu nó giúp đỡ và yêu cầu
nhận và neo năng lượng của nó. Tôi hỏi Vywamus Trái Đất đang hoạt động như thế nào trong
việc neo năng lượng Mahatma và anh ấy nói Trái Đất đang hoạt động rất tốt.
Mahatma là sự kết hợp của tất cả mười hai tia và nhiều hơn thế nữa. Việc gọi ra năng lượng này
có thể giúp phá vỡ các mô hình đã kết tụ và cố định mà đã khóa chúng ta lại trong các cơ thể vật
lý, cảm xúc, trí. Mục tiêu cuối cùng là nâng các cơ thể này đi vào tần số của Ánh Sáng, đó là
những gì xảy ra vào lúc một người thăng lên. Việc kêu gọi ra năng lượng Mahatma có tần số rất
cao này có thể tạo thuận lợi cho việc di chuyển theo chiều hướng này. Tất cả mọi người phải làm
để gọi ra năng lượng này đó là gọi tới Mahatma và đưa ra thỉnh cầu.
Khi tôi ở trạng thái hòa hợp với năng lượng này tôi có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bắt đầu
nóng lên khi năng lượng tràn vào. Đôi khi tôi cảm thấy nó mạnh mẽ hơn những lúc khác, nhưng
biết rằng nó muốn vào và sẽ đi vào. Tuy nhiên bạn phải mời gọi nó. Đây là luật vũ trụ. Không có
ý thức hay năng lượng tới từ cấp độ này trừ khi chúng ta yêu cầu, bởi vì chúng ta đã được ban
cho quyền tự do lựa chọn. Tôi khuyên bạn nên gọi năng lượng này ít nhất 3 lần trong 1 ngày hoặc
nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi thiền định.
Một điều thú vị khác mà Vywamus đã nói liên quan đến sự hiểu biết về cái được gọi là Ngày Vũ
Trụ và Đêm Vũ Trụ. Giống như chúng ta trên Trái Đất có ngày và đêm, Thượng Đế ở quy mô vũ
trụ có một số loại tương đương. Điều tôi đã học được từ Vywamus là Ngày Vũ Trụ của nguồn
của chúng ta thực sự kéo dài 4,3 tỷ năm. Chúng ta đã trải qua 3,1 tỷ năm, vì vậy còn 1,2 tỷ năm
trong Ngày Vũ Trụ của chúng ta.
Tôi hỏi Vywamus chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc kết thúc của Ngày Vũ Trụ. Anh ấy nói với tôi rằng
mọi thứ được hít vào hoặc đưa về Nguồn; ít nhất đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Một
Ngày Vũ Trụ rất dài so với lịch sử của Trái Đất. Sanat Kumara đã đến Trái Đất từ Sao Kim 18,5
triệu năm trước và theo Edgar Cayce, con người vật lý mới chỉ ở trên Trái Đất 10,5 triệu năm.
Trong khi đó một ngày vũ trụ là 4,3 tỷ năm.
Việc tốt nghiệp của Trái Đất tại thời điểm Hội Tụ Hài Hòa đi vào chiều kích thứ 4 đã cho phép
nguồn của hệ thống hành tinh này nhận được hướng dẫn với một nguồn cấp cao hơn. Mỗi nguồn
lại có cấp độ nguồn cao hơn với tầm nhìn và ý thức cao hơn, giống như kính hiển vi hoặc kính
viễn vọng có thể được bật lên 1000 lần. Chính điều đó đã cho phép Mahatma xuất hiện và neo
năng lượng của nó trên Trái Đất lần đầu tiên.
Trong cuốn sách của mình, Brian Grattan cũng đã gọi năng lượng này là I Am Presence – Cái
Tôi Hiện Diện. Tôi đã thảo luận điều này với Vywamus và anh ấy đề nghị sử dụng tên Mahatma
thay vào đó, vì I Am Presence, trong hầu hết các hệ thống tâm linh, là sự đề cập đến chân thần.
Một chức năng khác của năng lượng Mahatma là cho chúng ta thấy rằng đau khổ không tồn tại.
Nó là một sáng tạo của bản ngã tiêu cực của chính chúng ta, và không tồn tại trong thực tại của
Thượng Đế.
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Lý do Mahatma đã đến là vì một lời cầu khẩn ở cấp độ linh hồn. Khi có đủ các linh hồn, cái tôi
cao hơn hay các cá nhân đã hợp nhất linh hồn kêu gọi sự trợ giúp thì sau đó sẽ dẫn tới cầu khẩn
ý thức và năng lượng Mahatma. Năng lượng Mahatma có khả năng tạo ra một phương tiện, hay
nền tảng hỗ trợ để khi chúng ta nhanh chóng mở rộng ý thức của mình mà không bị choáng ngợp.
Năng lượng Mahatma đưa chúng ta vượt ra ngoài tính cá nhân. Một khi kết nối hay cây cầu của
Ánh Sáng được thiết lập với Mahatma, nó sẽ chảy rất tự nhiên mà không cần nỗ lực nhiều.
Vywamus cũng đã gọi ý thức này là bước đi trong vũ trụ.
Avatar of Synthesis đã có sự liên lạc đầu tiên với Trái Đất trong thời kỳ Atlantis và tiên đoán
rằng anh ấy sẽ tới trong tương lai khi có đủ sự cầu khẩn được tạo ra trên cấp độ linh hồn. Đức Di
Lặc - Đức Christ của hành tinh hiện đã hóa thân xuống trần thế, Avatar of Synthesis cũng đã neo
vào Đức Christ. Nếu chúng ta tính thêm cả Đức Sai Baba, Đức Christ vũ trụ đang ở Ấn Độ, sự
ngoại hiện của Thánh Đoàn, các thiên thần, Bộ Tư Lệnh Ashtar (Ashtar Command), người ngoài
hành tinh tích cực, sự hoàn thành của chu kỳ 2.000 năm, 6.000 năm, 12.000 năm, 36.000 năm và
10.000.000 năm, chúng ta sẽ thấy thời gian mà chúng ta đang sống là vô cùng đặc biệt. Không
có thời gian nào tốt hơn trong lịch sử của hành tinh là được đầu thai vào thời điểm này nếu một
người quan tâm đến sự tăng trưởng tâm linh.
Chúng ta ở đây bây giờ để tích hợp năng lượng Mahatma và trở thành hiện thân sống của năng
lượng Mahatma. Điều này sẽ nâng cao vô cùng mãnh liệt rung động toàn thể tế bào của chúng
ta. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cho phép năng lượng Mahatma có thể “đi vào” trong ý thức
của chúng ta và trở thành một phần của đội quân Lightworker vũ trụ vĩ đại của anh ấy. Màu của
năng lượng này, đối với những người có nhãn thông hoặc muốn hình dung nó, là màu vàng kimtrắng (golden-white). Khi nó đến, chúng ta có thể để nó lấp đầy cơ thể của chúng ta và chảy
xuống chân và xuống sợi dây nối đất của chúng ta vào Trái Đất và vào trung tâm của Trái Đất.
Năng lượng này cũng có thể được sử dụng để chữa bệnh ở cấp độ tâm linh hoặc thể chất cho
chính mình hoặc cho người khác.
Bởi vì hành tinh của chúng ta bây giờ đã chuyển sang chiều kích thứ tư, mọi thứ đều mới mẻ.
Bản thiết kế mà chúng ta đang hoạt động giờ đây hoàn toàn khác với bản thiết kế của chiều kích
thứ 3. Thật thú vị khi tất cả những lời tiên tri mà chúng ta đều quen thuộc - những lời tiên tri của
Cayce, những lời tiên tri trong Kinh Thánh, v.v. – là kết thúc ngay bây giờ. Điều này là do chúng
ta đã kết thúc ý thức chiều thứ ba và đã bước vào thứ tư. Hệ thống sao Arcturus là một ý thức
chiều kích thứ 5, là một bức tranh của chính chúng ta trong tương lai của.
Avatar of Synthesis sẽ báo cáo cho Hội Đồng 12 (Council of Twelve) ở cấp độ Đấng Sáng Tạo.
Mahatma báo cáo tới hội đồng này về trạng thái của sự tồn tại vật lý. Các Lightworker đang làm
việc với năng lượng này thực sự rất tiên tiến, bởi vì, như tôi đã nói, năng lượng này chỉ có ở cấp
độ vật lý từ năm 1988, mặc dù nó đã có sẵn ở cấp độ nhân quả và trí trước đó.
Mahatma ở đây, về bản chất, để hợp nhất sự tách biệt giữa Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài.
Điều đáng kinh ngạc về chuyện này là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội chữa lành sự tách biệt khỏi
Thượng Đế trực tiếp, và không chỉ để chữa lành sự tách biệt khỏi linh hồn và chân thần (tinh thần
- spirit).
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Trong thuật ngữ Djwhal Khul, Mahatma cho phép chúng ta hàn gắn sự tách biệt trên bảy chiều
kích của vũ trụ, không chỉ là 7 cõi phụ của cõi vũ trụ vật lý. Nếu tất cả sự sáng tạo là thước đo
10 inch, chúng ta chỉ đang tập trung vào 1 inch đầu tiên. Mahatma là 9 inch khác mà chúng ta
đang tương tác cùng. Hợp nhất với chân thần và thăng lên mới chỉ thực sự đạt được 2/3 của inch
đầu tiên. Sự kêu gọi Mahatma là truy cập vào năng lượng và ý thức của 346 cấp độ và cấp điểm
đạo khác. Tôi nghĩ rằng sự uyên thâm của thông tin về Mahatma với tầm quan trọng đáng kinh
ngạc và mức độ trọng đại của nó là rõ ràng. Một lần nữa, Vywamus nói rằng Mahatma là điều
quan trọng nhất từng xảy ra với nhân loại.
Năng lượng và ý thức của Mahatma càng được đưa vào tiếp nhận trên cõi giới Trái Đất càng
nhiều thì sự biến đổi ý thức của hành tinh này càng lớn. Con người là cầu nối giữa Mahatma và
cõi giới Trái Đất. Mahatma cũng đang phủ bóng toàn bộ sự ngoại hiện của Thánh Đoàn cũng như
đức Di Lặc và Sanat Kumara. Năng lượng này là có sẵn cho mọi người trên Trái Đất. Ý tưởng là
để Mahatma trở thành trường hào quang và để nó thấm vào hệ thống 4 cơ thể. Ý tưởng cũng là
để tích hợp hoàn toàn với năng lượng này để sự tách biệt giữa Thượng Đế và các con trai và con
gái của Ngài trên Trái Đất có thể được chữa lành.
Mahatma có thể cung cấp sự hỗ trợ vô cùng mãnh liệt cho chúng ta về mặt cảm xúc khi chúng ta
tiếp tục mở rộng nhận thức về Thượng Đế. Brian Grattan đưa ra một ví dụ trong cuốn sách của
mình bởi ẩn dụ về một ly thủy tinh đựng nước. Ly thủy tinh được lấy đi để có được một ly thủy
tinh trong suốt hơn. Trong khi quá trình này diễn ra, nước vẫn ở trong ly thủy tinh mà không bị
đổ đi vì sự hỗ trợ của năng lượng Mahatma. Đây cũng là điều mà Mahatma có thể làm cho chúng
ta trong trường hợp của cảm xúc và tinh thần.
Sự hội tụ hài hòa vào ngày 15 đến 17 tháng 8 năm 1987, lần đầu tiên loài người và Mẹ Trái Đất
bước vào tuổi trưởng thành tâm linh. Mahatma ước muốn có 100.000 walk-in vũ trụ để Mahatma
chia sẻ cơ thể của Mahatma với họ. Điều này sẽ có tác dụng chữa lành và làm thanh sạch vô cùng
mãnh liệt trên toàn Hành Tinh Trái Đất. Walk-in Vũ Trụ là những hóa thân phàm ngã đã tích hợp
năng lượng Mahatma. Họ sẽ là hiện thân sống của Mahatma trên Trái Đất.
Tôi muốn chia sẻ với bạn một lời khẳng định/cầu nguyện mà Vywamus đã cho tôi và bạn có thể
đọc nó mỗi ngày:
“Tôi lựa chọn chấp nhận và kêu gọi sự thâm nhập sâu của năng lượng Mahatma vào toàn
bộ ma trận năng lượng của tôi, từ đó cho phép mở ra hoàn toàn sự tỏa sáng của Cái Tôi
Thần Thánh của tôi trong việc phụng sự cái Tất Cả Là, ngay bây giờ”.
(“I choose to accept and invoke a deep penetration of the Mahatma energy into my entire energy
matrix, thereby allowing a full open radiation of my Divine self in service to All That Is, now.”)
Theo Brian, việc thỉnh cầu Mahatma cho phép xây dựng Cơ thể Ánh Sáng theo cách chưa từng
được thực hiện trước đây trong lịch sử của Trái Đất. Năng lượng Mahatma có tần số vô cùng cao
và tự nhiên của vũ trụ tới mức nó tạo ra Cơ Thể Ánh Sáng có hình thức giống như cơ thể tâm
linh hay cơ thể chân thần.

Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 262

Kể từ khi Sự Hội Tụ Hài Hòa và sự xuất hiện của năng lượng Mahatma, giờ đây có thể hình dung
được các hóa thân phàm ngã có thể tiến hóa từ một điểm đạo đồ cấp 2 tới Đấng Lâm Phàm Thiên
Hà (Galatic Avatar) trong một kiếp sống. Khả năng này không được mở ra trước thời điểm của
sự Hội Tụ Hài Hòa. Sự xuất hiện của Mahatma là một sự sắp đặt đặc biệt của Thượng Đế. Ngay
cả Djwhal Khul, trong các tác phẩm của mình thông qua Alice Bailey, cũng không bao giờ nghĩ
rằng có thể neo năng lượng này vượt ra ngoài cõi giới nhân quả, hoặc cấp độ thượng trí (level of
the higher mind).
Hành tinh Trái Đất đã được hưởng lợi theo cấp số nhân từ sự neo đậu của chính Mahatma trên
Trần thế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hành Tinh Trái Đất, có một mạch nối hoàn chỉnh từ
Thượng Đế Cha (Godhead) tới Trần thế (Earth). Mahatma tới trực tiếp từ góc phần tư thiên hà
và đã trở nên được neo đậu trên Trần thế. Brian Grattan có thể là người đầu tiên có ý thức về việc
neo năng lượng Mahatma vào vật lý. Vào cuối cuốn sách của mình, ông nói về việc đã đạt được
sự thăng thiên (điểm đạo lần thứ 6) vào ngày 9 tháng 5 năm 1990 và đã chọn ở lại Trái Đất trong
thời điểm hiện tại.
Việc neo đậu thực sự của năng lượng Mahatma trên Trần thế diễn ra vào ngày 14 tháng 6 năm
1988, được thực hiện với sự hỗ trợ của Hội đồng 12 (Council of Twelve) cho góc phần tư của
thiên hà này và với sự giúp đỡ của hàng ngàn Đấng Christ và hàng ngàn Đấng Logos Hành Tinh
của các hành tinh khác trong góc phần tư Thiên Hà của chúng ta. Lý tưởng cho chúng ta, như
những hóa thân phàm ngã là trở thành đối tác với Mahatma trên Trần thế. Chúng ta cũng có thể
đề nghị Mahatma giúp đỡ mỗi chúng ta hoàn thành mạch nối của chúng ta tới linh hồn, chân thần,
Mahatma và tới chính Nguồn của chúng ta. Mahatma nhận các chỉ thị từ Hội Đồng Đồng Sáng
Tạo 12 ở cấp độ Nguồn.
Một thông tin thú vị khác về Mahatma là việc chúng ta khấn tụng năng lượng này càng lớn bao
nhiêu, khả năng tồn tại trong hiện hữu vật lý của chúng ta càng tốt hơn thông qua nâng cao rung
động tới chiều kích thứ 4 mà chúng ta vừa trải qua. Sự kết hợp của Sự Hội Tụ Hài Hòa cùng với
sự neo đậu của Mahatma đã nâng cao mạch tiến hóa của góc phần tư của thiên hà này lên gấp
1.000 lần.
Mặc dù dường như Brian là hóa thân linh hồn đầu tiên có ý thức neo năng lượng Mahatma, nhưng
điều đó không có nghĩa là anh ta đã tích hợp đầy đủ năng lượng này. Quá trình tích hợp Mahatma
cần một chút thời gian, sự kiên nhẫn, cầu nguyện, khẳng định, thiền định và hoạt động tâm linh.
Nếu có bất kỳ ai muốn giúp đỡ trong việc neo năng lượng này đầy đủ hơn vào Trái Đất, tôi sẽ đề
nghị kêu gọi Tổng Lãnh Thiên Thần Sandalphon giúp đỡ trong quá trình này. Tổng Lãnh Thiên
Thần Sandalphon đặc biệt giỏi trong việc làm việc với năng lượng của Trái Đất.
Một thông tin hấp dẫn khác trong cuốn sách của Brian đó là trong một kiếp sống trước đây anh
ấy đã là Thánh Peter và Zarathustra (Zoroaster) mà là người thăm dò trên cõi giới vật lý của Hội
Đồng 12 cho góc phần tư thiên hà của chúng ta và là thành viên cao cấp của White Lodge. Anh
ấy cũng nói rằng năng lượng của Thánh Peter có sự kết nối chân thần với Sai Baba. Tôi đã hỏi
Vywamus về điều này vì tôi có mối liên hệ đặc biệt như vậy với Sai Baba, và anh ấy nói rằng nó
giống như các linh hồn mở rộng từ cùng một chân thần.
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Janet McClure (người sáng lập Tibetan Foundation và là giáo viên tâm linh của vợ tôi) đã dẫn
kênh nhiều thông tin trong cuốn sách của Brian. Cô ấy đã thăng lên ở Ai Cập nhưng đã lựa chọn
bỏ lại cơ thể vật lý tại thời điểm thăng lên của cô ấy.
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Chương 20 – Hơi Hít Vào Và Hơi Thở Ra Của
Brahma
Mỗi ngày vũ trụ tương đương 4.3 tỷ năm. Sự tiến hóa của Trái Đất hiện đã sử dụng hết 3,1 tỷ
năm của Ngày Vũ Trụ hiện tại mà chúng ta đang tham gia. Hành tinh Trái Đất sẽ tiến hóa
nhiều hơn trong chu kỳ bốn mươi năm tới (1988 đến 2028) so với 3,1 tỷ năm trước
Vywamus

Có một sự kiện vũ trụ sắp xảy ra với Hành tinh Trái Đất và toàn thể vũ trụ mà rất khó để mô tả
được. Chúng ta đang ở rất, rất gần giữa một chu kỳ vũ trụ, sẽ sớm đạt đến điểm chính xác ở giữa
hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế.
Nhiều người có thể không nhận ra rằng giống như con người trên Trái Đất thở, Thượng Đế cũng
vậy. Djwhal Khul đã nói rằng quá trình hô hấp xảy ra ngay cả sau khi đạt đến trạng thái ý thức
của Chân Sư Thăng Thiên. Thượng Đế thở ra sự sáng tạo và sau lại hít nó quay trở lại.
Hơi thở ra và hơi hít vào của Thượng Đế có thể được ví như vòng xoay của con lắc. Khi con lắc
lắc đến đỉnh cao nhất của nó, có một khoảnh khắc nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi nó tiếp tục
chuyển động theo hướng ngược lại. Khoảnh khắc nghỉ ngơi và không chuyển động này trong hơi
thở của Thượng Đế là một khoảnh khắc phi thời gian, vĩnh cửu. Vì thế giới vi mô cũng giống
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 265

như thế giới vĩ mô, quá trình tương tự này xảy ra nhiều lần mỗi giây khi các nguyên tử của thế
giới vật lý rung động qua lại.
Trong các bài thiền của Sai Baba, Paramahansa Yogananda và Baba Muktananda, câu thần chú
So Hum hoặc So Ham hoặc Hong Sau được sử dụng. Những câu thần chú này có nghĩa là Tôi là
Thượng Đế (I am God) hoặc Tôi là Chính tôi (I am the Self) và thực sự là âm thanh của con
người đang thở khi Thượng Đế lắng nghe. Ý tưởng của bài thiền định này là để nói câu thần chú
phù hợp với hơi thở. Ý tưởng chính của thiền là lắng nghe điểm tĩnh lặng, điểm dừng, hay điểm
vĩnh cửu, giữa hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng ta nói câu thần chú. Điểm mà thời gian trở
nên trống rỗng (null time) này là một cánh cửa dẫn đến sự hiện diện của Thượng Đế.
Cũng giống như chúng ta có cơ hội trải nghiệm điều này bất cứ lúc nào nếu chúng ta lựa chọn để
điều chỉnh vào nó ở thời điểm giữa hơi thở của chúng ta, chúng ta cũng có cơ hội sâu sắc đến
khó tin nhất để lắng nghe điểm tĩnh lặng giữa hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế xảy ra,
theo Vywamus, chỉ diễn ra sau mỗi 18 triệu năm theo thời gian của Trái Đất. Thời điểm chính
xác giữa việc mở rộng và co lại của toàn thể vũ trụ trùng nhau, không phải ngẫu nhiên, với sự
xuất hiện lần thứ hai của đức Christ và sự kết thúc cuốn lịch của người Maya.
Điểm giữa chính xác này giữa hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế (Brahma) sẽ xảy ra vào
năm 2012. Nó sẽ mở ra cho sự xuất hiện của một cái gì đó không thể hiểu được. Trong lúc này,
Thượng Đế sẽ có cơ hội trượt vào bên trong sự sáng tạo của Ngài. Tất cả các quá trình vật chất
hóa sẽ trở nên bị đình chỉ.
Sự kiện này sẽ không được trải nghiệm đồng thời trong tất cả các phần của vũ trụ mà sẽ di chuyển
như một làn sóng trên biển sáng tạo. Hiện tại trong thời điểm phi thời gian này sẽ là tiêu điểm
chú ý của ý thức Đấng Sáng Tạo. Tổng lãnh thiên thần Raphael, trong The Starseed
Transmmission của tác giả Ken Carey, đã dự đoán năm 2012 là điểm tập trung chính xác nhất
của nó cho Hành tinh Trái Đất. Tổng lãnh thiên thần Raphael đã nói rằng không có một cấu trúc
khái niệm nào duy nhất mà có khả năng truyền đạt được những thay đổi khổng lồ sắp diễn ra.
Trong khoảnh khắc đó, chúng ta sẽ trải nghiệm chính mình như Đức Christ, Atma, Đức Phật, Cái
Tôi Vĩnh Cửu (Eternal Self). Chúng ta sẽ nhận ra ý thức tập thể thống nhất của toàn nhân loại
như là danh tính thực sự của chúng ta. Chúng ta sẽ hoàn toàn nhận ra danh tính thực sự của chúng
ta như là Thượng Đế định nghĩa chúng ta, thay vì là vật chất và bản ngã tiêu cực định nghĩa chúng
ta. Chúng ta sẽ nhận ra chính chúng ta như là một sinh mệnh có ý thức đang biểu lộ chính mình
thông qua vô số các hình thể khác biệt. Điều này sẽ bắt đầu thời kỳ thức tỉnh thứ hai của hành
tinh được gọi là thiên niên kỷ hay chu kỳ một nghìn năm.
Trong trạng thái tương lai này, chúng ta sẽ có thể sống trong hai thực tại cùng một lúc, một nửa
thời gian trong hình thể và một nửa thời gian trong toàn bộ hiện hữu. Chúng ta sẽ thực sự xem
mình là cầu nối giữa tinh thần và vật chất và là phương tiện mà thông qua đó Đấng Sáng Tạo
quan hệ với sự sáng tạo của Ngài. Chính trong thời kỳ này, danh tính giả mạo của bản ngã, với
cảm giác chia tách của nó, sợ hãi và ích kỷ sẽ được vượt qua.
Djwhal Khul đã đề cập tới sự thay đổi từ hơi thở ra tới hơi hít vào của Thượng Đế là sự hoàn
thành một Ngày Vũ Trụ. Ý nghĩa sâu sắc của điều này có thể được nhìn thấy trong thực tế rằng
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10 triệu năm là tổng số thời gian loài người đã ở trên Trái Đất. Trong sự thay đổi này, chúng ta
sẽ buông bỏ danh tính của chúng ta với quá khứ, với tương lai và với cơ thể vật chất của chúng
ta, bắt đầu sống nhiều hơn trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta sẽ thấy sứ mệnh thực sự của
chúng ta là biểu lộ Thượng Đế trên Trần thế. Trong tương lai, chúng ta sẽ không còn là một nốt
nhạc ngẫu nhiên trong bản giao hưởng của Thượng Đế, mà là hợp nhất hoàn toàn với âm nhạc
của vũ trụ. Không ai trong chúng ta sẽ coi mình tốt hơn hay xấu hơn bất kỳ ai khác, vì mọi người
sẽ chia sẻ cùng một danh tính như là Christ, như là Thượng Đế. Christ là một thể hợp nhất duy
nhất mà tất cả chúng ta chia sẻ ý thức.
Khi chúng ta bắt đầu chơi nốt nhạc cá nhân trong sự hòa hợp với nhạc trưởng vĩ đại, Thượng Đế,
chúng ta sẽ chơi theo nhịp điệu và hòa hợp với bản giao hưởng của hành tinh. Chúng ta sẽ chơi
nốt nhạc của chúng ta hòa hợp với tất cả những người, động vật, thực vật và khoáng vật khác trên
Trái Đất.
Điều đã đang xảy ra là mỗi chúng ta đều chơi một nốt nhạc của bản ngã tiêu cực, ích kỷ của riêng
mình đã làm cho bản giao hưởng nghe rất chói tai. Đây sẽ là điều cần thay đổi. Không ai trong
chúng ta sẽ phải hành động để chứng tỏ mình là quan trọng và hạ thấp người khác xuống bởi vì
danh tính thực sự của chúng là như là Christ là vượt xa mọi thứ mà bản ngã tiêu cực có thể mơ.
Tinh Thần và linh hồn nhận ra rằng tất cả đều có tầm quan trọng tối cao như nhau.
Trong thiên niên kỷ mới, tất cả chúng ta sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ phổ quát của Ánh Sáng. Hình
thức giao tiếp này cụ thể và bao quát hơn nhiều so với lời nói hay thậm chí là giao tiếp thần giao
cách cảm. Ngôn ngữ sống của Ánh sáng là ngôn ngữ phổ quát thực sự của Thượng Đế. Thiên
niên kỷ mới sẽ mang lại trạng thái nhận thức trước thời điểm rơi xuống của ý thức mà trong sự
thật chưa từng rời đi. Chúng ta chỉ nghĩ rằng nó đã như vậy. Chúng ta đã nghĩ suy nghĩ lại những
ảo ảnh đã được lập trình cho chúng ta bởi xã hội của chúng ta mỗi sáng khi chúng ta thức dậy từ
giấc mơ của mình và ra khỏi giường. Nó có thể được thay đổi bất cứ lúc nào chúng ta chọn để
thay đổi nó.
Khi chúng ta đi qua chu kỳ 20 năm cuối cùng của lịch Maya, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn
một sự thức tỉnh mãnh liệt và sự giác ngộ của mọi người sẽ xuất hiện. Điều này sẽ gây ra hiệu
ứng 100 con khỉ và ngay lập tức biến đổi toàn bộ nhân loại. Đây là một sự chuyển đổi từ việc lấy
bản ngã làm tâm tới lấy Thượng Đế làm tâm.
Quá trình này, trong thực tế, đơn giản như là nơi nào chúng ta đặt sự chú ý của chúng ta. Nếu
chúng ta tập trung tư tưởng vào danh tính bản ngã tiêu cực của mình, thì đó là nơi chúng ta sẽ
sống. Nếu chúng ta tập trung tư tưởng vào danh tính của cái tôi Thượng Đế của chúng ta thì
chúng ta sẽ thức tỉnh về sự thực của bản thể chúng ta. Vì vậy, nhiều người trong chúng ta không
kiểm soát được sự tập trung của sự chú ý và hoạt động như một chế độ lái tự động. Đó là sự sa
ngã của chúng ta. Vì vậy, trong sự thật, chúng ta sống trong hai trạng thái ý thức cùng một lúc.
Chúng ta đủ lớn để bao gồm tất cả các sáng tạo và hơn nữa, với sự chú tâm của chúng ta, có thể
khiến cho bản thân mình đủ nhỏ để trèo vào phía trong sự sáng tạo đi vào bên trong cơ thể vật
lý.
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Vấn đề là cái tôi tiêu cực cho chúng ta biết rằng toàn bộ chúng ta là cơ thể này. Trong trạng thái
nhận ra Thượng Đế, chúng ta dao động giữa hai tình huống và sứ mệnh đòi hỏi chúng ta. Có một
sự dịch chuyển thích hợp từ tổng thể sinh mệnh tới hình thể và ngược lại. Trong trạng thái nhận
ra Thượng Đế, mặc dù sự chú ý của chúng ta đã quay trở lại danh tính hình thể của chúng ta,
chúng ta vẫn giữ được ý thức của chúng ta về sự hợp nhất và danh tính của chúng ta trong Thượng
Đế. Trạng thái nhận ra Thượng Đế (God-realized) cho phép cả hai trạng thái ý thức, trong khi đó
bản ngã tiêu cực cho chúng ta biết rằng tất cả những gì tồn tại là danh tính hình thể của chúng ta.
Trong thiên niên kỷ mới, sẽ có sự trở lại của cân bằng sinh thái và hợp tác toàn cầu, bao gồm cả
chấm dứt chiến tranh. Tất cả chúng ta sẽ tìm cách hiện thực hóa kế hoạch của Thượng Đế thay
vì của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành phương tiện để qua đó Thượng Đế sẽ thực hiện ý chí của
Ngài trong vương quốc của hình thể.

Thức Tỉnh Khỏi Sự Mê Đắm Vật Chất
Trong thiên niên kỷ mới này, toàn bộ nhân loại sẽ thức tỉnh khỏi sự đắm chìm trong vật chất.
Hành tinh này là một hành tinh 7 chiều; tuy nhiên, trong quá khứ chúng ta đã coi nó là một hành
tinh 3 chiều. Từ quan điểm của tinh thần và các thiên thần, chúng ta đã có một số rối loạn nhận
thức kỳ lạ, suy nhược. Chúng ta đồng hóa với hình thể thay vì bản chất. Chúng ta đồng hóa bản
thân mình với thời gian thay vì sự vĩnh cửu. Chúng ta đồng hóa chính mình với cái hữu hình thay
vì cái vô hình. Chúng ta đang sống trong một sự thôi miên đầy tiêu cực.
Thách thức của Thời Đại Mới là giữ lại hình thể con người của chúng ta và thức tỉnh khỏi sự thôi
miên này. Theo Tổng lãnh thiên thần Raphael trong “The Starseed Transmmission” của tác giả
Ken Carey, các thiên thần đã được lập trình để đánh thức chúng ta tại một thời điểm nhất định
trong lịch sử. Thời điểm này đã đạt được vào lúc đức Jesus Christ sinh ra. Ngài đã mô tả chính
bản thân mình như con đường của chúng ta bây giờ, và sau khi sự mê đắm vật chất bị phá vỡ.
Phải mất 2000 năm để các thiên thần chuẩn bị cho chúng ta ở cấp độ đại chúng cho sự biến đổi
sâu sắc sắp diễn ra - hoàn toàn chuyển sang Thời Đại Mới – New Age.

Bản Ngã (Ego) và Tinh Thần (Spirit)
Để hiểu một cách đúng đắn về toàn bộ quá trình này, tôi muốn thảo luận sự hiểu biết về bản ngã
(ego) khác với điều tôi đã đưa ra trước đây. Trong các chương khác, tôi đã định nghĩa bản ngã là
hệ thống thái độ trái ngược với ý thức của Chúa Kitô, hệ thống thái độ dựa trên tiền đề rằng chúng
ta là cơ thể vật chất chứ không phải tinh thần sống trong cơ thể vật lý. Ảo tưởng này dẫn đến
niềm tin ảo tưởng về sự chia ly, sợ hãi, ích kỷ....
Tôi cố tình đưa vào chương này một sự hiểu biết khác nhau về ngữ nghĩa của thuật ngữ bản ngã
bởi vì đó là một vấn đề nan giải mà tất cả các môn đệ trên đường đạo đang gặp phải trong nghiên
cứu của họ. Một nửa trường phái tư tưởng sử dụng thuật ngữ bản ngã như Sai Baba làm khi ông
nói rằng Thượng Đế bằng con người trừ đi bản ngã. Nửa còn lại của các trường phái tư tưởng sử
dụng nó theo một cách khác mà tôi muốn giải thích bây giờ, để nó có thể được hiểu rõ ràng hơn.
Bản ngã, theo cách hiểu mới này, là phần hợp lệ và quan trọng nhất của chúng ta mang lại cho
chúng ta cảm giác về danh tính và “tính cá thể - phàm ngã – biệt ngã (individuality)”. Nó giúp
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chúng ta hoạt động trong thế giới này và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta ở đây. Có một bản
ngã đi cùng với việc có một cơ thể vật lý.
Chức năng thực sự của bản ngã là để thu nhận thông tin và nhắc nhở linh hồn mở rộng đang sống
trong cơ thể chăm sóc cơ thể vật lý của nó. Bản ngã ngăn cản linh hồn mở rộng làm điều gì đó
có thể gây tổn hại cho phương tiện vật lý. Bản ngã là chuyên gia của cõi giới vật chất. Nếu chúng
ta không có một bản ngã, chúng ta có thể quên rằng chúng ta thậm chí đã đầu thai. Vì vậy, bản
ngã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần nước, thức ăn và giấc ngủ.
Bây giờ vấn đề được phát sinh bởi vì bản ngã không bao giờ muốn làm sáng tỏ phần còn lại của
cuộc sống của chúng ta cho chúng ta. Phần còn lại của cuộc đời chúng ta được định nghĩa và giải
thích bởi linh hồn và tinh thần. Chúng ta đã để cái tôi diễn giải hiện thực của chúng ta, sự giải
thích dựa trên niềm tin sai lầm rằng chúng ta là cơ thể (vì đó là tất cả những gì nó biết) và chúng
ta đã để cái tôi lấn át quá trình xử lý thông tin bằng trực giác của tinh thần. Phương thức xử lý
thông tin não phải của tinh thần sử dụng trực giác, tâm trí cao hơn, ý chí tinh thần, và các phương
thức khác có thể xử lý thông tin ngay tức khắc. Khi giải thích thực tại của chúng ta, bản ngã đã
lạm dụng ý thức, lý trí và tạo ra một hệ thống niềm tin ảo tưởng dựa trên sự sợ hãi, chia ly, ích
kỷ và cái chết.
Nó cũng đã ghi đè và chặn lại các mạch chính yếu của siêu máy tính của hệ thống thông tin của
tinh thần. Bản ngã tốt nhất chỉ có thể sử dụng được 10 phần trăm của bộ não. Chỉ khi hệ thống
xử lý thông tin của tinh thần được sử dụng thì tiềm năng sử dụng 100% bộ não mới có thể được
khai thác.
Khi thời điểm rơi xuống xảy ra, toàn bộ nhân loại chuyển sang cách diễn giải lộn xộn, bế tắc và
ảo tưởng. Lý tưởng nhất là cân bằng các chức năng của bản ngã và các chức năng tinh thần theo
cách phù hợp. Tôi nhấn mạnh rằng bản ngã không bao giờ là phương tiện là để giải thích thực tại
của chúng ta, nó chỉ là người thu nhận thông tin và là chuyên gia thường trú trên cơ thể vật lý
của chúng ta. Giải thích hiện thực qua bản ngã là chỉ diễn giải hiện thực qua con mắt vật lý.
Chúng ta đã không cho phép bản ngã trở thành tâm linh; nó đã trở thành một bản ngã tiêu cực.
Khi Sai Baba và các giáo viên khác nói rằng chúng ta nên chết cái bản ngã của mình, điều họ
thực sự nói là chúng ta phải chết đi bản ngã tiêu cực, hoặc tâm linh hóa bản ngã. Cả hai trường
phái tư tưởng là hoàn toàn hợp lý. Nó chỉ là một vấn đề ngữ nghĩa.
Trong trạng thái lý tưởng, tinh thần và bản ngã hoạt động trong sự cân bằng hoàn hảo, và chúng
ta sống trong hai thế giới cùng một lúc. Đây sẽ là hình mẫu cá nhân trong thiên niên kỷ mới.
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Thiên Niên Kỷ Mới
Hai mươi năm tới sẽ chứng kiến thời kỳ thay đổi nhanh nhất của nền văn minh nhân loại từng
được biết đến. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra với sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản ở Liên
Xô và Đông Đức. Đã có nhiều dự đoán của nhiều nhà ngoại cảm và tiên tri về cả thời cổ đại và
hiện đại về sự dịch chuyển sắp tới của trục Trái Đất.
Sẽ không có sự dịch chuyển vật lý của các cực, dựa trên thông tin tôi đã nhận được. Không phải
thông tin này là sai khi được tiên tri, mà đúng hơn là loài người đã thay đổi đủ để sự thay đổi
không cần phải xảy ra theo cách này. Sự dịch chuyển trục thực sự sẽ xảy ra trong ý thức. Nó sẽ
là một sự thay đổi từ tư duy bản ngã tiêu cực sang tư duy tâm linh hoặc tư duy Christ trên quy
mô lớn. Nó sẽ không cần phải xảy ra trong vật lý bởi vì nó đang bắt đầu xảy ra trong ý thức.
Nếu bây giờ mọi thứ dường như đang chuyển động nhanh hơn, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng
mọi thứ dường như sẽ di chuyển nhanh như thế nào khi linh hồn và tinh thần được phép diễn giải
thực tại của chúng ta trong mối quan hệ đúng đắn với chức năng bản ngã, như Thượng Đế là. Khi
điều này xảy ra, chúng ta sẽ sử dụng 90% phần bộ não còn lại để xử lý thông tin. Trong thực tế,
chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đen tối, hay con người trong hang động, khi so sánh với
việc xử lý thông tin nhanh như tia chớp của tinh thần. Tất cả các công nghệ mới sẽ không còn
dựa trên tư duy giới hạn của tính duy vật và bản ngã tự cao. Các công nghệ của tương lai tất cả
sẽ hữu ích cho môi trường, không gây tổn thương. Họ cũng sẽ dựa trên khả năng vượt thời gian,
không gian và phản trọng lực. Mẹ Trái Đất sắp sinh ra một Thời Đại Mới và chúng ta vừa rời
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khỏi tuổi thiếu niên. Trong thực tế, bản ngã của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể từ bỏ
trách nhiệm do ý thức quần chúng gây ra mà nó không bao giờ có ý muốn đảm nhận. Chúng ta
có thể giải phóng gánh nặng này bất cứ lúc nào và không phải đợi đến năm 2012. Nó đơn giản
như việc buông bỏ một niềm tin sai lầm và thay thế nó bằng một sự cân bằng.
Mỗi người trong chúng ta có một loại ăng-ten ở thể etheric kết nối chúng ta với sự hướng dẫn
của linh hồn và tinh thần. Ăng-ten etheric bị ngắt kết nối khỏi sự hướng dẫn cao hơn này khi
chúng ta đắm chìm trong sự tức giận, thù hận và sợ hãi. Nó không bị đe dọa bởi những cảm xúc
bên ngoài, chỉ bởi cảm xúc của chính chúng ta. Chừng nào chúng ta không còn đón nhận những
rung động và cảm xúc tiêu cực của người khác thì hãy để chúng trượt khỏi bong bóng vàng kim
là tấm khiên chắn của chúng ta, chúng ta sẽ ổn. Cũng là điều cần thiết để học cách giữ bình tĩnh,
yên bình, và trên tất cả là là yêu thương và tha thứ.
Bằng cách học để vượt qua cái tôi tiêu cực theo cách này, chúng ta vẫn kết nối với ăng-ten etheric
và sự hướng dẫn siêu việt từ tinh thần. Khi chúng ta đánh mất sự hòa hợp này, chúng ta chỉ nên
dừng lại, tha thứ cho bản thân, cố gắng học bài học, tự chữa lành vết thương và tự hỏi liệu chúng
ta muốn Thượng Đế hay cái tôi tiêu cực của chúng ta trong tình huống đó. Bằng cách liên tục
chọn Thượng Đế thay vì lặp đi lặp lại nhiều lần, một thói quen sẽ phát triển theo thời gian không
làm mất đi ăng-ten etheric của chúng ta đầy nhạy cảm và hòa hợp.

Năm 2012: Bước Nhảy Vọt Lượng Tử Trong Ý Thức
Tại thời điểm chính xác giữa hơi hít vào và hơi thở ra của Thượng Đế, sẽ có một sự thay đổi lớn
trên thế giới mà chưa từng có có tiền lệ trong lịch sử của Hành Tinh. Sẽ có một sự thức tỉnh hàng
loạt cho sự liên kết của tất cả sự sống. Nhiều năng lượng sẽ được giải phóng trong những thời
điểm đó hơn so với những giải phóng thông thường trong nhiều năm. Chúng ta sẽ trải nghiệm
nhận thức cao hơn và cảm giác kết nối với Thượng Đế.
Mỗi người chúng ta sẽ trải nghiệm khoảnh khắc phi thời gian giữa hơi thở ra và hơi hít vào của
Thượng Đế khác nhau. Một số người sẽ trải nghiệm chúng như vài phút, một số giờ, một số là cả
đời, một số là nhiều kiếp. Một số người trong chúng ta có thể có sự tiết lộ về Thượng Đế trong
khi những người khác sẽ phản ứng trong sợ hãi, tùy thuộc vào trạng thái ý thức của chúng ta.
Một số người có thể chọn rời khỏi cơ thể vật lý trong khoảnh khắc đó và trở về thế giới tâm linh.
Sẽ có một sự thay đổi trên quy mô lớn từ sợ hãi sang tình yêu, từ hướng ngoại sang hướng nội
tâm. Tất cả chúng ta sẽ cảm thấy một sức mạnh tăng vọt. Làm thế nào điều này được giải thích,
một lần nữa, phụ thuộc vào trạng thái ý thức của chúng ta.
Tổng lãnh thiên thần Raphael, trong cuốn sách của Ken Carey: “The Starseed Transmmission”,
đã nói trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba, có thể có những thay đổi của Trái Đất, nhưng không phải
trên quy mô như đã dự đoán. Các phương tiện truyền thông có thể phản ứng trong sợ hãi, và điều
quan trọng là chúng ta không mang vào mình ảo cảm, ảo giác và ảo tưởng của họ, vì đây không
phải là một sự kiện đáng sợ, mà là một sự kiện huy hoàng, vui mừng và phi thường. Trong thực
tế, đó là thứ mà chúng ta có thể trải nghiệm bất cứ lúc nào nếu chúng ta lắng nghe thời gian rỗng
(null time), sự vĩnh cửu giữa hơi thở của chúng ta, đối với thế giới vi mô cũng giống như thế giới
vĩ mô, và chúng ta được tạo ra trong hình ảnh Thượng Đế. Tuy nhiên, sự kiện này sẽ xảy ra ở cấp
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 271

độ đại chúng, không chỉ ở cấp độ cá nhân. Có thể nói rằng chúng ta sẽ có một sự thiền định toàn
cầu về Thượng Đế.
Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng với tư cách là loài người, chúng ta là cây sồi và không còn là
cây trứng cá. Trong tương lai, bản ngã và tinh thần sẽ hoạt động hài hòa giống như các bộ phận
cụ thể của một tế bào hoạt động trong sự hòa hợp. Giống như chúng ta thường không phân tích
các bộ phận của một tế bào để xem nó có hoạt động tốt hay không, do đó bản ngã và tinh thần sẽ
hoạt động như một tổng thể. Mỗi chúng ta là một tế bào trong cơ thể của Thượng Đế. Khi cái tôi
và tinh thần được hợp nhất, thì mỗi chúng ta sẽ là một tế bào khỏe mạnh trong cơ thể của Thượng
Đế.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đáng kinh ngạc của lịch sử. Sau 10 triệu năm, loài người
sắp thức tỉnh hoàn toàn. Đó là một phước lành vĩ đại khi được tái sinh vào thời điểm này trong
lịch sử Trái Đất, vì chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như nó về sự tăng trưởng tâm linh. Công
việc của chúng ta trong những năm tới là chuẩn bị cho bản thân và những người khác về sự xuất
hiện của đức Christ, sự ngoại hiện của Thánh Đoàn và bước nhảy lượng tử sắp tới trong ý thức.
Kịch bản lý tưởng là có được tất cả các linh hồn mở rộng đạt tới ý thức Christ trước khi những
sự kiện này xảy ra để chúng ta có thể chuyển sang thời đại hoàng kim mới trong ân sủng và tình
yêu hoàn toàn không có sợ hãi hay nghiệp chướng. Chúng ta có những công việc cần phải thực
hiện trong chu kỳ 2000 năm của lịch Maya. Đức Di Lặc đã nói ông sẽ không tuyên bố về bản
thân mình và sự ngoại hiện của Thánh Đoàn sẽ không xảy ra cho tới khi nhân loại sẵn sàng.
Chúng ta cần làm nhiều việc hơn nữa để nhận ra Christ và Thượng Đế bên trong chính chúng ta
và trong những người khác thì chúng ta sẽ sớm được đưa vào thời đại mới.
Chúng ta ở Trái Đất vào thời điểm này, những người ý thức được những điều này như là bộ binh
của Thượng Đế, một đội quân Lightworker đặt nền móng cho nhà lãnh đạo của chúng ta, đức
Christ – Di Lặc (Maitreya). Cách duy nhất anh ấy có thể thành công là nếu chúng ta giúp anh ấy,
vì công việc của anh ấy và của chúng ta là tái thức tỉnh Christ, Phật tính, Atma và Cái Tôi Vĩnh
Cửu của chúng ta, trong tất cả các linh hồn mở rộng trên Trái Đất.
Càng nhiều sự thức tỉnh của nhân loại vào năm 2012, thì sẽ có càng nhiều sức mạnh để thức tỉnh
mọi người hơn. Sự kết hợp từ sự xuất hiện của đức Di Lặc, sự ngoại hiện của Thánh Đoàn, sự
hiện diện của Đức Thánh Thiện Sai Baba, sự làm việc của các thiên thần, sự làm việc của nhóm
người ngoài hành tinh tích cực, và cuối cùng nhưng không phải là ít nhất, là sự làm việc của tất
cả các Chân Sư và nhóm người phụng sự thế gian mới đã có mặt trên Trái Đất sẽ không thể bị
thất bại.
Thách thức của chúng ta là trở nên kiên định và tập trung vào công việc cá nhân và trong công
việc phụng sự của chúng ta mà chúng ta chưa từng có trước đây. Chúng ta là mỗi tế bào trong cơ
thể của Thượng Đế và Thượng Đế sẽ không khỏe mạnh cho đến khi mỗi người chúng ta nhận ra
sự hợp nhất của chúng ta và tiềm năng của chúng ta nơi Ngài. Đã đến lúc được sinh ra một lần
nữa với danh tính thực sự của chúng ta là Christ và là một sinh mệnh hợp nhất. Đã đến lúc xem
tất cả mọi người là bình đẳng, bất kể trạng thái phát triển tâm linh của họ ra sao. Đã đến lúc phải
nói về vai trò của Cha, vì danh tính của Ngài, trong sự thật, là danh tính của chúng ta. Mục đích
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của Ngài là mục đích của chúng ta. Chỉ có một sinh mệnh trong vũ trụ vô tận và đó là Thượng
Đế. Ngài được hóa thân vào mọi khoáng vật, thực vật, động vật, con người, hành tinh, ngôi sao
và thiên hà.
Trong tương lai, tất cả các vương quốc sẽ được coi là bình đẳng. Chúng ta không cao hơn so với
hoa, mèo, chó, tinh thể hay đá. Mỗi sinh mệnh là một hóa thân cụ thể của Thượng Đế, với một
mục đích, sứ mệnh và đặc tính của trạng thái vô hạn của Thượng Đế để biểu lộ. Khi chúng ta
vượt qua bản ngã tiêu cực của mình, chúng ta sẽ nhận ra vị trí thích hợp của mình trong sơ đồ
của tất cả sự sống là Thượng Đế.
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Chương 21 – Chức Tư Tế Melchizedek
Melchizedek, Chúa Tể Vĩnh Cửu của Ánh Sáng
Trích trong sách : “The Keys of Enoch”
Chức tư tế/thầy tu Melchizedek luôn dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm. Tôi cảm thấy một sự
hòa hợp và mối quan hệ lạ thường với nhóm và sự giảng dạy, nhưng có rất ít thông tin bằng văn
bản có sẵn trên hành tinh Trái Đất liên quan đến họ. Thông qua nghiên cứu sâu rộng của tôi, tôi
đã có thể khám phá ra một số bí mật ẩn giấu của nhóm tuyệt vời nhất này.
Lịch sử hiện đại biết về Melchizedek qua Cựu Ước, vì Melchizedek là giáo viên tâm linh của
Áp-ra-ham. Điều này được ghi lại rõ ràng. Edgar Cayce, trong các kênh của mình, nói rằng trong
một trong những hóa thân của Jesus Christ là một người đàn ông tên là Melchizedek.
Điều quan trọng là phải hiểu ở đây rằng có một người là Melchizedek và có chức tư tế
Melchizedek. Khi một người đạt được sự giác ngộ tâm linh theo dòng tu này, anh ta được gọi là
Melchizedek. Trong cuốn “The Keys of Enoch” mô tả sinh mệnh đứng đầu dòng tu Melchizedek
là Chúa Tể Vĩnh Cửu Của Ánh Sáng (Eternal Lord of Light). Vị Chúa Tể Tối Cao của Ánh Sáng
chịu trách nhiệm tổ chức các cấp độ của thế giới thiên đàng của Đức Giê-hô-va (Thượng Đế) để
đi vào bên trong sáng tạo mới, ngang hàng với tổng lãnh thiên thần Metatron và Michael trong
việc cung cấp nguồn lực, tái cấu trúc, và cải tạo các thế giới đang trải qua quá tình thanh lọc của
Ánh Sáng sống. Ông chịu trách nhiệm về thứ bậc trên thiên đàng của những người anh em của
dòng tu Melchizedek (Brotherhood of Melchizedek) và tâm linh và chức tư tế hành tinh của
Melchizedek:
Đức Giê-hô-va (Thượng Đế được tiết lộ của vũ trụ của chúng ta) sẽ chuẩn bị giải cứu cho
thế giới thông qua Melchizedek và Dòng tu Melchizedek. Melchizedek là một sự biểu lộ
của con một của Thượng Đế trong lịch sử của hành tinh. Melchizedek được ủy quyền
(theo giao ước của Enoch) để chuẩn bị chức tư tế thực sự của chúa con (sonship) trên một
hành tinh để tham gia vào thời mạt pháp chung với Con trai của Ánh sáng (Sons of Light).
Định nghĩa rõ ràng nhất về dòng tu Melchizedek là nó chịu trách nhiệm lập trình lại ý thức cần
thiết để liên kết sự sáng tạo vật lý với sự ngoại hiện của Thánh Đoàn Thần Thánh (Divine
Hierarchy). Nó là một chức tư tế hoàng gia mà nhận được tiếng nói của Thượng Đế trong việc
thánh hóa công dân Ánh Sáng. Việc tái quản trị và giảng dạy ảnh hưởng tới trạng thái trí, cảm
xúc, vật lý và tinh thần của hiện hữu và ý thức. Chức tư tế này có thể thấy được bên trong mỗi
thế hệ như một sự phân tán Các Huynh Đệ Ánh Sáng (Brotherhood of Light). Nó thấm vào cây
của loài người.
Dòng tu Melchizedek có sức mạnh sức dầu để tái thức tỉnh và hồi sinh những người công chính
trên thế giới vào Ánh sáng của các thế giới cao hơn. Họ là những người con của chân lý đằng sau
trí tuệ cổ xưa. Họ nắm giữ chìa khóa cho lịch sử thực sự của hành tinh. Họ thu thập Ánh Sáng
của con người mà họ đã trồng trọt qua những lời dạy của Thượng Đế. Theo Enoch trong “The
Keys of Enoch”, thư viện linh thiêng của thầy tư tế của họ đã được chuyển từ đền thờ ở Jerusalem
vào các khu vực của sa mạc Qumran để lưu giữ các bản ghi chép cho đến cuối thời đại. Sau đó
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các Con Trai của Ánh Sáng của dòng tu Melchizedek sẽ trở lại Trái Đất để hợp nhất sự phân tán
các Huynh Đệ của Melchizedek (Brotherhood of Melchizedek) và thiết lập Vương Quốc của
Thượng Đế.
Jesus là một thầy tu cấp cao của dòng tu Melchizedek. Moses cũng có chìa khóa cho chức tư tế
của Ánh Sáng này. Dòng tu này đã được truyền từ Noah tới Abraham tới Jethro và sau đó tới
Moses. Aaron, anh trai của Moses và là người phát ngôn cho Moses và Lời của Thượng Đế, đã
được ủy thác cùng với 70 bậc trưởng lão của Israel để thiết lập một chức tư tế cấp bên dưới của
Dòng tu Melchizedek.
Dòng Melchizedek cũng quản lý các góc phần tư của các thế giới hành tinh nơi hạt giống
Adamic đã được ươm giống. Chính ở đó, họ quản lý và dạy các nguyên tắc tâm linh cho
những thế giới này. Dòng Melchizedek có khả năng giao tiếp với các cộng đồng thiên
đàng khác và các huynh đệ của Ánh Sáng trong khắp vũ trụ của Thượng Đế, điều phối
công việc của đức Christ trên các tầng trời và trên Trái Đất. Trong lịch sử của hành tinh
Trái Đất, Dòng Melchizedek đã tồn tại trong các cộng đồng gia đình nhỏ gồm các trưởng
lão-thầy tu, thầy tu-nhà khoa học, nhà thơ-các học giả những người mà trung thành với
lời của Thượng Đế. Ánh sáng này đã được truyền từ Melchizedek đến Abraham đến Moses
đến Elijah đến David và đến Jesus.
Thông tin này từ sách “The Keys of Enoch” trùng khớp hoàn hảo với thông tin được đưa ra trong
cuốn sách “The Urantia”, theo đó Melchizedek được biết đến rộng rãi là con trai và con gái của
các trường hợp khẩn cấp của Thượng Đế. Họ gọi họ như vậy bởi vì bất cứ khi nào có một vấn đề
bất thường phát sinh thì khá thường xuyên là một người của Dòng Melchizedek sẽ chấp thuận
nhiệm vụ. Họ hoàn thành chức năng này trên khắp vũ trụ, không chỉ trên Trái Đất. Một
Melchizedek thực sự được tái sinh vào năm 1973 trước Công Nguyên, những năm trước khi Jesus
ra đời. Tên của Melchizedek này là Machiventa Melchizedek. Theo Sách Urantia, việc này chỉ
được thực hiện sáu lần trong vũ trụ địa phương của chúng ta. Nó diễn ra gần nơi được gọi là
thành phố Salem ở Palestine. Anh ấy lần đầu tiên được trông thấy bởi người phàm trần khi bước
chân vào lều của Andon, một người dân tộc Chald chăn gia súc ở vùng đất Sumerian, và nói “Tôi
là Melchizedek, Linh mục của El Elyon (Đấng tối cao), là Thượng Đế duy nhất, Đấng Tối Cao,
là Đấng Sáng Tạo sáng tạo ra các ngôi sao của vũ trụ và thậm chí chính Trái Đất nơi chúng ta
đang sống, và Ngài cũng là Thượng Đế tối cao của Thiên Đàng.”
Machiventa Melchizedek tập hợp quanh mình một nhóm sinh viên và đệ tử trở thành hạt nhân
của cộng đồng Salem sau này. Anh ta sớm được biết đến trên khắp Palestine với tư cách là Linh
mục của El Elyon, Đấng tối cao và nhà hiền triết của Salem. (Salem cuối cùng đã trở thành thành
phố Jerusalem ở Israel). Anh ấy sống trên Trái Đất trong 94 năm. Anh ta dạy rằng vào một lúc
nào đó, một đứa con trai khác của Thượng Đế sẽ đến trong xác thịt như anh ta đã đến, nhưng anh
ta sẽ được sinh ra từ một người phụ nữ còn trinh. Tất nhiên, đây là Jesus. Những lời dạy của
Machiventa Melchizedek rất đơn giản vì người dân rất ít được giáo dục trong thời kỳ đó của lịch
sử. Ánh Sáng tâm linh trên hành tinh lúc đó rất mờ. Mỗi người đã ký hoặc đánh dấu vào các bảng
bằng đất sét của Nhà thờ Melchizedek để cam kết ghi nhớ những niềm tin sau đây:
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1. Tôi tin vào El Elyon, Thượng Đế Tối Cao, người cha duy nhất của Vũ Trụ và Đấng Sáng
Tạo của vạn vật.
2. Tôi chấp thuận giao ước Melchizedek với Đấng Tối Cao, ban cho ân huệ chứ không phải
sự hiến tế và đốt cháy lễ vật.
3. Tôi hứa sẽ tuân theo bảy điều răn của Melchizedek và nói tin mừng về giao ước này với
Đấng tối cao cho tất cả mọi người.
Ngay cả tín ngưỡng ngắn và đơn giản này hóa ra lại quá tiến bộ đối với người dân thời đó.
Bảy điều răn do Melchizedek thiết lập là:
1. Bạn sẽ không phục vụ bất kỳ Thượng Đế nào ngoài Đấng Sáng Tạo tối cao của Thiên
Đàng và Trái Đất.
2. Bạn sẽ không nghi ngờ rằng đức tin là yêu cầu duy nhất của sự cứu rỗi đời đời.
3. Bạn sẽ không đồng lõa với điều sai trái.
4. Bạn sẽ không giết.
5. Bạn sẽ không ăn cắp.
6. Bạn sẽ không ngoại tình.
7. Bạn sẽ không thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cha mẹ và người lớn tuổi.
Melchizedek đã dạy một hình thức cơ bản của chân lý được tiết lộ trong suốt 94 năm. Theo giáo
lý Urantia, Áp-ra-ham, cha đẻ của tôn giáo Do Thái, đã theo học trường Salem này trong 3 thời
gian khác nhau. Anh trở thành một người cải đạo và là một trong những sinh viên và người hỗ
trợ xuất sắc nhất của Melchizedek. Melchizedek đặt cho Abraham trách nhiệm giữ sự thật về một
Thượng Đế duy nhất, như là sự phân biệt với niềm tin phổ biến vào nhiều vị thần thời đó.
Melchizedek đã nói với Abraham trong giao ước của mình: “Hãy nhìn lên bầu trời ngay bây giờ
và đếm các ngôi sao bạn có thể đếm được. Đó sẽ là rất nhiều hạt giống của bạn”. Melchizedek
đã kể cho Abraham câu chuyện về sự chiếm đóng trong tương lai của Cannan bởi những đứa con
cháu của ông sau khi họ ở lại Ai Cập một thời gian. Chính khi nhận được giao ước này, Abraham
đã đổi tên từ Abram thành Abraham. Theo cuốn sách “The Urantia, ở đỉnh cao của nó có hơn
một trăm ngàn thành viên của tình huynh đệ này. Các giáo lý Melchizedek lan truyền đến Ai Cập,
Mesopotamia và Tiểu Á.”
Khi nhiều thập kỷ và thế kỷ trôi qua, những giáo lý này đã lan rộng khắp cây của loài người. Nó
thực sự là tôn giáo của người Do Thái và sau đó Kitô giáo đã mang theo ngọn đuốc ban đầu của
Dòng Melchizedek. Sau khi Melchizedek qua đời, anh ấy tiếp tục làm việc với các nhà tiên tri và
những người tìm kiếm từ cõi giới bên trong để tiếp tục những lời giảng dạy của mình mà anh ấy
đã bắt đầu với Abraham.

Ngôi Đền Giảng Dạy Giáo Lý Melchizedek Của Shield, Sharula
Và Earlyne Chaney
Trong chương về Trái Đất Rỗng trong cuốn sách thứ 3 của tôi: “Hidden Mysteries”, tôi có đề
cập đến một người phụ nữ mà cô cho biết mình đến từ thành phố ngầm của Telos, nằm hai dặm
bên dưới núi Shasta. Tên cô ấy là Sharula và chồng của cô ấy tên là Shield. Tôi đã đi đến một bài
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giảng mà họ đã đưa ra và rất ấn tượng với bài thuyết trình của họ. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy đã
350 tuổi. Một người bạn của tôi là nhà chữa lành với khả năng nhãn thông đã nhìn vào một bức
ảnh có hình cô ấy và nói hào quang của cô ấy khác hoàn toàn với hầu hết mọi người trên Trái
Đất. Tôi đã mua một số tài liệu của họ, vì họ được kết nối với Dòng tu Melchizedek trong nền
văn dưới lòng đất của Telos nơi mà cô ấy là một nữ tu sĩ trong ngôi đền. Trong giáo lý của họ,
họ xác nhận rằng Melchizedek đã từng sống trên hành tinh này. Họ cũng nói về Dòng
Melchizedek như một chức thầy tu/tư tế của vũ trụ. Họ nói về bốn cấp độ điểm đạo trong chức
tư tế này:
1.
2.
3.
4.

Neophyte – Sơ khởi, Người mới nhập đạo.
Initiate – Điểm đạo đồ, người mới được vỡ lòng, khai tâm.
Hierophant – Đại tư giáo, người giải thích những điều huyền bí.
High priest and priestess – Thầy thượng tế, thầy tu cấp cao và thượng nữ tư tế.

Một sự xác nhận thú vị với tuyên bố của Shield và Sharula, về các cấp điểm đạo đến từ tác giả
Earlyne Chaney trong cuốn sách của cô ấy: “Điểm đạo trong Đại Kim Tự Tháp - Initiation in
the Great Pyramid”. Earlyne, trong một kiếp trước trong triều đại thứ ba ở Ai Cập, đã trải qua
tất cả 7 cấp điểm đạo trong Đại kim tự tháp Giza. Dòng tu tâm linh mà cô ấy đã được điểm đạo
không gì khác hơn chính là dòng Melchizedek. Cô đã đưa ra các phân loại tương tự như Shield
và Sharula cho các ứng cử viên mong muốn được bắt đầu vào những huyền bí ẩn giấu. Chỉ đến
khi Earlyne vượt qua lần bắt đầu thứ bảy, cô mới được quyền gọi mình là nữ tư tế Melchizedek.
Cô ấy cũng đã đưa thêm một bước nữa mà một vài các Chân Sư đạt được sau đó là cái mà cô ấy
gọi là trở thành Ptah.
Edgar Cayce, trong các kênh của ông với Tâm Trí Vũ Trụ (Universal Mind), đã nói rằng ngay cả
Essenes cũng có nguồn gốc của họ theo dòng tu cổ xưa này. Earlyne cũng nói về việc học ở
Heliopolis, cũng chính là nơi mà Jesus và John the Baptist đã học. Điều thú vị nhất là giáo lý của
cô giống nhau gần như từng chữ với những lời dạy của Huna ở Hawaii. Một vài khóa đào tạo của
cô để trở thành điểm đạo đồ của dòng tu này cũng dựa trên những giáo lý từ người ngoài hành
tinh mà cô ấy đã hoàn toàn nhớ lại. Tàu vũ trụ của họ đến từ các hệ sao khác và từ Atlantis và
nền văn minh Maya nơi người ngoài hành tinh đã hoạt động rất tích cực.
Là một phần trong việc học tập của mình, cô cũng được đào tạo về những lời dạy của ThothHermes. Tôi không thể nhấn mạnh đủ hết về sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa khóa đào tạo
của Huna, người Ai Cập và Dòng Melchizedek.
Mô tả sau đây được viết bởi cha của Earlyne Chaney, người là điểm đạo đồ cấp bảy của Dòng tu
Melchizedek.
Dòng tu Melchizedek tồn tại ngay cả trước khi thời gian bắt đầu trên hành tinh nhỏ bé
được gọi là Trái Đất. Đây là Dòng tu của Cấp Bậc Thần Thánh (Divine Hierarchy) tồn tại
trong tất cả các hành tinh của hệ mặt trời và thậm chí còn xa hơn nữa. Ngôi trường huyền
bí này là ngọn nguồn của công việc vĩ đại. Các điểm đạo đồ của nó nằm rải rác không chỉ
trên Trái Đất mà trên khắp vũ trụ. Ngôi trường thiêng liêng này của Melchizedek là kho
lưu trữ tất cả những bí ẩn của Thượng Đế và tạo hóa, và chúng được bảo tồn ở đó trong
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 277

những đứa trẻ của Ánh Sáng. Tất cả các xã hội bí mật và các dòng tu trên Trần thế chỉ là
cái bóng hay sự phóng chiếu của các cấp bậc dòng tu tương ứng trong siêu vật lý, trường
huyền môn siêu hình của cõi trời, là nguồn gốc tạo ra và tác động lên các dòng tu trên Trái
Đất…Nó đòi hỏi trình độ và yêu cầu riêng để nhập học. Mục đích chính của của Cấp Bậc
Tinh Thần là để phóng chiếu đi vào thế giới, thông qua các điểm đạo đồ đã đầu thai để tạo
nguồn cảm hứng và động lực cho sự giác ngộ của con người. Các Chân Sư của Cấp Bậc
Tinh Thần tìm kiếm để khai tâm cho những tinh thần xứng đáng nhất của làn sóng sự sống
trên Trái Đất. Tất cả chân lý thâm nhập vào thế giới hình thể từ nguồn cội thần thánh,
nguồn ẩn dấu của tất cả các cộng đồng tâm linh.
Kể từ lúc thời gian và sự sống bắt đầu trên Trái Đất đã có Cấp Bậc Tinh Thần thiêng liêng
này, Dòng Melchizedek, trong đó tất cả các trường bên ngoài đều là một phần mở rộng
của nó…các điểm đạo đồ của nó bao gồm những ai đang sống trong thân xác mà vẫn giữ
được nhiều năng lực của ánh sáng nhất.
Nó được trao truyền trên 3 cấp độ cho những ứng viên được lựa chọn vẫn đang hóa thân
trên Trần thế. Cấp độ đầu tiên được truyền thụ duy nhất thông qua cảm hứng. Một liên hệ
như vậy thường không được nhận ra ngay cả bởi ứng cử viên được chọn khi anh ta theo
đuổi các bài viết, giáo lý hoặc các nghiên cứu khác. Cấp độ thứ hai mở ra cho các ứng
viên để giác ngộ nội tâm thông qua đó anh ta đạt được hiểu biết trực giác và nhận thức
được rằng anh ta là một phần của một cộng đồng tâm linh và đang trải qua một quá trình
điểm đạo. Thứ ba, cao nhất và cuối cùng là sự mở ra toàn thể giác quan bởi linh hồn đã
đạt được sự hợp nhất với chân lý bất diệt. Năng lực trí tuệ là không cần thiết. Một số điểm
đạo đồ thực sự kém về trí tuệ nhưng hài hòa về mặt tinh thần với mục đích thần thánh.
Cộng đồng bí mật này sở hữu kiến thức về những bí ẩn nguyên thủy của không gian, của
tự nhiên, của sự sáng tạo. Nó theo dõi tất cả các trường học huyền môn và các dòng tu của
Trái Đất, giám sát sự phát triển của chúng. Ba sự phân loại điểm đạo của nó bao gồm tất
cả các mức điểm đạo được đưa ra trong những dòng tu này, một số thì phân loại theo 3
cấp, một số theo 7 cấp, và một số khác theo 13 cấp. Nhưng tất cả đều được chứa đựng bên
trong 3 cấp độ vũ trụ của Cấp Bậc Tinh Thần Thần Thánh (divine hierarchy). Bất kỳ điểm
đạo đồ nào đủ năng lực có thể gọi tới đoàn thể thần thánh này, hợp nhất trong tình yêu và
Ánh Sáng với sự giác ngộ của cộng đồng các thiên thần thiêng liêng.
Shield và Sharula hiện nay đang đi du hành khắp đất nước để khai tâm giúp mọi người đi vào
dòng tu thần thánh này. Sharula là kênh dẫn bên ngoài cho một sinh mệnh có tên là Adama.
Adama nói rằng các giáo lý Melchizedek được giữ gìn và bảo vệ ở thế giới trong lòng đất cho
đến thời điểm tới khi các ngôi đền bên ngoài có thể được tái thiết lập.
Thời điểm đó là ngay lúc này. Đó là lý do tại sao không phải ngẫu nhiên mà tôi đang viết chương
này hoặc bạn đang đọc nó. Mục tiêu của những giáo lý này là trở thành một Melchizedek. Họ đề
nghị rằng những người thực sự quan tâm đến việc trở thành Melchizedek hãy thỉnh cầu tới
Shamballa 3 lần bằng cách đọc to trong trạng thái thiền định, yêu cầu được đặt trên con đường ý
thức của điểm đạo Melchizedek. Bằng cách nào bạn thỉnh cầu hay từ nào mà bạn sử dụng là
không quan trọng. Chỉ cần thực hiện yêu cầu ba lần khác nhau trong thiền định và / hoặc trước
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khi đi ngủ. Melchizedek hoàn toàn nhận được với sự thấu rõ thỉnh cầu của bạn vì anh ấy là một
sinh mệnh đã thăng lên.

Dòng Tu Melchizedek Vũ Trụ
Ở cấp độ vũ trụ lớn hơn, Cuốn sách “The Urantia” nói về một sinh mệnh mà họ đề cập tới như
là Cha Melchizedek người có chức năng là giám đốc điều hành vũ trụ địa phương của chúng ta.
Anh ấy quan tâm tới các quy trình thực tiễn của vũ trụ và chủ trì các ủy ban và cơ quan tư vấn
đặc biệt, phi thường và tình trạng khẩn cấp. Dòng Melchizedek không hoạt động rộng rãi bên
ngoài vũ trụ địa phương trừ khi họ được gọi làm nhân chứng trong các vấn đề đang chờ xử lý
trước các tòa án của siêu vũ trụ. Melchizedek trên quy mô vũ trụ lớn hơn là lựa chọn đầu tiên của
các con trai của Thần Thánh (Divine sons) để tiếp cận đủ gần với sự sống vật lý để có khả năng
hoạt động trực tiếp trong “bộ cứu trợ khẩn cấp – ministry of mortal upliftment” và để phụng sự
mà không cần thiết phải đầu thai. Họ phụng sự như điểm trung gian giữa phàm ngã trong vũ trụ
vật chất và Thần Tính cao nhất. Thiên Thần tối cao chỉ thị các thiên thần niềm vui làm việc cùng
với Mechilzedek.
Melchizedeks cũng là một trật tự tự quản. Họ duy trì một tổ chức độc lập hiến dâng cho trí thông
minh vũ trụ. Họ có đầy đủ bí mật của toàn bộ các chủng loại sinh mệnh thông minh. Melchizedeks
gần như là hoàn hảo trong trí tuệ của họ. Dòng Melchizedek chủ yếu cống hiến cho hệ thống giáo
dục rộng lớn và tình hình đào tạo theo trải nghiệm của vũ trụ địa phương.
Theo Sách Urantia, công việc phục vụ của họ bao gồm khoảng mười triệu thế giới có người ở
trong vũ trụ của chúng ta. Bên cạnh công việc đào tạo giáo dục thông thường, Melchizedeks sẽ
hành động bất cứ khi nào có tình huống khẩn cấp trong vũ trụ. Khi một vài khía cạnh trong kế
hoạch của Đấng Sáng Tạo có nguy cơ bị thất bại, thì ngay tức thì Melchizedek được đưa tới để
hỗ trợ. Có khả năng để một người Melchizedek làm cho anh ấy trở nên hữu hình với phàm nhân
và hiếm khi họ thực hiện đầu thai trong hình dạng vật lý. Dòng Melchizedek là các tình nguyện
viên rất linh hoạt, uyên bác và như là bộ trưởng của tình trạng khẩn cấp để trí thông minh vũ trụ
kêu gọi và đi tới tất cả các hệ thống thế giới.

Thông điệp của Solara về Dòng Melchizedek
Solara là một giáo viên tâm linh và có mối liên hệ sâu sắc với vương quốc thiên thần. Cô đã viết
một loạt các cuốn sách rất thú vị và đặc biệt là công cụ giúp mọi người nhận thức được ý nghĩa
11:11. Ý nghĩa biểu tượng của 11:11 với những ai chưa biết đó là biểu tượng cho năng lượng của
sự thăng thiên. 11:11 đã xảy ra vào ngày 11-1-1992 (11/1/1/992) là một sự thức tỉnh tiếp theo
của hành tinh sau Sự Hội Tụ Hài Hòa.
Trong thông điệp của Solara từ các tổng lãnh thiên thần, cô nói rằng vào ngày 11 tháng 11 năm
1991, đã có sự kích hoạt được chờ đợi từ lâu của Dòng dõi Melchizedek trên Hành tinh Trái Đất.
Theo lời của Solara, Melchizedek đóng vai trò là người “giám sát” của Chúa Tể Của Trí Tuệ
(Lords of Wisdom) và là người nắm giữ bí mật và kiến thức cổ xưa.
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Tất cả các bí mật huyền bí của các điểm đạo đồ đều nằm dưới sự lãnh đạo của Dòng Melchizedek.
Với sự kích hoạt này đã có sự hiển lộ ra bên ngoài của tất cả các bí mật huyền bí mà đã từng bị
che dấu. Sự ngoại hiện của Thánh Đoàn và sự tái xất hiện của đức Christ cũng là một phần của
quá trình này. Các trường huyền môn bí truyền đang trong quá trình trở thành công khai.
Dòng Melchizedek sẽ thức dậy và kích hoạt hoàn toàn từ năm 1991 tới 1995. Quyền trượng sức
mạnh của Melchizedek đã được kích hoạt và nó đang đánh thức ngân hàng bộ nhớ tế bào của
người dân trên Hành Tinh Trái Đất. Sự kích hoạt này là một phần của việc làm mới lại mối quan
tâm về dòng tu cổ xưa và linh thiêng nhất.

Thông Tin Thêm Về Vũ Trụ
Khi tôi tiếp tục nghiên cứu của mình trong suốt năm nay, nhiều thông tin hấp dẫn hơn đã đến với
tôi. Theo các kênh dẫn từ Vywamus, tên của Logos Vũ Trụ của chúng ta (sinh mệnh đã nhập hồn
(ensoul) vào vũ trụ) không ai khác chính là Melchizedek. Điều này đưa ra một xác nhận kép về
những gì đã được dẫn kênh trong cuốn sách Urantia về Cha Melchizedek.
Vywamus, trong các kênh của mình, đã nói về các cấp độ Nguồn khác nhau. Khi chúng ta phát
triển như một hành tinh, hệ mặt trời, thiên hà và vũ trụ, chúng ta có thể đạt được sự hòa hợp với
các cấp độ Nguồn cao hơn. Ông ấy đề cập tới những điều này như là Nguồn A và Nguồn B.
Nguồn cao hơn mà ông đề cập tới là Kalmelchizedek, được nói tới ở đây là nguồn vũ trụ. Logos
của thiên hà và Logos của góc phần tư thiên hà của chúng ta (Melchior) đang phụng sự cho sinh
mệnh vị đại này.
Một thông tin huyền bí cuối cùng hấp dẫn về Melchizedek là sự thực về Nikola Tesla, ông là một
linh hồn mở rộng hay người thăm dò của sinh mệnh vĩ đại mà chúng ta biết là Melchizedek, theo
Vywamus và các kênh dẫn bởi thành viên của Tibetan Foundation.

Melchizedek Trên Cấp Độ Thiên Hà
Ở cấp độ Lõi Thiên Hà có một sinh mệnh vĩ đại và mạnh mẽ khác hiện đang sẵn sàng cho chúng
ta trên Trái Đất để hòa hợp tới, dẫn kênh, và để được phủ bóng bởi anh ấy. Tên của anh ấy không
ai khác ngoài Melchizedek. Anh ấy là thành viên của hội đồng quản trị của phần thiên hà này.
Anh ấy là thành viên mới của hội đồng này, gần đây đã thay thế một Chân Sư vũ trụ khác, người
đã chuyển sang một vị trí ở cấp độ vũ trụ.
Melchizedek thiên hà phục vụ như một liên lạc giữa Trái Đất và các hành tinh khác. Anh ấy đã
có một số kiếp sống trên Trái Đất. Kiếp sống cuối cùng của anh ấy trên Trái Đất mà chúng ta biết
là một vị vua có tên là Melchizedek. Anh ấy đã phủ bóng (giống như Đức Di Lặc phủ bóng Đức
Jesus) nhiều sinh mệnh khác trên Trái Đất, một trong số đó là Enoch (“người đàn ông đã đi với
Thượng Đế - the man who walked with God”).
Tôi hỏi Djwhal Khul về Enoch và anh ấy nói với tôi một thông tin vô cùng thú vị. Ông nói rằng
Enoch không ai khác chính là một hóa thân của đức Jesus Christ. Trong cuộc đời làm Enoch,
Melchizedek làm phủ bóng anh ấy và anh ấy đã thăng lên.
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Melchizedek thiên hà hiện đang làm việc thông qua một số người trên Trái Đất để cung cấp thông
tin về cách sử dụng Ánh Sáng. Anh ấy rất sẵn sàng để được liên lạc và dẫn kênh.
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Chương 22 – Tôn Giáo Của Vũ Trụ
“Bắt đầu một ngày với tình yêu, lấp đầy ngày đó với tình yêu, dành cả ngày với tình yêu, và kết
thúc ngày đó với tình yêu, vì đây là con đường dẫn tới Thượng Đế”
Sathya Sai Baba
Những điều tôi sẽ chia sẻ với bạn bây giờ là vô cùng phi thường. Tôi đã nói về cộng đồng Essene
và cách nó ảnh hưởng và ảnh hưởng đến cuộc sống của Jesus Christ. Trong nghiên cứu của tôi
về các tài liệu của Edgar Cayce, tôi đã bắt gặp một phát biểu của Tâm Trí Vũ Trụ được dẫn kênh
qua Edgar Cayce. Tâm Trí Vũ Trụ nói rằng nguồn gốc thực sự của Essenes là với Melchizedek.
Melchizedek là bậc thầy tâm linh vĩ đại sống trên Trái Đất 1930 năm trước khi chúa Jesus ra đời.
Ông được gọi là hoàng tử của Salem và là bậc thầy tâm linh đã khai tâm cho Abraham, cha đẻ và
là người khởi xướng tôn giáo Do Thái, vào những bí ẩn tâm linh. Sự thật này được đề cập rõ ràng
trong Cựu Ước.
Melchizedek là giáo viên tâm linh của Abraham. Melchizedek là một đại diện của dòng tu cổ xưa
của thầy tu Melchizedek. Thầy tu Melchizedek là một dòng tu huyền bí của vũ trụ, chịu trách
nhiệm đào tạo và giáo dục các sinh mệnh thuộc mọi loại trong vũ trụ. Những Anh Em Trắng Cao
Cả (The Great White Brotherhood) – Thánh Đoàn – của hành tinh chúng ta cũng là một phần của
dòng tu lớn hơn của Các Chân Sư và Các Bậc Thầy.
Tôi biết rằng Đức Jesus đã có một kiếp trước là một người được có tên là Melchizedek; tuy nhiên,
bất kỳ sinh mệnh nào đã trải qua cả bảy cấp điểm đạo trong dòng tu thần bí này đều được gọi là
thầy tu Melchizedek, vì vậy tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó. Hướng dẫn trực giác của tôi bảo
tôi hãy hỏi Djwhal Khul rằng kiếp trước của Jesus là Melchizedek có phải cùng là Melchizedek,
người là vị thầy của Abraham và là người đã bắt đầu Do Thái Giáo. Djwhal Khul ngay lập tức
nói với tôi rằng đó là cùng một người. Đây là thông tin đặc biệt, vì ý nghĩa của nó là Jesus đã
sáng lập Essenes và sau đó lại được họ đào tạo một lần nữa khi anh ấy trở về Trái Đất với tư cách
là cậu bé Jesus.
Điều này cũng có nghĩa là Essenes là một nhánh của Dòng Melchizedek, điều này thật phi thường.
Điều đó cũng có nghĩa là Jesus là Vị Thầy sáng lập không chỉ Kitô giáo, mà cả Do Thái giáo, vì
ông là giáo viên tâm linh của Abraham. Hơn nữa, trong những lần tái sinh sau này, ông là Joshua,
người dẫn dắt người Do Thái đến vùng đất hứa sau khi Moses qua đời. Chúng ta cũng biết rằng
ông là Enoch, Jeshua và Joseph, tất cả họ đều là các nhân vật chính trong Kinh thánh của Do
Thái Giáo. Để làm cho câu chuyện này trở nên tuyệt vời hơn nữa, anh ta cũng là Zend, cha đẻ
của Đấng Lâm Phàm của Ba Tư là Zoroaster (người đã từng là Phật ở kiếp trước) nên anh ta cũng
ảnh hưởng rất lớn đến sự khởi đầu của tôn giáo Hỏa Giáo (Zoroastrian). Ngoài ra, ông là một
trong những giáo viên tâm linh của Mohammed, trên cõi giới bên trong, cùng với Tổng lãnh thiên
thần Gabriel.
Cũng phải nhớ rằng Jesus được sinh ra trong một gia đình Do Thái và trở thành một giáo sĩ Do
Thái. Sự đan xen của các tôn giáo Do Thái và Kitô giáo, trong thực tế, là đáng kinh ngạc. Chúng
ta có sự đan xen của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Essenes và dòng Melchizedek đều đến từ cùng
một nguồn.
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Điều đáng chú ý hơn nữa là Earlyne Chaney, nhớ lại việc được điểm đạo trong Đại Kim Tự Tháp
Giza với dòng tu Melchizedek. Khi nghiên cứu những giáo lý mà cô ấy đã được ban cho, tôi đã
rất ngạc nhiên khi thấy rằng những giáo lý của người Ai Cập gần như từng chữ giống hệt như
những lời dạy của Huna ở Hawaii. Và khi tôi nói từng từ, có nghĩa là từng từ. Tôi đã nghiên cứu
những giáo lý này cả ở bên trong lẫn bên ngoài nên tôi biết rõ điều này.
Tôi đã biết tới những giáo lý của Huna bởi người thầy tâm linh đầu tiên của tôi, anh ấy tên là
Paul Solomon, người dẫn kênh cho Tâm Trí Vũ Trụ tương tự như cách mà Edgar Cayce đã làm.
Trong kênh dẫn của anh ấy với Tâm Trí Vũ Tụ, anh ấy đã nói rằng hình thức thuần khiết nhất
của tâm lý và tôn giáo trên hành tinh này là giáo lý của Huna ở Hawai.
Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là Dòng Melchizedek, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, Essenes,
giáo lý Ai Cập và giáo lý của Huna ở Hawaii đều đến từ cùng một nguồn; và tôi chỉ mới bắt đầu
cuộc thảo luận này.
Chúng ta có Đức Di Lặc, người đứng đầu Cấp Bậc Tinh Thần và Các Anh Em Trắng Cao Cả và
cũng là người đã giúp đức Jesus bắt đầu Kitô giáo bằng cách phủ bóng Jesus trong kiếp sống đó.
Một thực tế huyền bí đó là Đức Di Lặc, trong kiếp trước, là vị Thầy tâm linh vĩ đại của Ấn Độ
giáo, Đức Krishna. Tất cả Ấn Độ giáo đều dựa trên những giáo lý vinh quang của ông ở
Mahabarata, đặc biệt là Bhagavad-Gita. Do đó, Ấn Độ giáo và Những Anh Em Trắng Cao Cả có
thể được thêm vào danh sách các giáo lý xuất phát từ cùng một nguồn.
Sau đó, để thêm vào điều này, người ghi chép cho Bhagavad-Gita là Vyassa. Vyassa không ai
khác chính là Đức Phật Gautama ở kiếp trước. Đức Phật cũng là Hermes-Thoth, người đã dạy
những bí ẩn tâm linh ở Ai Cập. Anh ấy cũng là Orpheus, người bắt đầu Trường huyền môn
Grecian. Anh ấy cũng là Zoroaster, người sáng lập Hỏa giáo (Zoroastrian). Sau đó, cuối cùng
nhưng không kém phần quan trọng, anh ấy thành lập Phật giáo. Cùng một sinh mệnh đã tham gia
vào việc thành lập năm tôn giáo khác nhau! Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể thêm chúng vào
nhóm cốt lõi, tất cả đều đến từ cùng một nguồn.
Để thêm vào danh sách này hơn nữa, chúng ta có Djwhal Khul, một phật tử Tây Tạng trong cuộc
đời của anh ấy là Djwhal Khul. Ở kiếp trước, ông là Khổng Tử và bắt đầu tôn giáo Nho giáo.
Djwhal cũng là Caspar, một trong ba nhà thông thái của tôn giáo Kitô giáo, vì vậy một lần nữa
chúng ta có mối liên hệ giữa Nho giáo, Phật giáo Tây Tạng, Kitô giáo và Các Anh Em Trắng Cao
Cả.
Sau đó, chúng ta cũng có một thực tế là người dân ở bên trong Trái Đất, nhiều người trong số họ
đến từ Atlantis và Ai Cập, cũng tuân theo lời dạy của Melchizedek. Shield và Sharula từ một
thành phố ngầm nằm 2 dặm bên dưới Núi Shasta gọi là Telos, nói rằng nguồn gốc của tôn giáo
của họ là Dòng tu Melchizedek. Các bài viết của Earlyne Chaney cũng xác nhận điều này.
Đạo giáo được thành lập bởi Lão Tử. Ở kiếp sau, ông là một Chân Sư đã nhận ra Thượng Đế tên
là Yoga Siddha trong dòng truyền thừa do Babaji dạy. Một lần nữa chúng ta thấy sự tương quan
giữa Đạo giáo và đạo Hindu và Yoga.
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Chúng ta cũng có Tổng lãnh thiên thần Gabriel, người làm trung gian trong việc thành lập đạo
Hồi thông qua nhà tiên tri Mohammed cũng như việc thành lập Kitô giáo. Ông cũng là giáo viên
của Mohammed và giáo viên của Đức Trinh nữ Mary và ông Joseph, chồng bà (là đức Saint
Germain). Vì vậy, ở đây chúng ta thấy sự kết nối giữa các tín ngưỡng Hồi giáo và Kitô giáo.
Sau đó, chúng ta có Đạo sư El Morya, là Abraham, cha đẻ của Do Thái giáo. Ông cũng là một
trong ba nhà thông thái trong câu chuyện Kitô giáo. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy mối tương
quan của Do Thái giáo và Kitô giáo trong Những Anh Em Trắng Cao Cả.
Sau đó là Bá tước Saint Germain. Ông là Joseph, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, ông là nhà tiên
tri người Do Thái, Samuel, và là người sáng lập của “I Am Discferences” qua Ông Godfrey Ray
King. Điều này một lần nữa, liên kết trong Kitô giáo, Do Thái giáo, và các giáo lý huyền bí hiện
đại của “I Am Foundation”.
Điều này đưa chúng ta đến với Chân sư Kuthumi vĩ đại từng là Pythagoras, Thánh Phanxicô
Assisi và John the Beloved – đệ tử của đức Jesus Christ. Và ở đây một lần nữa chúng ta có sự
đan xen của Trường huyền bí Pythagore với sự thành lập Kitô giáo. Đó là những kiếp sống trước
đã được chứng minh rõ ràng và chứng tỏ một điều mà tất cả chúng ta bằng trực giác đều biết: Tất
cả các tôn giáo là một và tất cả đều đến từ cùng một nguồn. Một trong những mục tiêu chính của
tôi là dệt tấm thảm này lại với nhau và thể hiện vẻ đẹp đáng kinh ngạc của tất cả các hình thức
đa dạng của tôn giáo và sự đồng nhất của tất cả chúng.
Tất cả các nhà tiên tri vĩ đại thực sự đã dạy cùng một sự thật. Điều này sẽ không quá khó để
chứng minh, vì như chúng ta đã thấy rõ, tất cả họ đều dựa trên những lời dạy của cùng một sinh
mệnh vĩ đại, những người chỉ chuyển đổi các cơ thể Trần thế từ kiếp sống này tới kiếp sống khác.
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Chương 23 – Tiên Tri về Những Điều Sẽ Tới
Tại sao phải lo lắng khi bạn có thể cầu nguyện?
Edgar Cayce
Điều quan trọng nhất để hiểu về lời tiên tri là một lời tiên tri chỉ thực sự chính xác tại thời điểm
nó được đưa ra. Lý do cho điều này là chúng ta có sự tự do lựa chọn. Một nhà tiên tri đang nhìn
vào tương lai từ trong khuôn mẫu đang mở rộng về phía trước tại thời điểm đó. Nếu chúng ta
những người trên Trái Đất tiếp tục theo mô hình đó thì lời tiên tri đó sẽ trở thành sự thật.
Lời tiên tri mỗi khi được phát biểu ra giống như ô lưới trên bàn cờ. Lưới được thiết lập và thậm
chí một số hình vuông được điền vào. Tuy nhiên, hầu hết các hình vuông đều bị bỏ ngỏ và được
điền vào bởi các lựa chọn của chúng ta.
Lý do tôi đưa ra điều này đầu tiên trong chương vì đã có rất nhiều lời tiên tri bởi một số lượng
lớn các nhà ngoại cảm và các kênh dẫn lo lắng đến những thay đổi lớn của Trái Đất và các thảm
họa tự nhiên sẽ tấn công hành tinh này. Lý do thực sự mà những lời tiên tri này đã được đưa ra
vì chúng ta trên Trái Đất sẽ sử dụng tự do ý chí và tự do lựa chọn của mình để thay đổi ý thức và
thay đổi thế giới của chúng ta. Tôi rất vui khi nói rằng chúng ta, như một hành tinh, đã làm điều
này đến một mức độ lớn. Tất cả các nguồn thông tin mà tôi tiếp xúc đã nói rằng ý thức của mọi
người trên Trái Đất đã thay đổi đủ để tránh những thảm họa lớn có thể xảy ra với chúng ta.
Nghiệp của hành tinh hoạt động giống như nghiệp cá nhân. Nếu chúng ta, cá nhân, đi ra khỏi sự
hòa hợp với các quy luật của Thượng Đế thì chúng ta phải cam chịu. Điều tương tự cũng đúng
với ý thức tập thể của hành tinh này. Nếu ý thức tập thể không hài hòa với các quy luật của
Thượng Đế, thì chúng ta sẽ có nghiệp quả của hành tinh như Động đất, sụp đổ kinh tế, v.v.
Djwhal Khul đã tuyên bố rằng toàn bộ nhân loại thực sự đã đi trước thời hạn. Nếu chúng ta nhìn
vào tất cả những thay đổi đã diễn ra gần đây, chẳng hạn như sự biến đổi của Liên Xô thành một
nền dân chủ và sự phá hủy Bức tường Berlin và thống nhất nước Đức, thì chúng ta có thể thấy
sự chuyển đổi toàn cầu đang bắt đầu diễn ra .
Rất nhiều tôn giáo chính đang nắm giữ rất nhiều lời tiên tri kiểu Armageddon (trận chiến quyết
liệt cuối cùng) của Kinh thánh đã được đưa ra ở bất cứ đâu từ 2.00 tới 5.000 năm trước. Khi
những lời tiên tri này được đưa ra, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng là chính xác. Tuy nhiên,
họ đã được đưa ra để cảnh báo chúng ta hãy sử dụng tự do ý chí của mình để thay đổi, nếu không
chúng chắc chắn sẽ xảy ra.
Trong những lời tiên tri của Đức Trinh Nữ Maria vào đầu năm 1900 với tư cách là Lady Fatima,
bà đã đưa ra một yêu cầu rằng tất cả những lời cầu nguyện của Giáo hội Công giáo phải được
hiến dâng cho Liên Xô, vì bà đã thấy trước trong tương lai có thể xảy ra thảm sát hạt nhân. Tôi
thành thật tin rằng những lời cầu nguyện của các thành viên của Giáo hội Công giáo và nhiều
người khác đã đóng một vai trò lớn trong việc chuyển đổi từ Chủ nghĩa Cộng sản sang một xã
hội tự do và dân chủ. Nếu lời tiên tri không thể thay đổi thì tại sao Đức Trinh Nữ Maria lại yêu
cầu tất cả những lời cầu nguyện được thánh hiến cho Liên Xô?
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Sai Baba đã đưa ra một dự đoán về Liên Xô khoảng hai mươi năm trước. Ông nói rằng người
dân Liên Xô không phải là những người Cộng Sản, họ là những “người tiếp theo”. Edgar Cayce
đã dự đoán hơn 40 năm trước rằng tôn giáo vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Liên Xô và một ngày nào
đó họ sẽ là niềm hy vọng của thế giới tự do. Đây là những lời tiên tri tuyệt vời, vì chỉ 30 năm
trước, chúng ta đã đối phó với một Liên Xô dưới thời Khrushchev và một cuộc khủng hoảng tên
lửa ở Cuba.
Thời kỳ lịch sử mà chúng ta đang sống có thể được ví như Mẹ Trái Đất sinh ra một Thời Đại
Mới. Hành tinh Trái Đất giờ đã chuyển từ ý thức ba chiều sang ý thức chiều thứ tư. Chúng ta
đang hoàn thành một chu kỳ 2.000 năm khi chúng ta chuyển từ thời đại Song Ngư sang thời đại
Bảo Bình. Chúng ta cũng đang hoàn thành các chu kỳ hành tinh lớn hơn nữa là 6.000, 12.000 và
36.000 năm. Chúng ta mới chỉ bắt đầu, hiện nay là năm 1992, 20 năm cuối của chu kỳ của cuốn
lịch của người Mayan sẽ kết thúc vào năm 2012.
Như tôi đã đề cập trước đó, Vywamus đã nói rằng chúng ta đang ở ô cửa kéo dài 100 năm cho
sự thăng thiên tập thể mà bắt đầu từ năm 1995 tới năm 2000. Sau khi hoàn thành, Đức Di Lặc,
Đức Sai Baba, và sự ngoại hiện của Cấp Bậc Tinh Thần sẽ được hiển lộ khi đó trên hành tinh
này. Thêm vào đó là người ngoài hành tinh cũng sẽ xuất hiện công khai. Djwhal Khul đã nói rằng
chúng ta hiện nay có thể đạt được sự tiến hóa trong 14 tháng mà trước đây sẽ mất tới 14 năm.
Khi người mẹ sinh con sẽ có những cơn đau chuyển dạ. Nỗi đau này là một loại nỗi vừa ngọt vừa
đắng, nhưng người mẹ biết rằng một đứa trẻ xinh đẹp đến từ nỗi đau, vì vậy nó hoàn toàn đáng
giá và thậm chí là vui mừng. Đây là tình huống chúng ta đang ở trên hành tinh này. Mẹ Trái Đất
đang sinh ra một Thời Đại Mới. Có thể có một số cơn đau từ sự nỗ lực; tuy nhiên, những gì đang
đến thật đẹp đến nỗi nỗi đau thực sự không đáng kể.
Chúng ta đang tiến tới Thời Đại Hoàng Kim trên hành tinh này. Thời Đại Hoàng Kim này sẽ phải
thực hiện để thế giới được tâm linh hóa - chính phủ được tâm linh hóa, hệ thống kinh tế được
tâm linh hóa và các thể chế tâm linh trong mọi khía cạnh của xã hội, một thế giới thể hiện các
nguyên tắc chia sẻ, tình huynh đệ, phụng sự và nhận thức rằng tất cả chúng ta cùng nhau chăm
sóc tình huynh đệ của mình.
Djwhal Khul đã tiên tri rằng trong tương lai, các nhà thờ và đền thờ của thế giới này sẽ dạy về
quá trình điểm đạo một cách công khai, không chỉ bí truyền. Mọi người sẽ thực sự có thể thực
hiện điểm đạo trong nhà thờ. Cuộc điểm đạo đầu đầu tiên sẽ trở thành nghi lễ thiêng liêng nhất
của nhà thờ, ông dự đoán.
Djwhal cũng đã dự đoán rằng toàn bộ lĩnh vực tôn giáo sẽ được truyền cảm hứng và định hướng
lại bởi vì Chân Sư Jesus sẽ nắm giữ Giáo hội Kitô giáo trong một nỗ lực để tâm linh hóa nó và
tổ chức lại nó. John the Beloved, môn đệ của Chúa Jesus (hiện đã đầu thai), sẽ giải phóng tất cả
những bí mật của nền văn minh Atlantis khỏi hội trường lưu trữ các bản ghi trong Đại kim tự
tháp Giza.
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Kẻ Chống Chúa – Antichrist
Có nhiều dự đoán về sự xuất hiện của antichrist, cả trong Kinh thánh và các nơi khác. Điều rất
quan trọng để hiểu rằng trong thực tế có rất nhiều antichrist làm việc trong thế giới này. Paul
Solomon, người mà nhiều người gọi là Edgar Cayce của thời hiện đại, đã nói trong các nguồn tin
của mình rằng kẻ chống chúa thực sự để theo dõi không phải là một người như Saddam Hussein,
người rất hung dữ, mà là một người tự xưng là vị cứu tinh Đầu tiên. Một khi anh ta có được toàn
bộ sức mạnh, thì anh ta sẽ trở thành người điều khiển sức mạnh. Kẻ chống chúa thực sự sẽ là lừa
dối và xảo quyệt. Anh ta cuối cùng sẽ bị đánh bại, tuy nhiên. Brian Grattan nói, trong một trong
những cuốn sách của mình, kẻ chống chúa là một người Ả Rập ba mươi ba tuổi (vào năm 1993)
và mô tả anh ta rất giống như mô tả của Paul Solomon.
Một trong những điểm nóng thực sự trên hành tinh dĩ nhiên là Trung Đông. Paul Solomon đã dự
đoán tiềm năng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân rất hạn chế của giữa Syria và Israel. Tôi không
nói điều này sẽ xảy ra chắc chắn; Tuy nhiên, đó là một điểm nóng. Trong các kênh của mình,
Paul Solomon đã nói rằng ông thấy rằng cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh, với chiến thắng của
Israel.
Paul Solomon cũng đã nói rằng một điểm khác có thể là một vấn đề gần cuối thế kỷ là Đền thờ
trên Núi ở Israel. Điểm đặc biệt này là một trong những điểm linh thiêng nhất ở Israel đối với cả
người Ả Rập và người Do Thái. Vào khoảng năm 1975, Paul Solomon đã thấy một nhóm người
Israel cực đoan đang cố gắng xây dựng lại ngôi đền của họ ở nơi mà là địa điểm linh thiêng với
người Hồi Giáo và sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh thần thánh nào đó. Rất nhiều điều đã xảy ra
trên thế giới kể từ năm 1975 và điều này có thể đã lỗi thời, nhưng nó là một địa điểm cần theo
dõi chặt chẽ.

Công Nghệ Tinh Thể
Với việc mở ra hội trường lưu trữ các bản ghi trong Đại Kim Tự Tháp Giza bởi John of Penial,
là hóa thân của John the Beloved, môn đệ của đức Christ, sẽ có một sự bùng nổ lớn trong công
nghệ tinh thể. Chúng ta sẽ có sự hiểu biết về cách vượt qua định luật hấp dẫn. Đây là cách người
Ai Cập cổ đại có thể xây dựng các kim tự tháp Ai Cập. Công nghệ này, cùng với những phát
minh của Nikola Tesla, sẽ có tác động mang tính cách mạng đối với thế giới này. Tất cả chúng
ta sẽ có ăng-ten trên các ngôi nhà và doanh nghiệp của chúng ta sẽ cung cấp tất cả năng lượng
chúng ta cần từ nguồn cung cấp vũ trụ. Vywamus đã nói trong một kênh thông qua Janet McClure
rằng kể từ khi hội tụ hài hòa, Bộ chỉ huy Ashtar (Ashtar Command) được phép hoạt hóa cho các
tinh thể trên hành tinh gấp mười lần.
Khi chúng ta bước vào Thời Đại Hoàng Kim, sẽ có nhiều liên hệ cởi mở hơn với các nền văn
minh ngoài Trái Đất cao cấp hơn, tiên tiến hơn. Một số nền văn minh ngoài Trái Đất trong thiên
hà của chúng ta đã đến thăm chúng ta trong nhiều thời đại, là những người thuộc hệ thống Lyra,
hệ thống Vega, Arcturus, Sirius, Orion, Pleiades, và dĩ nhiên, Bộ chỉ huy Ashtar, là tên một vài
trong số họ.
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Trong tương lai, tiếp xúc ngoài Trái Đất mở sẽ phổ biến. Chúng ta sẽ được phép tham gia vào
liên minh các hành tinh trong thiên hà và vũ trụ của chúng ta khi Trái Đất chuyển sang trạng thái
trở thành một hành tinh được tâm linh hóa hơn. Người ngoài hành tinh sẽ giúp đỡ rất nhiều trong
việc thúc đẩy công nghệ của chúng ta vượt ra ngoài phạm vi hiện tại của mình. Du hành không
gian sẽ là phổ biến, cũng như đĩa bay trên Trái Đất. Người ngoài hành tinh đang chờ đợi chúng
ta phát triển ý thức tâm linh đầy đủ để chúng ta có thể xử lý các công nghệ tiên tiến này và không
sử dụng chúng cho chiến tranh.

Ánh Sáng Và Âm Thanh
Djwhal Khul đã nói, trong các cuốn sách của Alice Bailey, rằng sẽ có những phát minh vĩ đại
trong tương lai bằng cách sử dụng ánh sáng và âm thanh. Một số thông tin này đã được sử dụng
trong các đền thờ chữa bệnh của Atlantis và Lemuria. Một trong những kết quả của các nghiên
cứu trong lĩnh vực này sẽ là sự phát triển thị giác etheric lớn hơn nhiều cho tất cả chúng ta.
Djwhal đã nói rằng càng ngày trong tương lai, mọi người sẽ nghĩ và nói chuyện bằng ngôn ngữ
của Ánh Sáng.
Ông cũng nói rằng một khám phá vĩ đại sẽ diễn ra vào cuối thế kỷ này hoặc đầu thế kỷ tiếp theo
liên quan đến việc sử dụng ý nghĩ để điều hướng ánh sáng. Hai đứa trẻ nhỏ, một sống ở Hoa Kỳ
và một ở Ấn Độ, sẽ tìm ra một công thức mà sẽ đưa khoa học tiến tới lấp đầy một số khoảng
trống hiện có trong thang đo rung động ánh sáng.

Điện Thoại Vũ Trụ
Trong tương lai, người ta dự đoán rằng chúng ta sẽ có những cỗ máy có thể giao tiếp với những
sinh linh trên cõi giới bên trong. Chúng ta sẽ có thể nói chuyện với những người thân đã chuyển
sang cõi trung giới Astral.
Các phát minh của Nikola Tesla, cũng sẽ được đưa vào sử dụng và chúng ta sẽ có thể giao tiếp
với các đĩa bay và các hành tinh khác bằng cỗ máy của anh ấy.

Đấng Cứu Thế (Messiah) Cho Dân Do Thái
Một lời tiên tri thú vị của Djwhal Khul, trong các cuốn sách Alice Bailey là ông nhìn thấy một
điểm đạo đồ cấp cao, không phải là đức Di Lặc, là người sẽ phụng sự như là Đấng cứu thế cho
người Do Thái.

Chữa Bệnh AIDS
Người ta đã tiên đoán rằng sẽ có một phương pháp chữa bệnh AIDS, là một loại vắc-xin sẽ được
phát minh trong tương lai gần.

Máy Làm Sạch Khói
Paul Solomon đã dự đoán sẽ có một phát minh trong tương lai của một loại máy tạo ion nào đó
sẽ thu thập và loại bỏ khói bụi và ô nhiễm trong không khí.
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Ngày Phán Xét
Nhiều kênh dẫn và nhà ngoại cảm đã được tiên tri rằng vào cuối chu kỳ tiến hóa của hành tinh
chúng ta đang ở, sẽ có một ngày phán xét hoặc phân chia linh hồn. Ngày phán xét không được
sử dụng ở đây với nghĩa là bất cứ điều gì tiêu cực, mà là để nói về những linh hồn vẫn còn ý thức
của của chiều kích thứ 3 sẽ tái sinh trong tương lai trên một hành tinh khác phù hợp hơn cho sự
tiến hóa của họ. Brian Grattan đã gợi ý rằng hành tinh này sẽ ở Pleiades.
Hiện tại, hành tinh Trái Đất đang tiến tới ổn định ý thức chiều thứ tư. Những linh hồn phù hợp
với sự thay đổi này trong quá trình tiến hóa cá nhân của chính họ sẽ tiếp tục tái sinh trên hành
tinh này.

Huấn Sư Thế Gian
Djwhal Khul đã dự đoán rằng khi Đức Di Lặc hoàn thành sứ mệnh của mình và chuyển sang sự
tiến hóa vũ trụ của mình, Kuthumi sẽ thay thế anh ấy như là Bồ tát, huấn sư thế gian, Đức Christ
hành tinh, và người đứng đầu Cấp Bậc Tinh Thần.
Như nhiều người biết, Djwhal Khul là đệ tử cấp cao của Kuthumi, và đã đảm nhận phần lớn công
việc và nhiều học sinh đức Kuthumi. Thông Thiên Học đã tiên tri rằng Đức Di Lặc sẽ trở lại Trái
Đất một lần nữa trong tương lai xa là với vai trò là Đức Christ Vũ Trụ.

Khí Cầu
Phần tiên tri trong bộ sách “The I Am Discourses” có nói rằng một loại khí cầu sẽ được phát
minh mà sẽ sử dụng năng lượng nhận được từ bầu khí quyển để sử dụng làm lực đẩy. Chúng ta
cũng sẽ có những chiếc máy bay và xe hơi chạy bằng năng lượng tinh thể, như chúng đã có ở
Atlantis.
Ronald Beasly, Bậc thầy tâm linh từ nước Anh, dự đoán rằng những chiếc xe sẽ chạy được trên
cả mặt nước. Xăng sẽ trở nên lỗi thời. Các hướng dẫn tinh thần của Ruth Montgomery, dự đoán
rằng các dạng năng lượng mới sẽ được tạo ra bởi các đĩa mặt trời quay chậm trong các cánh đồng
quang điện rộng lớn gúp bay hơi để sản sinh ra năng lượng. Họ nói rằng dạng năng lượng mới
này cũng sẽ có sẵn cho ô tô.

Hệ Thống Kinh Tế
Benjamin Creme, trong các kênh của mình, đã dự đoán rằng sau khi công khai đầy đủ về Đức Di
Lặc, các điểm đạo đồ cấp cao có chuyên môn về kinh tế sẽ cải tổ toàn bộ hệ thống kinh tế của
chúng ta, thiết lập một hệ thống mới dựa trên sự chia sẻ. Mỗi quốc gia trên hành tinh sẽ sử dụng
tài nguyên có sẵn và tất cả số dư thừa sẽ được đưa vào kho hàng chung để sử dụng cho những
quốc gia có nền sản xuất kém hơn.

Viễn Cảnh Của George Washington
Một trong những lời tiên tri và tầm nhìn hấp dẫn nhất đã được trao cho George Washington, tổng
thống đầu tiên của chúng ta, tại Valley Forge năm 1777. Quân đội ragtag của ông đang dần chết
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đói và đóng băng đến chết. George Washington đã đi đến lều của mình trong tình trạng đơn độc.
Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước anh ta (là Nữ Thần Tự Do) và cho anh ta thấy ba viễn
cảnh về tương lai của nước Mỹ. Mỗi viễn cảnh sẽ có một mối nguy hiểm nhất định mà Hoa Kỳ
sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Vào lúc kết thúc của 3 viễn cảnh, Nữ Thần Tự do đã nói với George Washington, “Con trai của
nền Cộng Hòa, những gì bạn đã thấy được giải thích như vậy: Ba hiểm họa lớn sẽ xảy ra với nền
Cộng hòa. Đáng sợ nhất là viễn cảnh thứ 3, nhưng toàn thể thế giới hợp nhất sẽ ít xảy ra để chống
lại cô ấy. Hãy để mọi đứa trẻ của nền Cộng hòa học cách sống cho Thượng Đế, đất đai của Ngài
và liên hiệp. ”
Ba hiểm họa trong tầm nhìn của ông đã được giải thích là Cách mạng Mỹ, Nội chiến và một cuộc
xâm lược có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Hy vọng rằng người dân Hoa Kỳ của chúng ta đã nâng cao ý
thức của chúng ta đủ để viễn cảnh thứ ba sẽ không cần phải đi qua. Tôi tin rằng chúng ta đã vượt
qua viễn cảnh đó. Dù bằng cách nào, Nữ thần Tự do nói rằng Hoa Kỳ sẽ thắng thế.
Một lưu ý thú vị về George Washington: Trong một kiếp sau trong thế kỷ này, ông đã hóa thân
thành Godfrey Ray King, kênh dẫn cho I Am Discferences của Đức Saint Germain. Đây là những
giáo lý vĩ đại của Saint Germain, được đưa ra trong thời gian từ năm 1930 và 1940. Saint Germain
thực sự vật chất hóa chính anh ấy thành Godfrey Ray King tại Núi Shasta, California.
Một điểm thú vị khác là Saint Germain, ở một kiếp trước đây anh ấy chính là Columbus. Vì vậy,
người tìm ra châu Mỹ và tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã hợp tác một lần nữa trong thế kỷ
này để mang lại tự do trong nội tâm cho Hoa Kỳ thông qua các giáo lý của “I Am”.

Sự Trở Lại Của Edgar Cayce
Edgar Cayce đã nói trong một buổi đọc về Tâm Trí Vũ Trụ rằng anh ấy sẽ đầu thai một lần nữa
vào năm 1988 với tư cách là một người giải phóng thế giới, nếu ông rất muốn, để giúp mang lại
Thời Đại Mới. Trong một giấc mơ khác của Edgar Cayce, anh ấy nói mình được sinh ra vào năm
2100 tại Nebraska. Là một đứa trẻ trong giấc mơ đó, anh ấy nói với những người lớn tuổi rằng
mình chính là Edgar Cayce sống ở đầu thế kỷ 20. Ông nói rằng mọi người đi trên những con tàu
kim loại hình xì gà dài di chuyển với tốc độ cao trong không khí. (Điều này giống như công nghệ
của người Atlantis.) Ông cũng nói rằng những ngôi nhà được làm bằng kính.

Thời Gian Thử Nghiệm Từ 1958 Đến 1998
Cayce nói rằng thế giới sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm từ năm 1958 đến 1998. Một ngày rất thú
vị để đánh dấu trên lịch của chúng ta là ngày 5 tháng 5 năm 2000. Paul Solomon, trong các kênh
dẫn từ nguồn của mình, đã nói rằng ngày này, về mặt chiêm tinh, được gọi là sự thẳng hàng vĩ
đại. Tất cả các hành tinh sẽ được xếp hàng, cái này nằm sau cái kia. Khi điều này xảy ra, một
chùm năng lượng sẽ chạy thẳng xuống trung tâm của tất cả các hành tinh. Nếu Trái Đất vẫn
không ổn định, nó có thể gây ra dịch chuyển trục. Djwhal Khul, một lần nữa, đã tuyên bố rằng
chúng ta đã học được bài học này bằng ân sủng thay vì bằng nghiệp quả. Tuy nhiên, đây vẫn là
một ngày rất thú vị. Một liên kết lớn xảy ra cực kỳ hiếm khi về mặt chiêm tinh vũ trụ.
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Những Lời Tiên Tri Của Earlyne Chaney
Earlyne Chaney, một lần nữa, là người thành lập Astara, ngôi trường huyền môn ở Upland,
California. Giáo viên của cô ấy là Kuthumi, Zoser và Virgin Mary. Những lời dạy của cô ấy rất
tương đồng với những lời dạy của Djwhal Khul, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ấy đã
có rất nhiều lời tiên tri tuyệt vời và thú vị.
Earlyne thấy trong tương lai, việc tái khám phá Hòm Giao Ước sẽ diễn ra. Thuật ngữ này gần
đây đã được phổ biến hơn bởi bộ phim “Indiana Jones và Chiếc rương thánh tích - Raiders of
the Lost Ark”. Earlyne nói rằng các hòm giao ước thực sự được mang đến bởi người ngoài hành
tinh và là những công cụ đặc biệt có gắn các tinh thể được sử dụng để tạo ra các chùm sáng tương
tự như tia laser của chúng ta. Cô nói rằng chúng đã được sử dụng ở Atlantis và sau đó ở Ai Cập
để xây dựng các kim tự tháp.
Chiếc hòm giao ước có thể sử dụng để cắt đá và chống lại trọng lực và làm những viên đá bay
lên. Earlyne nói rằng những chiếc hòm này cũng được sử dụng để xây dựng các đường hầm
khổng lồ. Earlyne nói rằng có một tàu vũ trụ nhỏ của người ngoài hành tinh được lưu trữ trong
một căn phòng chưa được tìm thấy, nằm sâu bên dưới Đại Kim Tự Tháp Giza.
Earlyne thấy ô tô chạy bằng pin năng lượng mặt trời, pin ảnh và pin siêu điện có chứa các thanh,
các cuộn và các viên nam châm lạ thường. Cô ấy nói rằng chúng ta sẽ không cần phải lái xe để
đi đổ xăng nữa, chúng ta sẽ chỉ cần sạc lại.
Earlyne dự đoán rằng các vệ tinh trong tương lai sẽ chứa các thành phố rộng lớn và cô nhìn thấy
một vệ tinh thực sự là nơi giam giữ tội phạm của chúng ta. Earlyne dự đoán sự hình thành một
FBI chuyên về tâm linh, trong đó các nhân viên sẽ được huấn luyện rời khỏi cơ thể của họ (xuất
vía, xuất hồn…) và đi đến các cuộc họp bí mật của các quốc gia khác để có được thông tin mật.
Cô dự đoán việc phát minh ra cấy ghép não mà khi đó toàn bộ các môn học sẽ được ghi lại và
truyền thông tin lên chip sinh học (biochip) để cho phép một người học được môn học đó chỉ qua
một đêm. Cô nói rằng cấy ghép não sẽ đổ kiến thức vào tâm trí, mang lại cho một người lượng
kiến thức giáo dục đại học chỉ trong vài giờ.
Cô thấy việc sử dụng âm thanh và màu sắc nhiều hơn kết hợp với các tinh thể để chữa bệnh. Cô
ấy tiên đoán về việc phát hiện ra nhiều hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Cô nói rằng cuối
cùng chúng ta sẽ tìm thấy 12 hành tinh quay quanh mặt trời của chúng ta. Cô cũng nhìn thấy một
hành tinh đang di chuyển hay tàu vũ trụ tỏa ra ánh áng trắng như mặt trăng. Cô ấy nói rằng cô ấy
nghĩ rằng nó đến từ Orion hoặc Pleiades. Cô dự đoán rằng khoa học toàn ảnh (holographic
science) cuối cùng sẽ được sử dụng chiếu các bộ phim 3 chiều và trên tivi. Những điều này thật
thú vị.

Lời Tiên Tri Khác Và Thông Tin Tâm Linh Từ Vywamus
Vywamus, trong một kênh qua Janet McClure, nói rằng một tiểu hành tinh có đường kính từ 1
dặm đến 1.5 dặm đang hướng về Trái Đất. Ông nói rằng nó sẽ đến vào khoảng năm 1994 hoặc
1995. Từ quan điểm ý thức, ông nói, nó thực sự có thể là một điều rất tích cực, một loại năng
lượng mới được tích hợp vào hệ thống của Trái Đất. Ông nói rằng tiểu hành tinh sẽ mang một
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nguồn năng lượng tâm linh to lớn. Nếu loài người đã đi đến điểm có thể sử dụng năng lượng này
thì tiểu hành tinh sẽ không bị phá hủy, mặc dù nó có thể gây ra một số trận động đất nếu nó thực
sự tấn công Trái Đất. Nó dường như mang tới một vài loại năng lượng tích hợp.
Vywamus trong một buổi dẫn kênh khác nói rằng có 95 người về cơ bản họ là người kiểm soát
Trái Đất, họ là một phần của hội đồng có 3 bên tham gia. 95 người đàn ông này và gia đình của
họ có liên quan chặt chẽ tới các tập đoàn ngân hàng và các chính phủ bí mật trên hành tinh này
mà nó lại được kết nối với 35 hành tinh khác trong thiên hà của chúng ta. Điều này làm cho Ủy
ban ba bên trở thành một vấn đề thiên hà, không chỉ là một vấn đề của hành tinh như hầu hết mọi
người đang tưởng là vậy.
Tuy nhiên, 35 hành tinh này rất vô tổ chức trong hoạt động của chúng bởi vì ý thức bản ngã tiêu
cực của họ, và đây là sẽ sự sụp đổ của họ. Vywamus đã nói rằng sức mạnh của họ sẽ sớm kết
thúc. Ông cũng nói rằng sự xâm nhập của những người ngoài hành tinh tiêu cực này không phải
bắt đầu vào năm 1947 với vụ rơi đĩa bay ở Roswell, khi Hoa Kỳ thực sự tìm thấy bằng chứng vật
lý về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, điều này đã diễn ra trong hơn 100 năm.
Vywamus cũng nói rằng các vấn đề về sức khỏe thể chất của người ngoài hành tinh xám (người
Grays) bắt nguồn từ việc họ đến từ một vũ trụ khác. Mỗi vũ trụ có ma trận năng lượng riêng của
nó bởi vì mỗi vũ trụ có một nguồn duy nhất chi phối nó. Lý do họ bị bệnh là vì họ đang cố gắng
sống trong vũ trụ không phù hợp với họ.
Vywamus nói rằng ma trận năng lượng của họ phải được thay đổi để họ tồn tại. Anh ấy ngạc
nhiên khi họ vẫn sống sót với những gì họ đang cố gắng làm. Ông nói rằng các Greys có thể được
chữa lành nếu các Bậc Thầy Tinh Thần từ Lõi Thiên Hà được kêu gọi. Họ có khả năng thay đổi
ma trận năng lượng nhưng họ phải được yêu cầu để trợ giúp cho việc này trước khi họ tới và thực
hiện.

Lời Tiên Tri Của Brian Grattan
Brian Grattan, trong một bài báo tôi đã đọc trên một tạp chí tuyệt vời có tên là “Sedona Journal
of Emergence”, đã nói rằng có một cửa sổ tăng tốc về mặt tâm linh trên Trái Đất từ năm 1988
(neo năng lượng Mahatma) đến năm 2028. Trong khoảng thời gian 40 tăng tốc tâm linh trên hành
tinh này, ông nói rằng chúng ta sẽ đạt được sự tăng trưởng tâm linh nhiều hơn so với 3,2 tỷ năm
trước đây của Ngày Vũ Trụ của chúng ta.
Một ngày vũ trụ kéo dài trong 4,3 tỷ năm, vì vậy chúng ta còn lại 1,1 tỷ năm trong phần thời gian
còn lại của chúng ta trong vũ trụ vô tận của Thượng Đế. Chỉ cần nghĩ về điều này: Trong khoảng
thời gian 40 năm này, chúng ta sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn chúng ta đã đạt được trong 3,2 tỷ
năm qua. Đó là một thời gian tuyệt vời để được hóa thân trên hành tinh này!
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Chương 24 – Thần Chú (Mantra), Tên của
Thượng Đế và Linh Từ Sức Mạnh
Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts
Trích trong sách “The Keys of Enoch”
Theo tôi, bên cạnh thiền định, việc lặp lại tên của Thượng Đế và sử dụng thần chú (mantra) và
linh từ sức mạnh, hay quyền lực từ (words of power) có thể là thực hành tâm linh quan trọng nhất
bạn có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không có một giáo viên tâm linh hay Chân Sư
của bất kỳ đường đạo hay tôn giáo nào mà không khuyến nghị thực hành này trong một hình thức
nào đó. Trong chương này tôi sẽ liệt kê một danh sách những danh xưng của Thượng Đế, các
thần chú và linh từ của sức mạnh đã được đảm bảo để lấp đầy bạn trong sự say đắm cùng Thượng
Đế nếu bạn sử dụng chúng một cách đều đặn.
Những lợi ích của thực hành này là không thể tin được. Gandhi đã tụng tên của Thượng Đế như
là Rama liên tục trong suốt cuộc đời và ông nói rằng đó là một trong những chìa khóa tuyệt đối
cho sự thành công của ông. Bhagavad-Gita nói rằng bạn đi đâu khi bạn chết phụ thuộc vào ý nghĩ
cuối cùng trong tâm trí bạn; Lời nói cuối cùng của Gandhi khi ông bị ám sát là Rama. Sai Baba
nói rằng việc lặp lại tên của Thượng Đế và hình dung hình dạng của Ngài là một trong những
chìa khóa chính để thành công về mặt tâm linh. Một cách lý tưởng đó là không chỉ thực hiện
trong khi thiền định mà còn thực hiện nó trong suốt cả ngày của bạn, trong khi đứng xếp hàng tại
ngân hàng, giặt giũ, hút bụi, tắm rửa,
Quy luật của tâm trí là tư tưởng tạo ra thực tại. Năng lượng đi theo tư tưởng. Khi bạn tụng tên
Thượng Đế, thì sau cùng cùng bạn trở thành người mà bạn đang tụng. Nếu bạn nói tên của Thượng
Đế đủ số lần, nó có tác dụng làm sạch cơ thể vật lý, cảm xúc, trí và ether của bạn đến mức chúng
chỉ phản chiếu duy nhất Thượng Đế.
Một trong những vấn đề lớn nhất của mọi người trên đường đạo là tâm trí không tập trung và
lang thang ở đâu đó; “Một tâm trí nhàn rỗi là hội thảo ma quỷ”. Việc tụng danh xưng của Thượng
Đế sẽ giữ cho tâm trí bạn tập trung vào Thượng Đế. Nếu tâm trí của bạn không phải là về Chúa
thì có khả năng nó sẽ trôi về cái tôi thấp hơn và bản ngã tiêu cực. Ở Ấn Độ mọi người đều tụng
danh xưng của Thượng Đế. Thật không may ở Phương Tây việc này không được hiện thường
xuyên theo một cách thức như vậy.
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy những cảm xúc tiêu cực xuất hiện hoặc nếu bạn cảm thấy chán nản
hoặc tức giận, hãy thử tụng tên Thượng Đế và hình dung ra hình thức Thượng Đế mà bạn yêu
thích. Bạn sẽ thấy rằng điều này sẽ kéo bạn ra khỏi nó. Đó là một cách kéo bạn từ bản ngã thấp
hơn đến bản ngã cao hơn của bạn. Bạn không cần phải sử dụng chỉ một danh xưng; bạn có thể
chuyển đổi nếu bạn thích sự đa dạng. Chương này sẽ cung cấp cho bạn hàng trăm sự lựa chọn.
Thử nghiệm và xem cái nào mà bạn cảm thấy tốt nhất. Bạn sẽ có một kho vũ khí tinh thần mà sẽ
cung cấp cho bạn mọi nhu cầu và trong mọi hoàn cảnh; sự hình dung sẽ giúp tăng sức mạnh hơn.
Sự lặp lại tên của Thượng Đế thực sự là một liều thuốc giải độc cho mọi thử thách của cuộc sống.
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Cũng như danh xưng thật của Thượng Đế, bạn cũng có thể sử dụng những câu thần chú là âm
thanh thiêng liêng. Một ví dụ là Om (Aum). Sai Baba nói rằng Om là mũi tên và Brahman
(Thượng Đế) là cái đích. Om sẽ đưa bạn thẳng đến Brahma. Đó là mẹ của tất cả các thần chú.
Điều đáng kinh ngạc về các thần chú là nhiều trong số chúng thực sự tồn tại ở các chiều kích cao
nhất và đã được đưa ra cho nhân loại bởi các vị thánh hay các nhà tiên tri của Ấn Độ cổ đại. Họ
thực sự đã nghe những câu thần chú này một cách rõ ràng bởi khả năng hòa hợp đi tới các chiều
kích cao hơn. Sức mạnh của các thần chú là không thể tin được. Thượng Đế tạo ra vũ trụ bằng
cách nói một câu thần chú. Khi bạn tiến hóa thành các cấp độ tâm linh vũ trụ, bạn sẽ có thể tạo
ra các hành tinh và thậm chí các hệ mặt trời với sức mạnh của một câu thần chú.
Bạn đã từng nhận ra sức mạnh của ngôn từ chưa? Hãy nhìn vào bằng chứng sức mạnh của ngôn
từ mà khi xưa Đức Jesus đã nói : “Lazarus, hãy hồi sinh” và Lazarus đã hồi sinh từ cõi chết. Hãy
nhìn vào tác động từ những lời nói của Hitler đối với Đức Quốc xã. Các Linh Từ Sức Mạnh có
thể được sử dụng bởi một pháp sư trắng hoặc một pháp sư đen. Hầu hết mọi người không có ý
tưởng về sức mạnh to lớn mà họ nắm giữ khi họ nói.
Hiện nay có nhiều nghiên cứu được thực hiện với âm thanh, trong đó một tần số âm thanh nhất
định được chiếu vào các tế bào ung thư và ung thư đã được chữa lành hoàn toàn. Giọng nói của
con người là công cụ tối thượng để tạo ra âm thanh. Âm thanh kết hợp với ý nghĩa của các ngôn
từ hoặc danh xưng của Thượng Đế có thể chữa lành mọi vấn đề.
Bài cầu nguyện “Lord’s Prayer – Kinh Lạy Cha” và bài Đại Thỉnh Nguyện là vô cùng mạnh mẽ.
Một điều thú vị khác về việc sử dụng thần chú, danh xưng của Thượng Đế và những linh từ sức
mạnh là chúng càng được sử dụng nhiều, chúng càng được trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng đảm
nhận việc tập hợp mãnh lực tinh thần của chính bản thân chúng. Khi bạn sử dụng, hãy nói cùng
với tràng hạt của Đức Trinh Nữ Maria, bạn sẽ chạm vào ý thức nhóm cũng như kết nối với
Thượng Đế của chính bạn.
Thần chú và tên của Thượng Đế có thể được tụng vang to, thì thầm, nói thầm trong tâm trí của
bạn, hoặc viết ra. Mỗi cái có tác dụng riêng. Ý tưởng ở đây là không trở nên quá máy móc trong
việc tụng chúng. Nói mỗi câu thần chú như là một hình thức thờ phượng và hiến dâng tới Thượng
Đế. Tên của Thượng Đế trong Do Thái giáo bí truyền rất thiêng liêng đến nỗi mà trong một vài
khía cạnh nào đó của truyền thống Do Thái mọi người thậm chí còn không được nói danh xưng
này. Đây cũng là lý do tại sao Kinh thánh cũng nói đừng bao giờ sử dụng danh xưng của Ngài
một cách vô ích.
Việc tụng một thần chú hay danh xưng của Thượng Đế sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần và thanh tẩy,
làm sạch và chữa lành toàn bộ các cơ thể của bạn. Khi bạn tụng danh xưng của Thượng Đế là
bạn đang lập trình sự hoàn hảo đi vào tâm trí tiềm thức của bạn. Điều này tạo ra sự hoàn hảo
trong cơ thể vật lý, cảm xúc, trí và các cơ thể tâm linh.
Việc tụng thần chú hay danh xưng của Thượng Đế giúp xây dựng Cơ Thể Ánh Sáng mà bạn sẽ
sử dụng trong trạng thái thăng thiên của bạn. Bạn càng tụng tên của Thượng Đế bao nhiêu, thì
danh xưng đó càng trở nên là trung tâm ý thức của bạn. Câu thần chú giống như một hạt giống
cuối cùng sẽ phát triển thành một cái cây đẹp đẽ. Cái cây là biểu tượng của việc nhận ra Thượng
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Đế. Thần chú và danh xưng của Thượng Đế bảo vệ bạn khỏi ảo giác, ảo ảnh, ảo tưởng và các
năng lượng tiêu cực. Chúng cũng kéo bạn tới cái mà bạn đang tụng.
Nếu bạn tụng Thánh từ “Elohim” mà có nghĩa là “Tất cả những gì Thượng Đế là – All that
God is”, thì bạn đang thu hút tới chính bạn tất cả những gì Thượng Đế là. Tụng tên của Thượng
Đế khi bạn đi ngủ và bạn sẽ trôi vào trong cơ thể linh hồn của bạn tới chiều kích và ý thức của
danh xưng bạn đang tụng, bởi vì nơi mà bạn tới khi bạn rơi vào giấc ngủ phụ thuộc vào tư tưởng
cuối cùng trong tâm trí của bạn.
Mục đích cuối cùng của việc đọc danh xưng của Thượng Đế hay thần chú là để pha trộn ý thức
phàm ngã của bạn với ý thức của Thượng Đế. Tên của Thượng Đế hay thần chú giúp bạn nhận
thức được bản chất thực sự của bạn như là cái tôi vĩnh cửu, đánh thức năng lực cao hơn của bạn,
và nâng cao ý thức của bạn tới cấp độ nào đó mà cộng hưởng với câu thần chú.
Việc thực hành liên tục hình thức rèn luyện tâm linh thiêng liêng nhất này sẽ xây dựng mãnh lực
tâm linh vô cùng mạnh mẽ và sức mạnh trong hào quang của bạn mà có thể được sử dụng như là
phước lành cho mỗi người mà bạn gặp trong suốt cả ngày. Tâm trí là một công cụ mạnh mẽ tới
kinh ngạc. Đức Jesus nói rằng nếu bạn có đức tin bé như hạt mù tạt, bạn có thể di chuyển một
ngọn núi theo nghĩa đen. Paul Solomon đã nói trong một phiên dẫn kênh của anh ấy với Tâm Trí
Vũ Trụ, là Jesus Christ đã sử dụng tự do ý chí của mình mãnh mẽ tới mức anh ấy thực sự đã thay
đổi cả vị trí của các ngôi sao trong vũ trụ. Edgar Cayce nói rằng các vết đen trên mặt trời thực sự
được tạo ra bởi suy nghĩ tiêu cực của con người.
Bạn có thể tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn có thể khai thác sức mạnh to lớn của
tâm trí và chuyển nó vào tiêu điểm tinh thần duy nhất? Hãy tưởng tượng nếu bạn sử dụng tâm trí
của mình liên tục, 24 giờ một ngày, để tụng danh xưng của Thượng Đế, thần chú và linh từ sức
mạnh: mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn sẽ có nguồn gốc từ Thượng Đế. Lý tưởng nhất
đó là để cho toàn bộ cuộc sống của bạn trên Trái Đất là một sự khẳng định về Thượng Đế là
người mà bạn thực sự là. Lý do nhiều bạn không thực hiện điều này bởi vì bạn chưa được giáo
dục về sự cần thiết để thực hiện điều này hay chưa được cung cấp các công cụ và phương pháp
cần thiết. Đó là mục đích của chương này và cuốn sách này nói chung.
Mỗi người trong số các bạn có thể có một hoặc vài câu thần chú, danh xưng của Thượng Đế và
linh từ sức mạnh mà khi bạn thực hành với chúng bạn cảm thấy chúng có sự phản ứng mạnh mẽ
dành cho bạn. Có thể có nhiều hoặc chỉ một vài. Không có đúng hay sai. Hãy để trực giác của
bạn hướng dẫn bạn. Hãy trải nghiệm cùng niềm vui. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn nhận
được dưới hình thức như là niềm vui, tình yêu của Thượng Đế, tình yêu dành cho mọi người và
Ánh Sáng được tạo ra.
Khi bạn không tụng thần chú và danh xưng của Thượng Đế trong suốt cả ngày, thì hãy thực hiện
các rèn luyện tâm linh khác như thiền, cầu nguyện, đọc về chủ đề tâm linh, các lời khẳng định,
viết nhật ký và rèn luyện thân thể vật lý. Tụng danh xưng của Thượng Đế và các thần trú có thể
là chất keo kết dính tất cả chúng cùng với nhau trong suốt cả ngày của bạn.
Một điều cực kỳ mạnh mẽ khác đó là hát vang tên của Thượng Đế. Ở Ấn Độ, họ gọi đây là tiếng
hát của bhajans hoặc kirtans. Ở phương Tây chúng ta gọi chúng là những bài hát sùng đạo.
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Việc thêm cảm xúc vào khi tụng danh xưng của Thượng Đế và thần chú sẽ khiến cho sức mạnh
của chúng được tăng lên rất nhiều. Tạo các giai điệu và bài hát của riêng bạn nếu bạn thích, hoặc
mua băng đĩa. Một công cụ tuyệt vời khác là tự tạo hoặc mua băng đĩa đã có sẵn các bài thần chú
và tên của Thượng Đế trong đó. Bạn có thể mở băng đĩa đó làm nhạc nền. Đây là một cách để
lắng nghe hơn là chủ động thực hành. Một trong những điều thú vị bắt đầu xảy ra khi bạn thực
hiện điều này một cách liên tục thì tiềm thức và bản chất bên trong của bạn sẽ nói những câu thần
chú mà không có sự tham gia của tâm trí ý thức. Nó bắt đầu xảy ra tự động. Bạn bắt đầu thực
hiện nó trong giấc mơ của bạn. Cuộc sống hướng nội và hướng ngoại của bạn bắt đầu trở nên
tràn ngập âm nhạc và bài hát của Thượng Đế.
Nó cũng thích hợp nếu bạn thích dành thời gian nhất định nào đó để tụng hoặc hát. Nó có thể
được thực hiện trong thiền định hoặc, nếu bạn thích, bạn có thể sử dụng hạt rudraksha mala phổ
biến ở Ấn Độ. Đây là một chuỗi hạt được tạo ra từ 108 hạt (108 là con số thiêng liêng) gỗ đàn
hương hoặc hạt rudraksha. Khi bạn nói câu thần chú hoặc tên của Chúa, bạn đếm một hạt bằng
ngón tay mình. Thường có một số loại hạt đánh dấu nhỏ cho bạn biết bạn đã hoàn thành một số
lần lặp lại nhất định hoặc đã hoàn thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Thần chú có thể được thực
hiện theo bộ, chẳng hạn như bảy lần xung quanh chuỗi hạt. Điều tốt lành khi biết rằng mỗi bộ lặp
lại như vậy không chỉ hỗ trợ sự phát triển tâm linh của riêng bạn mà còn giúp ích cho nhân loại
và Trái Đất. Sử dụng chuỗi hạt mala rất giống như sử dụng chuỗi tràng hạt rosary. Phật giáo cũng
có một thực hành tương tự. Giữ một tinh thể trong tay khi bạn tụng kinh và nó sẽ trở nên mạnh
mẽ hơn nữa. Tôi không thể khuyên bạn hãy mạnh mẽ thực hiện tụng niệm cả ngày của bạn, nhưng
bạn càng tụng danh xưng của Thượng Đế và các thần chú Thiêng Liêng của Anh ấy, bạn sẽ càng
trở nên giống với Anh ấy.
Thực hành này sẽ làm sạch tiềm thức của bạn và giúp bạn phát triển sức mạnh tập trung to lớn.
Nó sẽ dẫn đến việc tĩnh tâm, làm dịu cảm xúc và chữa lành cơ thể. Cuối cùng nó sẽ dẫn đến việc
ở trong ý thức Christ mọi lúc chứ không phải trong ý thức bản ngã tiêu cực.
Sự đa dạng cũng là rất quan trọng, vì bạn không muốn thực hiện công việc này một cách nhàm
chán. Bạn muốn làm cho nó trở thành niềm vui lớn nhất cả bạn. Sự yêu thích này có thể được
duy trì bằng cách sử dụng nhiều danh xưng của Thượng Đế và các thần chú khác nhau bằng cách
tụng với tốc độ và nhịp điệu khác nhau. Bạn có thể đọc chậm hay nhanh, to hay êm dịu và có giai
điệu hoặc không có giai điệu. Điều quan trọng nhất là phải tụng với sự hăng hái, tận tâm và tình
yêu lớn lao; bạn đang tôn thờ và thể hiện tình yêu với Thượng Đế.
Giống như bạn muốn ăn vào cơ thể vật lý của mình những thực phẩm tốt lành, có lợi cho sức
khỏe, hãy tụng tên của Thượng Đế cùng cảm xúc tốt lành với thực phẩm cho tâm trí và tinh thần.
Một trong những chìa khóa để thành công về mặt tâm linh và thế giới là hiểu được tầm quan
trọng của nơi mà bạn đặt sự chú ý của mình. Nơi mà sự chú ý của bạn đặt vào theo nghĩa đen
chính là là nơi bạn sống. Lặp đi lặp lại tên của Thượng Đế và thần chú của Ngài khiến bạn chú
tâm đến nơi cần đến. Nó sẽ thu hút sự giàu có về tinh thần và vật chất cho bạn, như kinh thánh
đã từng nói : “Hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và tất cả mọi thứ sẽ được thêm vào cho
ngươi”.
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Mỗi câu thần chú sẽ dẫn tới việc Nhận ra Thượng Đế (God-realization) và tới đỉnh của ngọn núi
tâm linh. Tuy nhiên, mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau lên núi. Có những câu thần chú
và linh từ sức mạnh cho mọi mục đích trong cuộc sống. Một số là để chữa bệnh, một số để phục
sinh người chết, một số cho biểu hiện của sự thịnh vượng. Tôi cũng muốn làm rõ ở đây với bạn
rằng bạn không cần phải thay đổi tôn giáo của mình để sử dụng những thần chú mang tính phổ
quát này. Sai Baba đã nói rằng “Bất kỳ tên hay hình thức nào của Thượng Đế mà bạn cá tụng
hay tôn thờ, tôi sẽ đáp lời”. Đây là tôn giáo Thời Đại Mới của tương lai. Tất cả cái tên và tất cả
hình thức đều dẫn tới cùng một nơi. Chọn những cái mà bạn cộng hưởng tốt nhất với nó. Vào
những thời điểm khác nhau trong cuộc sống, bạn có thể cảm thấy muốn tập trung vào những thần
chú hay danh xưng khác nhau, và điều đó là tốt.
Tụng danh xưng của Thượng Đế cũng giúp bạn thực hành một cách có ý thức về sự hiện diện
của Thượng Đế trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Vấn đề lớn nhất là quên. Nếu bạn liên tục
tụng tên của Thượng Đế thì điều này sẽ không xảy ra. Thực hành này cũng sẽ giúp xây dựng
những thói quen tích cực của Thượng Đế thay vì thói quen tiêu cực của bản ngã thấp hơn. Sự
hiến dâng qua việc thực hành tụng danh xưng của Thượng Đế hay thần chú của sẽ kêu gọi một
phản hồi từ chính Thượng Đế. Thượng Đế không thể cưỡng lại một trái tim thuần khiết, yêu
thương và hết lòng như vậy.
Lặp lại tên của Thượng Đế bất kỳ khi nào bạn sợ hay bắt đầu lo lắng, và nỗi sợ sẽ biến mất. “Nếu
Thượng Đế chính là bạn, vậy thì ai hay điều gì có thể chống lại bạn?” Hãy nghĩ về ảnh hưởng
của quảng cáo đối với công chúng. Tôi đề cập tới ở đây là tất cả các khẩu hiệu, các từ ngữ lôi
cuốn và các giai điệu. Hãy nhìn cách công chúng mua các sản phẩm của nhà quảng cáo. Sử dụng
phương pháp tương tự nhưng hãy tụng tên của Thượng Đế và bạn sẽ chỉ mua các “sản phẩm của
Thượng Đế”. Khi bạn bắt đầu xung đột với hôn phu của mình, hãy bắt đầu tụng, một cách lặng
lẽ, tên của Thượng Đế trong tâm trí bạn và hãy xem tác dụng của nó ra sao.
Bạn càng thực hành tụng tên của Thượng Đế và các thần trú, thì hạt giống sẽ được cấy sâu vào
tâm trí tiềm thức của bạn, và rễ càng phát triển sâu hơn. Cuối cùng, nó sẽ hợp nhất toàn bộ ý thức
của bạn trong việc phục vụ linh hồn và chân thần cho đến khi bạn trở thành chân thần, và do đó,
thăng thiên. Như Thánh Paul đã từng nói: “Hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ”.

Danh xưng của Thượng Đế, Các Thần Chú, và
Các Linh Từ Sức Mạnh
Thần chú từ truyền thống Do Thái Giáo Huyền Bí
1. Elohim (Đây là khía cạnh Mẹ Thánh Thần (Divine Mother) của Thượng Đế; nó có nghĩa
là: Tất cả những gì Thượng Đế là – All that God is. Trong quan điểm của tôi, đây là một
trong những thần chú mạnh nhất ở đây).
2. Yod Hay Vod Hay hoặc Yod Hay Wah Hay (Đây là khía cạnh Cha Thánh Thần của
Thượng Đế; nó có thể được tụng theo cách của Kitô Giáo là: Jehovah).
3. Adonai (Đây là khía cạnh Trái Đất của Thượng Đế; trong Kabbalah có nghĩa là Chúa
Tể (Lord)).
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4. Eh Hay Eh (Từ này cũng chính là I Am. Một phiên bản khác mạnh mẽ hơn đó là : Ehyeh
Asher Ehyeh, có nghĩa là: I Am That I Am. Đây là tên được nói cho Moses biết bởi Thượng
Đế khi Ngài nói từ bụi cây đang cháy).
5. YHWH (Đây là sự sống, cái tên được tiết lộ của Thượng Đế đằng sau tất cả các thượng
đế sáng tạo).
6. El Shaddai (Thượng Đế hùng mạnh – God Almighty).
7. Ha Shem (Cái tên, hay Baruch Ha Shem, nghĩa là Phước lành là Cái Tên).
8. Shekinah (Holy Spirit - Tinh Thần Thiêng Liêng).
9. El Eliyon (The Most High God - Thượng Đế Tối Cao).
10. Sh’Mah Yisrael Adonai Elohainu Adonai Chad (Hear, oh Israel! The Lord our God,
the Lord is One! – Hãy lắng nghe, Hỡi Israel! Chúa tể Thượng Đế của chúng ta, Chúa Tể
là Ngài).
11. Barukh Ata Adonai (Blessed is the Lord – Phước lành là Chúa Tể)
12. Qadosh, Qadosh, Qadosh, Adonai Tzeba’oth (Holy, Holy, Holy is the Lord God of
Hosts). [Người dịch: Đây là lời chào mừng tới sự xuất hiện của Thượng Đế]
13. Eli Eli (My God, My God – Thượng Đế Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi).
14. Ruach Elohim (Spirit of the Godhead – Tinh Thần của Thượng Đế Cha).
15. Ribono Shel Olam (Lord of the Universe – Chúa Tể của Vũ Trụ).
16. Shekinah Ruach Ha Quodesh (Divine Presence of the Holy Spirit – Hiện Diện Thần
Thánh của Chúa Thánh Thần).
17. Ain Sof Ur (Limitless Light of the Absolute – Ánh Sáng Vô Hạn của Tuyệt Đối).
18. Layoo-esh Shekinah (Pillar of Light of the Holy Spirit – Cột Ánh Sáng của Chúa Thánh
Thần).
19. Ehyeh Metatron (Có nghĩa là: I Am Metatron. Metatron is an Archangel who is the
representative of God in the outer universe; often called the Garment of Shaddai; the
visible manifestation of deity and creator of the outer worlds; creator of the electron - Ta
là Metatron, Metatron là Tổng Lãnh Thiên Thần đại diện cho Thượng Đế ở Vũ Trụ Bên
Ngoài; Ngài thường được gọi là diện mạo bên ngoài của Thượng Đế, là biểu lộ hữu hình
của Thượng Đế và Đấng Sáng Tạo của các thế giới bên ngoài, Người tạo ra electron).
20. Yahweh Elohim (Divine Lords of Light and Learning – Chúa Tể Thần Thánh của Ánh
Sáng và Sự Học Hỏi).
21. Yeshua Michael (Jesus and Archangel Michael – Chúa Jesus và Tổng Lãnh Thiên Thần
Michael).
22. Shaddai El Chai (the Almighty Living God – Sự Sống Hùng Mạnh của Thượng Đế).
23. Adonai H’artez (Lord of the Earth – Chúa Tể của Trái Đất).
24. Moshe Yeshua Eliahu (Moses, Jesus and Elijah – Moses, Jesus và Elijah).
25. Shalom (Peace – Hòa Bình).
26. Hyos Ha Koidesh (Highest Servants of the Ancient of Days –Người phụng sự tối cao của
Đấng Vô Lượng Thọ ).

Thần Chú Ấn Độ Giáo
1. Aum hay Om (Mẹ của tất cả các thần chú).
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2. Brahma, Vishnu, Shiva (The Hindu trinity: Creator, Preserver, and Destroyer – 3 vị
thần của Ấn Giáo: Đấng Sáng Tạo, Đấng Bảo Tồn, Đấng Hủy Diệt).
3. So Ham (I Am He or I Am the Self – Tôi Là Anh Ấy hay Ta là Chính Ta. Đây là thần chú
của Sai Baba và Baba Muktananda. Đó là âm thanh khi Thượng Đế lắng nghe hơi thở
của con người. Theo Sai Baba, vào ban đêm trong khi con người ngủ, âm thanh trở thành
Aum - Om. Nói câu thần chú này tương ứng với nhịp thở của bạn: Khi bạn hít vào, nói
“Sâu, Sô (So)”, khi bạn thở ra, nói “Ham (ham)”. Hãy để hơi thở dẫn dắt việc thiền và
thần chú, tuy nhiên khi muốn hơi thở chuyển động hãy nói thần chú này và hơi thở sẽ
chuyển động).
4. The Gayatri Mantra – Thần chú Gayatri (Đây là thần chú thiêng liêng nhất của Ấn
Giáo. Nó tương đương với bài Lord’s Prayer của Kitô giáo).
Bhur bhuvah svah,
Tat-savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo na pracodayat.
Dịch nghĩa tiếng Anh:
Bhur(h) – Earth (body)
Bhuvah – atmosphere (breath)
Svah
-- heavens (cosmic mind)
tat-savituh(r) — of that source
varenyam — sacred (to be revered)
bhargo (gah) — light
devasya— effulgent, radiant
dhimahi — we meditate on
dhiyo (yal) — our thoughts
yo (yah) — which
na — our
pracodayat — should propel, urge, direct
Om Earth, atmosphere, heavens,
We meditate on the sacred light of that effulgent source
which should direct (be the impulse for) our thoughts
Dịch nghĩa tiếng Việt
Bhur(h) – Trái Đất (cơ thể)
Bhuvah – khí quyển (hơi thở)
Svah
– thiên đàng
tat-savituh(r) — của nguồn đó
varenyam — thiêng liêng (được tôn kính)
bhargo (gah) — ánh sáng
devasya— chói lọi, rạng rỡ
dhimahi — chúng ta thiền trên
dhiyo (yal) — tư tưởng của chúng ta
yo (yah) — mà
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na — chúng ta
pracodayat — nên đẩy tới, thúc đẩy, điều hướng
Om… Cơ thể, hơi thở, thiên đàng, chúng ta thiền định trên ánh sáng thiêng liêng của
nguồn cội chói lọi mà định hướng (thúc đẩy cho) những tư tưởng của chúng ta.
5. Sai Baba or Sai Ram or Om Sri Sai Ram (Những thần chú này sẽ thu hút sự chú ý của
đức Sathya Sai Baba).
6. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare
Rama, Rama, Rama, Hare Hare. (Kính chào Krishna, Kính chào Krishna, Krishna,
Krishna, Kính chào, Kính chào. Kính chào Rama, Kính chào Rama, Rama, Rama, Kính
chào, Kính chào. Đây là bài thánh ca Hare Krishna. Nó được sử dụng để làm tiêu tan đi
tiêu cực bao trùm lên bản chất thực sự của chúng ta.)
7. Om Namah Sivaya (Thần chú này thỉnh cầu Chân Sư Tối Cao người mà là Cái Tôi của
tất cả. Đây là thần chú của Baba Muktananda và Swami Sivananda).
8. Om Sri Dattatreya Namaha (Om, tên vinh quang của Dattatreya; Dattatreya là hóa thân
của Brahma, Vishnu và Shiva sống trong cùng một cơ thể. Sai Baba nói ông là hóa thân
của Ngài Dattatreya).
9. Om Shanti (Mantra of Peace - Thần chú của hòa bình).
10. Om Tat Sat (Bạn là thực tại tuyệt đối không thể diễn tả được).
11. Hari Om Tat Sat (Om, Thực Tại Thần Thánh Tuyệt Đối).
12. Hari Om (Đây là thần chú chữa lành; Hari là tên của Vishnu, khía cạnh chữa lành của
Đức Krishna).
13. Om Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama (Victory for the Spiritual Self - Chiến thắng
của Cái Tôi Tinh Thần).
14. Yesu Christu (Jesus Christ trong ngôn ngữ của Ấn Giáo).
15. Rama (Tên của Thượng Đế: Anh ấy là người lấp đầy chúng ta với niềm vui vĩnh cửu
(người dịch: cực lạc)).
16. Krishna (Tên của Thượng Đế: Anh ấy là người kéo chúng ta tới Anh ấy).
17. Tat Twam Asi (That and This of One – Đó và Đây là Một).
18. Hong Sau (Ta Là Anh ấy hay Ta Là Chính Ta; Thần chú này thực hiện theo hơi thở tương
tự như cách mà thần chú So Ham và Ham Sa làm. Đây là câu thần chú của Paramahansa
Yogananda).
19. Lam (Luân xa đầu tiên).
20. Vam (Luân xa thứ 2).
21. Ram (Luân xa thứ 3).
22. Yam (Luân xa thứ 4).
23. Ham (Luân xa thứ 5).
24. Om (Luân xa thứ 6).
25. Aum (Luân xa thứ 7).
26. Sat Nam (Thần chú của đạo Sikh và của Đạo sư Nanak).
27. Eck Ong Kar Sat Nam Siri Wha Guru (Đấng Tối Cao là một, Ngài có rất nhiều tên).
28. Sivo Ham (Ta Là Shiva).
29. Aham Brahmasmi (Ta Là Brahman hay Ta Là Thượng Đế).
30. Om Ram Ramaya Namaha (Lạy chúa Ram, tôi cúi đầu trước ngài).
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Thần chú Đạo Hồi
1. Allahu Akbar (God is Great – Thượng Đế Vĩ Đại)
2. Bismillah Al-Rahman, Al-Rahim (In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful
– Nhân danh Allah, từ bi, nhân hậu).
3. Ya-Rahman (God, the Beneficent – Thượng Đế, Đấng Thiện Lành).
4. Ya-Salaam (The Source of Peace – Nguồn Cội của Bình An).
5. Ya-Mutakabir (God, the Majestic – Thượng Đế, Đấng Hùng Vĩ).
6. Ya-Ghaffar (God, the Forgiver – Thượng Đế, Đấng Tha Thứ).
7. Ya-Fattah (God, the Opener – Thượng Đế - Đấng Khai Mở)
8. Ya-Hafiz (God, the Preserver – Thượng Đế, Đấng Bảo Tồn).
9. Ya-Sabur (God, the Patient – Thượng Đế, Đấng Kiên Nhẫn).

Thần Chú Phương Tây
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I Am that I Am (Ta Là Cái Ta Là).
I Am God (Ta Là Thượng Đế).
I Am (Ta Là).
I Will (Ta Sẽ).
I Love (Ta Yêu).
Be Still and Know I Am God (Hãy Tĩnh Lặng và Biết Ta Là Thượng Đế).
Areeeooommm (Thần chú từ Edgar Cayce của Tâm Trí Vũ Trụ ).

Thần Chú Ai Cập
1. Nuk-Pu-Nuk (I Am He I Am – Ta Là Anh Ấy Là Ta ).
2. Au-U Ur-Se-Ur Au-U (I Am the Great One, Son of the Great One, I Am – Ta Là Đấng Vĩ
Đại, Con Trái Của Đấng Vĩ Đại, Ta Là).
3. Ra (Egyptian Sun God – Thần Mặt Trời của Người Ai Cập).
4. Ra-Neter-Atef-Nefer (The Divine God, Ra is Gracious – Thượng Đế Thánh Thần, Ra
nhân từ).
5. Nefer-Neter-Wed-Neh (The Perfect God Grants Life – Thượng Đế Toàn Năng Ban Cho
Sự Sống).
6. Osiris.
7. Isis.
8. Erta-Na-Hekau-Apen-Ast (Phát âm là: Err-Tai No Che-kah-oo O-pen Ost — May I be
given the words of power of Isis – Tôi có thể nhận được các linh từ sức mạnh của ISIS).
9. Heru-Udjat (Eye of Horus – Con mắt của Horus).

Thần Chú Thiên Chúa Giáo
1. Jesus Christ (Đây là một trong những thần chú mạnh nhất bạn có thể nói.)
2. God, Christ, Holy Spirit
3. The Lord’s Prayer – Bài Kinh Lạy Cha:
Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy name.
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Thy Kingdom Come, Thy Will be done on Earth as it is in heaven. Give us this day
our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not
into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the Kingdom and the Power
and the Glory, for ever. Amen
Bản dịch tham khảo tiếng Việt:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý
Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng
con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu
chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha
đời đời. A-men.
4. Ave Maria (Hail Mary – Kính Chào Mary).
5. Hail Mary, Full of Grace! The Lord is with Thee. Blessed are Thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us
sinners, now and at the hour of our death.
Bản dịch tham khảo Tiếng Việt:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người
nữ, và Jesus con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm
tử, Amen.

Thần Chú của Thế Giới
Peace (Hòa bình), Joy (Niềm vui), Love (Tình Yêu), Equilibrium (Sự quân bình), Personal
Power (Sức Mạnh Cá Nhân), Forgiveness (Sự Tha Thứ), Humility (Khiêm tốn), Humbleness
(Khiêm tốn), Even-Mindedness (Điềm đạm), Balance (Sự Cân Bằng), Centeredness (Trung
tâm), Bliss (Phước lành), Compassion (Từ bi), Service (Phụng Sự), Good Will (Lòng Tốt),
Altruism (Lòng Vị Tha), Loving Kindness (Lòng Yêu Thương), Oneness (Nhất thể).

Thần Chú Luân Xa của Tổ Chức Tibetan Foundation
O

(Luân xa đầu tiên)

Shu

(Luân xa thứ 2; Phát âm là shuck)

Ya

(Luân xa thứ 3)

Wa

(Luân xa thứ 4; Phát âm là yawn)

He

(Luân xa thứ 5)

Hu

(Luân xa thứ 6; Phát âm là hue)

I

(Luân xa thứ 7)
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Thần Chú của Phật Giáo
1. Om Mani Padme Hum (The Jewel (Viên Ngọc) — of compassion (của lòng từ bi) —
in the Lotus (trong Hoa Sen) — of the heart (của Trái Tim) — một trong những câu thần
chú mạnh mẽ nhất được sử dụng trên thế giới ngày nay.)
2. Om Ah Hum (Come toward me, Om - Hãy tiến về phía tôi, Om)
3. Padme Siddhi Hum (Come to me, O Lotus Power – Hãy tiến đến với tôi, O Hoa Sen
Quyền Năng)
4. Buddha (Đức Phật)
5. Quan Yin, Avalokitesvara, Chenrazee

Thần Chú Của Djwhal Khul
Thần chú linh hồn là thần chú dùng để kích hoạt sự trợ giúp của linh hồn và cái tôi cao hơn của
bạn. Đây là câu thần chú của Những Anh Em Trắng Cao Cả. Đây là một trong những câu thần
chú mạnh mẽ nhất tôi từng thấy. Tôi chưa gặp bất kỳ ai không thấy được ảnh hưởng sau khi sử
dụng nó.
I am the Soul or I Am the monad
I am the Light Divine
I am Love
I am Will
I am Fixed Design

Tôi là linh hồn (hoặc Tôi là Chân Thần)
Tôi là ánh sáng Thiêng Liêng
Tôi là Tình Yêu
Tôi là Ý Chí
Tôi là ý định vững bền.

Tụng Tên Của Các Chân Sư
Tụng tên của bất kỳ Chân Sư nào mà bạn muốn hòa hợp cùng. Khi bạn tụng tên của họ, hãy hình
dung hình dạng của họ trong luân xa vương miện của bạn, trong trái tim của bạn, hoặc ngay trước
mặt bạn. Một số tên của các Chân Sư mà bạn có thể tụng là:
El Morya, Saint Germain, Serapis Bey, Hilarion, Kuthumi, Lord Maitreya, Paul the
Venetian, Sanat Kumara, Vywamus, Buddha, Sai Baba, Jesus, Baba Muktananda,
Paramahansa Yogananda, Guru Nanak, Ramakrishna, Ramana Marharshi, Sri Aurobindo,
Swami Vivekananda, Isis, Virgin Mary, Quan Yin, Avalokitesvara, Patanjali, Krishna,
Rama, Osiris, Melchizedek, Metatron, Sandalphon, Enoch, Thoth, Djwhal Khul, Mother
Teresa, Appolonius of Tyanna, Shirdi Sai Baba, Sri Sankara, Swami Nityananda, Kabir,
Confucius, Lao Tse, Mohammed, Mahavira, Adonis, Ganesha, Hanuman, Babaji, MeishuSama, Mahatma Gandhi, the Holy Mother, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Helios,
Zoroaster, Pallas Athena, the Seven Mighty Elohim (Hercules, Apollo, Heros, Purity,
Cyclopia, Peace, Arcturus), Archangels (Michael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael,
Uriel, Zadekiel), the Mahatma, Avatar of Synthesis, Allah Gobi, Portia, Vista, Lady Nada,
the Great Divine Director, Melchior … là một vài cái tên.
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Đại Thỉnh Nguyện
“The Great Invocation
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men –
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.”
Phần nghĩa tiếng Việt:
“Đại Thỉnh Nguyện
Từ nguồn Ánh Sáng trong Tâm Trí của Thượng Đế
Hãy để ánh sáng tràn vào tâm trí con người.
Hãy để Ánh Sáng giáng xuống Trần Gian.
Từ nguồn Tình Yêu trong Trái Tim của Thượng Đế
Hãy để tình yêu tràn vào trái tim con người.
Cầu cho đấng Christ trở lại Trần Gian.
Từ trung tâm nơi Ý Chí Thượng Đế được biết đến
Hãy để thiên ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người –
Thiên ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.
Từ trung tâm mà chúng ta gọi là loài người.
Hãy để kế hoạch của Tình Yêu và Ánh Sáng được thực thi.
Hãy để thiên ý niêm phong cánh cửa nơi cái ác trú ngụ.
Cầu xin Ánh Sáng và Tình Yêu và Sức Mạnh khôi phục Thiên Ý trên Trái Đất.”
Thuvienhoangkim.com - Orgonitehoangkim.com 304

Bài đại thỉnh nguyện này được đưa tới bởi đức Djwhal Khul trong các cuốn sách của bà Alice
Bailey từ chính đức Di Lặc.

Các Bài Cầu Nguyện Rosary Của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary
Sau đây là một danh sách bài cầu nguyện rosary truyền thống có thể được sử dụng theo bất kỳ
cách nào hoặc hình thức nào mà bạn thấy phù hợp. Đó là một lời cầu nguyện cực kỳ mạnh mẽ.
Một số từ trong lời cầu nguyện được viết theo ngôn ngữ của truyền thống Công Giáo có thể làm
bạn thấy e ngại. Vì lý do này, tôi cũng đưa thêm vào danh sách các bài rosary Thời Đại Mới mà
tôi tìm thấy trong cuốn sách của tác giả Earlyne Chaney có tên là : “A Book of Prophecy”.

The Sign of the Cross - Dấu Thánh Giá
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Tạm dịch : Nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần. Amen.

The Apostles’ Creed - Mười Hai Tông Đồ
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and Earth; and in Jesus Christ, His only
Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under
Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He arose
again from the dead; He ascended into heaven, to sitteth at the right hand of God the Father
Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy
Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the
resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
Tạm dịch:
Tôi tin vào Thượng Đế, Cha Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo Thiên Đàng và Trần Thế; và trong Chúa
Jesus, Con Một của Ngài, Chúa của chúng ta; Người thụ thai từ Chúa Thánh Thần, được sinh ra
bởi Đức Trinh Nữ Maria, chịu đau khổ dưới thời Pontius Pilate, bị đóng đinh, chết và được chôn
cất. Ngài xuống địa ngục; ngày thứ ba, Ngài sống lại từ cõi chết; Ngài lên trời, ngự ở bên tay
phải của Thượng Đế Cha Toàn Năng; Từ đó Ngài sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin
vào Chúa Thánh Thần, Giáo hội Công giáo Thánh, sự hiệp thông của Thánh, sự tha thứ tội lỗi,
sự sống lại của thân xác và sự sống bất diệt. Amen.

The Our Father- Cha Chúng Ta
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be
done on Earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our
trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but
deliver us from evil. Amen.
Tạm dịch:
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Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng
tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi
mọi sự dữ. A-men.

The Hail Mary - Chào Mẹ Mary
Hail Mary, full of grace; the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed
is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
the hour of our death. Amen.
Tạm dịch:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc! Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và
Jesus con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Glory Be to the Father - Kinh Sáng Danh
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is
now, and ever shall be, world without end. Amen.
Tạm dịch:
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng
và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

The Hail, Holy Queen – Kinh Lạy Nữ Vương
Hail, holy Queen, Mother of Mercy! Our life, our sweetness, and our hope! To thee do we
cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning, and weeping
in this valley of tears. Turn, then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us;
and after this our exile show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus; O clement, O
loving, O sweet Virgin Mary.
V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.
Tạm dịch:
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ!
Chúng con, con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở
kêu khẩn Bà thương.
Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin
cho chúng con được thấy Đức Chúa Jesus con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay,
dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
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V: Xin cầu nguyện cho chúng con, hỡi Mẹ thánh thần của Đức Chúa.
R: Để chúng con có thể được xứng đáng với lời hứa của Đức Christ.

Let Us Pray – Chúng ta cùng cầu nguyện
O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection has purchased for us
the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries in
the most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain, and
obtain what they promise: through the same Christ our Lord. Amen
Tạm dịch:
Lạy Thiên Chúa, người duy nhất sinh ra Con, bởi sự sống, sự chết và sự phục sinh của Người đã
dành cho chúng con phần thưởng của sự sống đời đời, chúng con cầu xin người ban cho, suy
ngẫm về những bí ẩn này trong chuỗi Mân Côi Thiêng Liêng Nhất từ Phước Lành của Đức Trinh
Nữ Mary, để chúng con có thể noi theo những gì họ chứa đựng và đạt được và những gì họ hứa
: thông qua cùng Chúa Kitô, Chúa của chúng ta. Amen

Các Bài Kinh Rosary Thời Đại Mới
Các bài sau đây được trích dẫn từ cuốn sách của tác giả Earlyne Channey có tên là “A Book of
Prophecy – Sách Tiên Tri”.

The Flame of Love Rosary – Bài Kinh Ngọn Lửa Tình Yêu
First make the sign of the cross five times, honoring our Lord’s five wounds. Then on the
large beads, say:
Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, pray for us who seek refuge in thee.
On the small beads, say:
Holy Mother, save us through your Immaculate Heart’s Flame of Love.
At the end, hold the cross and say three times: Glory be to the Father, the Son, and the Holy
Ghost
Close the rosary by saying:
Mother of God, send down your grace through your Immaculate Heart’s Flame of Love to
the whole human race, now and at the hour of our death.
Tạm dịch:
Trước tiên hãy làm dấu thánh giá 5 lần, tôn kính Đức Chúa của chúng ta với 5 vết thương. Sau
đó trên các hạt lớn nói :
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Trái tim đau đớn và vô nhiễm của Đức Maria, cầu nguyện cho chúng con, những người
tìm kiếm nơi nương tựa ở người.
Trên các hạt nhỏ, nói:
Lạy Mẹ, xin cứu chúng con qua Ngọn Lửa Tình Yêu của Trái Tim Vô Nhiễm của chúng
con.
Cuối cùng, hãy giữ thánh giá và nói ba lần: Sáng danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần.
Đóng chuỗi tràng hạt bằng cách nói:
Mẹ Thiên Chúa, hãy gửi ân sủng của mẹ thông qua Ngọn Lửa Tình Yêu của Trái Tim Vô
Nhiễm của mẹ cho toàn thể loài người, bây giờ và vào giờ chết của chúng con.

Làm Thế Nào Nó Đã Được Nhận
Cô ấy là nữ tu sĩ Faustina Kowalska. Sinh ra gần Lodz ở Ba Lan vào năm 1905, cô là một trong
mười đứa trẻ trong gia đình và được giáo dục rất ít. Cô gia nhập giáo đoàn của các nữ tu sĩ “Đức
Mẹ Từ Bi Của Chúng Ta - Our Lady of Mercy” từ khi mới 12 tuổi. Vị Chúa của chúng ta lần đầu
tiên xuất hiện với cô ấy vào năm 1931. Cô bắt đầu lưu giữ lại tất cả những gì Ngài nói với cô ấy.
Trong rất nhiều điều mặc khải khác nhau, Ngài ban cho cô ấy một chuỗi hạt của Ân Sủng Thần
Thánh, mà có thể được sử dụng để cầu nguyện rosary trên chuỗi hạt.
Vào ngày 13 tháng 9 năm 1935, Nữ tu sĩ Faustina đã viết trong cuốn sổ ghi chép của mình: “Tôi
tôi thấy một thiên thần là người sẽ thực thi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”. Những lời cầu nguyện
của chính bà không có sức mạnh để giữ lại một hình phạt khủng khiếp mà thiên thần sắp sửa trút
xuống một bộ phận của nhân loại. Đột nhiên, Chúa Ba Ngôi (Holy Trinity) xuất hiện trước mặt
cô. Cô nghe thấy một giọng nói nói với cô, yêu cầu cô cầu nguyện với Chúa cho thế giới bằng
những lời này:
Eternal Father-Mother God, I offer you the Body and Blood, the Soul and Divinity of your
dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and the sins of the
whole world. For the sake of his most sorrowful Passion, have mercy on us and the whole
world.
Thiên Chúa Cha Mẹ Đời Đời, Con dâng tới người Cơ Thể và Máu, Linh Hồn và Thiên
Tính của con Trai yêu dấu của người, Chúa Jesus Ki tô của chúng con, để chuộc những
tội lội của chúng con và tội lỗi của cả thế giới. Bởi mục đích của khổi hình đau đớn nhất
của ngài, hãy thương xót chúng con và toàn thể thế giới.
Khi nữ tu sĩ Faustina cứ lặp đi lặp lại những lời này, thiên thần đã trở nên bất lực để thực hiện
hình phạt được chỉ định này.
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Ngày hôm sau, khi cô đang bước vào nhà nguyện, Nữ tu sĩ Faustina nhận được hướng dẫn về
cách đọc kinh cầu nguyện hiệu quả nhất mà cô đã nghe trước đó. Cô cũng nghe Chúa Jesus bảo
cô hãy đọc kinh cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt rosary:
1. First, say the Our Father, the Hail Mary, and the Credo. Then on the large beads, say:
Eternal Father-Mother God, I offer you the Body and Blood, the Soul and Divinity of
your dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for the
sins of the whole world.
2. On the small beads, say:
For the sake of his sorrowful Passion, have mercy on us and on the whole world.
3. In conclusion, say three times:
Holy God, Holy Omnipotent One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the
whole world.
1. Trước tiên, hãy nói Cha của chúng con, Kính mừng Maria và Credo. Sau đó, trên các hạt
lớn, nói:
Thiên Chúa Cha Mẹ Đời Đời, Con dâng tới người Cơ Thể và Máu, Linh Hồn và
Thiên Tính của con Trai yêu dấu của người, Chúa Jesus Ki tô của chúng con, để
chuộc những tội lỗi của chúng con và tội lỗi của cả thế giới.
2. Trên hạt nhỏ nói:
Bởi mục đích của khổ hình đau đớn nhất của ngài, hãy thương xót chúng con và
toàn thể thế giới.
3. Khi kết thúc, nói 3 lần:
Thiên Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Toàn Năng, Thiên Chúa Đời Đời, hãy thương
xót chúng con và toàn thể thế giới.
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Chương 25 – Chìa Khóa Vàng Để Đạt Được Sự
Thăng Thiên Trong Kiếp Sống Này
“Thượng đế bằng con người trừ đi bản ngã - God equals man minus ego”.
Sathya Sai Baba
Một trong những mục đích chính trong toàn bộ các cuốn sách của tôi đó là làm cho số lượng lớn
thông tin tâm linh và bí truyền mà bạn muốn tìm hiểu sẽ trở nên dễ dàng để hiểu được. Trong
chương này tôi đã tạo ra một danh sách các “đầu mục thăng thiên ”. Tôi đã liệt kê hơn một trăm
thực hành tâm linh quan trọng để đạt được sự giải thoát và thăng thiên.
Rất thường xuyên khi bạn tham gia tiếp cận với một con đường tâm linh bạn có thể quên đi những
điều cơ bản nào đó. Do đó ở đây tôi liệt kê ra một danh sách rất phổ quát và trung dung để áp
dụng cho bất kỳ tôn giáo hay con đường tâm linh nào mà bạn lựa chọn.
Tôi chắc chắn rằng bạn đã làm nhiều điều trong số những điều này; các mục khác trong danh
sách có thể sẽ nhắc nhở bạn về những điều bạn đã quên. Tôi đã cố tình không đi sâu vào chi tiết,
vì điều đó sẽ đánh bại mục đích của chương này. Để biết thêm chi tiết, tất cả những gì bạn phải
làm là đọc tất cả bốn tập của bộ sách “Dễ dàng để đọc - Từ điển bách khoa về con đường tâm
linh - The Easy-to-Read Encyclopedia of the Spiritual Path”). (Người dịch: hiện nay bộ sách này
tác giả đã viết thêm và bao gồm 15 cuốn tất cả).
Đây là những cục vàng mà cá nhân tôi cho rằng đó là chìa khóa tuyệt đối để nhận ra bản thân hay
Thượng Đế trong kiếp sống này. Khi bạn đọc danh sách này, tôi sẽ khuyên bạn nên tự đánh giá
bản thân, với sự trung thực tuyệt đối, để xác định điểm mạnh của bạn và lưu ý những thực hành
nào cần nhiều sự tập trung và chú tâm của bạn. Chìa khóa để trở nên tự thức (self-realization)
luôn là sự phát triển toàn diện.
Người đệ tử trung bình thường phát triển tốt ở một số lĩnh vực và yếu ở mộ số lĩnh vực khác.
Đừng bao giờ quên có 3 cấp độ cho con đường tâm linh – cấp độ tâm linh (spiritual), tâm lý
(psychological) và vật lý (physical) hay Trần Thế. Tất cả ba cấp độ phải được làm chủ một cách
riêng rẽ và tách biệt trước khi sự tích hợp, tổng hợp, và sự hợp nhất hoàn toàn có thể diễn ra.
Khi bạn đi qua danh sách này, hãy kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Sau đó, thiết lập
một kế hoạch chiến đấu, một thói quen và một chế độ tâm linh để phát triển những khu vực mà
bạn còn yếu. Nếu danh sách có vẻ quá tải, thì hãy thiết lập một kế hoạch dành cho chu kỳ 5 năm
hoặc 10 năm tiếp theo trong cuộc đời bạn. Ví dụ, có thể cứ sau 3 tháng bạn có thể phát triển một
khía cạnh khác của bản thân.
Djwhal Khul đã nói rằng có thể một người chuyển từ cấp điểm đạo thứ 3 sang cấp thứ 6 trong 6
năm của chu kỳ tăng tốc tiến hóa mãnh mẽ nhất của hành tinh đang diễn ra lúc này. Điều này, tất
nhiên, sẽ cần có một cam kết 100 %. Không có giới hạn tốc độ nào cho sự phát triển của bạn; tất
cả dựa trên cam kết của bạn. Điều quan trọng nhất là phải tổ chức được cách thức tiếp cận mục
tiêu trong toàn thể sự phát triển của bạn.
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Với phần giới thiệu ngắn gọn này, tôi mang đến cho bạn danh sách rà soát 147 chìa khóa vàng
để đạt được sự giải thoát và thăng thiên về tinh thần trong kiếp sống này.
1. Theo tôi, chìa khóa vàng quan trọng nhất là để thấy mọi người, động vật, thực vật và khoáng
vật như là Thượng Đế đến thăm bạn trong hình hài vật lý. Xem tất cả mọi người và mọi thứ,
kể cả chính bạn, như một hóa thân của Cái Tôi Vĩnh Cửu.
2. Chìa khóa vàng đầu tiên dẫn tới chìa khóa vàng thứ 2 đó là “Tình yêu cho vị chúa là Thượng
Đế của bạn với tất cả trái tim, linh hồn, tâm trí và sức mạnh của bạn và yêu lấy người hàng
xóm của bạn như bạn yêu chính mình”. Đó chính là cách thức dễ dàng để thực hành tình yêu
vô điều kiện, khi bạn nhớ ra rằng Thượng Đế biểu lộ trong mọi hình thức.
3. Chìa khóa vàng số ba là định nghĩa nổi tiếng về Thượng Đế được đưa ra bởi Đức Thánh
Thiện, Đức Sai Baba: “Thượng Đế bằng con người trừ đi bản ngã”. Cái tôi tiêu cực là dãy núi
đứng giữa bạn và tự giác-tự thức (self-realization). Để cái tôi thấp hơn của bạn chết đi và bạn
sẽ nhận ra cái tôi cao hơn. Trong giai đoạn bắt đầu của đường đạo, bản ngã tiêu cực là người
kiểm soát. Ở giai đoạn giữa, bản ngã tiêu cực là hiện thân như là người trên ngưỡng cửa (ảo
giác, ảo ảnh, ảo tưởng) đã được làm chủ và khuất phục.
4. Ngồi thiền hàng ngày. Cầu nguyện là nói chuyện với Thượng Đế; Thiền là lắng nghe và trải
nghiệm Thượng Đế.
5. Cầu nguyện hàng ngày để được giúp đỡ từ Thượng Đế, các Chân sư thăng thiên và các thiên
thần của bạn. Thượng Đế và lực lượng của Thượng Đế chỉ có thể giúp đỡ nếu bạn yêu cầu.
Tại sao bạn phải tự làm tất cả trong khi có quá nhiều sự giúp đỡ? Các Lực Lượng Cao Hơn
chỉ tiến hóa bằng cách phụng sự, vì vậy họ rất háo hức và vui mừng được giúp đỡ; tuy nhiên,
vì tự do ý chí của nhân loại, họ sẽ cần một lời mời gọi để có thể giúp đỡ.
6. Học để dẫn kênh. Thực hành tâm linh này sẽ đẩy nhanh tiến trình tâm linh của bạn lên gấp
hàng ngàn lần. Nó không nhất thiết là phải trao truyền bằng giọng nói, nhưng dứt khoát hãy
học cách làm thế nào để dẫn kênh với năng lượng tinh thần trong rất nhiều hình thức và cách
thức phù hợp với con đường tâm linh độc đáo và riêng biệt của bạn.
7. Học cách giữ cho tâm trí của bạn ổn định trong Ánh Sáng. Điều này có nghĩa là giữ cho tâm
trí của bạn tập trung vào linh hồn và tinh thần. Hầu hết những người tầm đạo và các điểm đạo
đồ chắc chắn đã hòa hợp với linh hồn của họ, nhưng chưa có khả năng để giữ được họ ở đó.
Đây là công việc thực sự cần thực hiện với sự chú tâm thường xuyên.
8. Học cách làm chủ cơ thể vật lý của bạn và tất cả sự thèm ăn của nó. Đây là chìa khóa vàng để
vượt qua cuộc điểm đạo đầu tiên.
9. Học cách làm chủ cơ thể cảm xúc và ham muốn của bạn. Đây là chìa khóa vàng để vượt qua
cuộc điểm đạo thứ hai. Đừng để cho cảm xúc của bạn đẩy đưa bạn đi vòng quanh. Bạn là
Thượng Đế và bạn phải lựa chọn cảm xúc của chính bạn. Khi chìa khóa vàng này được làm
chủ, bạn sẽ có thời gian bình yên nội tâm, thanh bình, niềm vui dài lâu hơn.
10. Học cách làm chủ cơ thể trí của bạn. Bạn không phải là tâm trí của bạn. Tâm trí của bạn là
công cụ để tạo ra thực tại của bạn. Đây là chìa khóa vàng để vượt qua cuộc điểm đạo thứ 3
mà dẫn tới sự hợp nhất linh hồn và tích hợp hoàn toàn phàm ngã.
11. Loại bỏ tất cả những ham muốn ngoại trừ mong muốn giải thoát, thăng thiên và là biểu lộ của
Thượng Đế (God- realization). Ham muốn vật chất là một trong những trở ngại chính cho
những người tầm đạo và các điểm đạo đồ trên con đường tâm linh.
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12. Tạo lập sự thực hành trọn đời để lặp lại tên và danh xưng của Thượng Đế trong cuộc sống
hàng ngày của bạn. Khi bạn thực hiện, hãy hình dung hình dạng của Thượng Đế mà bạn đang
tụng. Đây là một trong những thực hành quan trọng nhất để đạt được sự tự giác – tự thức.
Làm điều này trong suốt cả ngày của bạn khi bạn đi bộ hoặc đứng xếp hàng tại cửa hàng tạp
hóa hoặc thiền định. Bất kể thử thách nào bạn gặp trong cuộc sống, đây là thuốc giải tâm linh
của bạn.
13. Không bao giờ trao quyền lực cá nhân của bạn cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì một lần nữa.
Đừng trao nó cho những người khác. Đừng trao nó cho các Chân Sư Thăng Thiên của Thượng
Đế. Đừng trao nó tâm trí tiềm thức của bạn, đứa trẻ bên trong, bản ngã tiêu cực, dục vọng, 5
giác quan, hay cơ thể vật lý, cảm xúc, trí của bạn. Bài học này có thể là bài học quan trọng
nhất trong tất cả các bài học. Con đường tâm linh của bạn bắt đầu khi bạn bắt đầu sở hữu sức
mạnh cá nhân của mình. Không có sức mạnh cá nhân, bạn sẽ là nạn nhân hoàn toàn trong
cuộc sống, và bạn sẽ trở nên rối loạn hoàn toàn. Nếu không có sức mạnh cá nhân, thậm chí
bạn không thể yêu thương hay thực sự làm bất kỳ một thực hành nào khác. Điều này rất quan
trọng, tôi nghĩ rằng tôi không thể nhấn mạnh hơn được nữa.
14. Chìa khóa vàng tiếp theo ứng với khóa cuối cùng. Chỉ sử dụng sức mạnh cá nhân của bạn để
phụng sự tình yêu vô điều kiện, phụng sự Thượng Đế và nhân loại.
15. Hãy thừa nhận chắc chắn rằng bạn có một đứa trẻ bên trong và học cách nuôi dạy nó đúng
cách. Nhiều người tâm linh làm việc cùng Thượng Đế và các thực tại tâm linh đến nỗi họ
quên rằng họ có một đứa trẻ bên trong cần được chăm sóc và yêu thương. Thượng Đế và các
vị thầy sẽ không làm điều này thay cho bạn. Đây là công việc của bạn. Đây là một phần cần
được tích hợp như là một con người. Nói chuyện với đứa trẻ bên trong của bạn và xem xét nó
có đang được đáp ứng các nhu cầu cần thiết hay không. Lý tưởng là đối xử với đứa trẻ bên
trong của bạn với sự kiên quyết và yêu thương.
16. Dành cuộc đời của mình để phụng sự nhân loại. Tuy nhiên hãy chắc chắn rằng bạn tự phụng
sự cho chính mình trước, vì vậy bạn sẽ phụng sự hết mình và không bị trở nên sáo rỗng.
17. Đọc kinh thư và các cuốn sách tâm linh của tất cả các tôn giáo và con đường tâm linh. Việc
tìm hiểu về nhiều nguồn tâm linh đôi khi sẽ tạo nên tình trạng như cuộn chỉ rối bởi có rất
nhiều con đường tâm linh. Thực hành tâm linh mới là điều rất quan trọng.
18. Giữ cân bằng mọi lúc. Học cách sống trong Đạo. Đạo giống như lướt sóng. Bạn không muốn
vượt lên trước làn sóng nếu không bạn sẽ bị bỏ rơi. Bạn không muốn đi quá chậm và ở phía
sau làn sóng nếu không bạn sẽ bỏ lỡ nó. Học cách sống trong Đạo và hòa hợp với cuộc sống
mọi lúc. Hãy ôn hòa trong mọi việc. Hãy từ bỏ chủ nghĩa cực đoan. Hãy đi theo con đường
trung đạo.
19. Thực hành chữa lành thái độ. Khi bạn bắt đầu cảm thấy tồi tệ, hãy kiểm tra thái độ và niềm
tin nào đang khiến bạn cảm thấy như vậy. Không bao giờ quên rằng chính suy nghĩ của bạn
tạo ra thực tại, hiện thực của bạn, và điều này bao gồm cả cảm xúc của bạn. “Một người nghĩ
như vậy, và anh ta trở nên như vậy - As a man thinketh, so is he”. “Điều đó đã xảy ra bởi vì
bạn tin là nó như vậy - Be it done to you as you believe”. Thực hành những lời khẳng định và
sự hình dung tích cực.
20. Hãy tiếp đất và kết nối với Mẹ Trái Đất. Rất nhiều người tâm linh không tiếp đất và không
tích hợp một cách đúng đắn với Trần Thế và phương diện vật chất của Thượng Đế. Thượng
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Đế sống trong vật chất cũng nhiều như Anh ấy sống trong các chiều kích cao hơn. Lý tưởng
đó là mang thiên đàng tới Trần Thế.
21. Học cách cân bằng các khía cạnh nữ tính và nam tính của bản thân. Đây là một điều kiện tiên
quyết cho sự thăng thiên.
22. Học cách tích hợp ba tâm trí của bạn (ND: Tiềm thức, ý thức, siêu thức). Tất cả ba phải được
sử dụng và tích hợp, với toàn bộ sức mạnh ở mỗi cấp độ. Đừng quá tin tưởng vào một tâm trí.
23. Chứng minh và thực hành tất cả những gì bạn biết, và nhiều thứ hơn nữa sẽ được đưa ra khi
bạn thực hành. Nhiều người chứa đầy kiến thức về sách, nhưng họ không thực hành hay thể
hiện những gì họ đang học. Những gì bạn học được là vô ích nếu bạn không thể hiện và áp
dụng nó vào cuộc sống của mình.
24. Thực hiện một số hình thức cầu nguyện sự bảo vệ, những sự hình dung hoặc khẳng định mỗi
ngày như một thực hành tâm linh tiêu chuẩn trong suốt cuộc đời của bạn. Những thực hành
này là đơn giản và cơ bản mà tất cả mọi người trên con đường cần phải làm.
25. Học cách cân bằng bốn cơ thể của bạn – vật lý, cảm xúc, trí và tâm linh. Đây là một điều kiện
tiên quyết cho sự thăng thiên.
26. Thực hiện một số hình thức tập thể dục mỗi ngày hoặc tối thiểu dành cho một số ngày. Là
một người tâm linh không có nghĩa là bạn sẽ dừng lại sự rèn luyện thân xác.
27. Tha thứ cho tất cả mọi người và mọi người, kể cả chính bạn. Như cuốn sách “Một khóa học
diệu kỳ” có nói, “Tha thứ là chìa khóa của hạnh phúc”. Mối hận thù sẽ chỉ làm tổn thương
chính bạn và chỉ ràng buộc bạn với quá trình luân hồi.
28. Vượt lên tính nhị nguyên. Điều này có nghĩa là học cách giữ sự bình thản và trong trạng thái
thư thái, an nhiên cho dù bạn có lợi nhuận hay thua lỗ, niềm vui hay nỗi đau, bệnh tật hay sức
khỏe, chiến thắng hay thất bại, cho dù mọi người khen ngợi hay chỉ trích bạn. Đây là ý thức
của tự thân Thượng Đế. Đó là ý thức dể duy trì sự bình an nội tâm, sự hạnh phúc và vui sướng,
bất kể những gì đang xảy ra bên ngoài bản thân bạn. Những thứ bên ngoài không khiến bạn
cảm thấy bất cứ điều gì. Chính thái độ của bạn đối với các sự kiện bên ngoài khiến bạn cảm
thấy mọi thứ.
29. Rèn luyện sự ưa thích và không dính mắc. Như Đức Phật từng nói “tất cả sự đau khổ đến từ
dính mắc, chấp trước của bạn”.
30. Học cách phát triển tình yêu bản thân. Nếu bạn không yêu chính mình, bạn sẽ tìm kiếm tình
yêu, sự đánh giá, sự tán thành và sự chấp nhận từ người khác, điều đó sẽ khiến bạn hoàn toàn
bị mất cân bằng.
31. Khi bạn chết đi về thể xác, hay thậm chí cả khi bạn thăng thiên, hãy để ý nghĩ duy nhất trong
đầu bạn là hợp nhất với Ánh Sáng tinh khiết của Thượng Đế. Khi bạn chết hãy để tư tưởng
cuối cùng trong tâm trí của bạn là tên là Thượng Đế. Nơi mà bạn sẽ tới khi bạn chết đi, theo
Bhagavad-Gita, sẽ được xác định bởi tư tưởng cuối cùng trong tâm trí của bạn. Khi bạn rời
khỏi cơ thể vật lý này, hãy rời đi thông qua luân xa vương miện của bạn.
32. Hãy cảnh giác với Thượng Đế và Vương Quốc của Ngài. Đây là một chìa khóa quan trọng
khác. Quá nhiều người hoạt động như một phi công tự động và không đủ cảnh giác với những
tư tưởng và năng lượng mà họ cho phép đi vào tâm trí của họ.
33. “Để có tất cả, hãy cống hiến tất cả cho tất cả mọi người - To have all, give all to all”. Khi
bạn giữ lại cho bất kỳ khía cạnh nào của sự sáng tạo, sự thật là bạn đang kìm hãm chính mình.
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Bạn là tất cả sự sáng tạo, vì danh tính của bạn là Cái Tôi Vĩnh Cửu – Eternal Self, không phải
cơ thể vật lý của bạn.
34. Nhìn bằng con mắt tâm linh của bạn, không phải là con mắt vật lý, con mắt của bản ngã của
bạn. Bạn nhìn cuộc đời thông qua tâm trí Christ của bạn hoặc là thông qua tâm trí bản ngã
tiêu cực của bạn. Không có lựa chọn nào khác. Những gì bạn thấy là một sự phản chiếu ra
bên ngoài bởi những gì bạn có ở bên trong bạn. Bạn sẽ không nhận ra Thượng Đế trừ khi bạn
thấy các anh chị em của mình là Thượng Đế. Những gì bạn dành cho anh chị em của bạn là
những gì bạn đang cho chính mình và cho Thượng Đế.
35. Nuôi dưỡng tính từ bi. Đừng bao giờ quên rằng đau khổ của người khác, trong sự thực, chính
là đau khổ của bạn. Đây không chỉ là nói chuyện hoa mỹ. Nếu bạn là Cái Tôi Vĩnh Cửu
(Eternal Self) và là ý thức của sự thăng thiên, thì bạn sẽ sống nhiều hơn trong cơ thể vật lý
của các anh chị em của mình như là bạn đang sống trong cơ thể vật lý của chính bạn vậy. Cái
Tôi Vĩnh Cửu hay Christ sống trong tất cả mọi người. Chỉ có duy nhất một Cái Tôi Vĩnh Cửu.
Thượng Đế chỉ có duy nhất một đứa con, và tất cả chúng ta đều là một phần của chúa con đó.
36. Giải phóng tất cả ý thức về sự chia ly, sợ hãi và ích kỷ vì đây chính là khối ung thư của bản
ngã tiêu cực.
37. Hãy chăm sóc cơ thể vật lý của mình cực kỳ tốt bởi vì sự phát triển tâm linh trên Trái Đất sẽ
trở nên rất khó khăn nếu nó bị phá hỏng. Cơ thể vật lý là đền thờ cho linh hồn và tinh thần
của bạn.
38. Trở thành sự từ bỏ, sự hy sinh, sự quên mình (renunciate), không còn dính mắc. Đây là chìa
khóa để vượt qua cấp điểm đạo thứ 4 mà đó là sự giải thoát khỏi bánh xe luân hồi. Điều này
có nghĩa là từ bỏ ham muốn vật chất và gắn bó với thế giới vật chất. Nó có nghĩa là sống trong
thế giới này nhưng không thuộc về thế giới này. Đó là sự thề nguyện để sống trong đời sống
mà không dính mắc hoàn toàn, nhưng vẫn tham gia trong việc phụng sự và biểu lộ Thượng
Đế.
39. Con đường tâm linh thực sự rất đơn giản. Nếu bạn muốn ở với Thượng Đế trên thiên đàng,
thì hãy hành động như Ngài. Hãy là Thượng Đế. Hãy là Christ. Hãy là Phật, là Atma, là Cái
Tôi Vĩnh Cửu trên Trần Thế.
40. Tu tập để trở nên thành một người hoàn hảo và là hiện thân của đức hạnh trong mọi việc bạn
làm.
41. Thanh lọc tất cả 4 cơ thể của bạn khỏi các độc tố vật lý, độc tố cảm xúc, độc tố tâm trí và độc
tố năng lượng.
42. Yêu kẻ thù của bạn.
43. Chỉ thấy duy nhất sự hoàn hảo. Khi bất kỳ điều gì khác ngoài sự hoàn hảo xảy ra, hãy cầu
nguyện Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn để chữa lành và khắc phục tình hình hay thực
hiện một lời khẳng định để khẳng định sự hoàn hảo thực sự của hoàn cảnh như là cách mà
Thượng Đế thấy về nó. Trạng thái ý thức này khiến bạn trở thành một sự hiện diện và ý thức
của sự chữa lành ở mọi lúc mọi nơi.
44. Bạn chính là toàn thể nguyên nhân và là người tạo ra thực tại của bạn. Đừng là nạn nhân hoặc
bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
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45. Gọi ra 12 tia sáng trong suốt cả ngày của bạn, chọn bất kỳ đặc tính và màu năng lượng nào
đó mà bạn cần tại một thời điểm nhất định. Các tia năng lượng sẽ tới ngay trong giây lát khi
bạn gọi chúng, nhưng chúng phải được yêu cầu tới bởi bạn.
46. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đặc biệt là khi bạn rơi vào tình huống bế tắc, hãy tự hỏi
mình, Tôi muốn Thượng Đế hay tôi muốn bản ngã của mình trong tình huống này? Chỉ bởi
việc chấp thuận với cái tôi tiêu cực, bạn sẽ tự đưa bản thân mình ra khỏi sự hợp nhất, tình yêu
vô điều kiện, niềm vui sướng và nhận ra Thượng Đế. Trong sự thật, bạn không bao giờ có thể
ra khỏi sự hợp nhất với Thượng Đế. Tuy nhiên, bạn có thể đi ra ngoài khỏi hiện thực của sự
hợp nhất với Thượng Đế của bạn và các anh chị em của mình nếu bạn lựa chọn bản ngã tiêu
cực.
47. Hãy xem tất cả các sai lầm đơn giản chỉ là các trải nghiệm để học hỏi. Để đạt được những cục
vàng của trí tuệ. Tha thứ cho bản thân và tiến về phía trước. Đừng lãng phí thời gian với cảm
giác tội lỗi và hối tiếc. Sai lầm là tích cực, không phải là tiêu cực. Bạn không thể đi ra ngoài
con đường mà bạn đã lựa chọn, khi chúng xảy ra, chúng đơn giản chỉ là những cơ hội để học
hỏi tốt hơn.
48. Việc thực hành của một tôn giáo đều dựa trên một tiền đề có tính phổ quát. Điều này có nghĩa
là tất cả các tôn giáo và đường đạo đều bình đẳng, và tất cả đều dẫn đến cùng một nơi. Không
có cạnh tranh hoặc so sánh giữa các con đường là cần thiết hay thiết yếu.
49. Hãy trung dung trong việc đào tạo tâm linh của bạn. Thượng Đế vô cùng rộng lớn và không
giới hạn để có thể hiểu được chỉ trong một hình thức.
50. Sự siêu vượt lên khỏi tình dục xác thịt. Nội dung khiêu dâm là của cái tôi thấp hơn. Học cách
thực hành điều độ trong thói quen tình dục của bạn và học cách nâng cao năng lượng lên các
luân xa cao hơn.
51. Giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật và tàn tật. Chỉ nhờ ân sủng của Thượng Đế mà bạn
không ở vị trí đó.
52. Từ bỏ tất cả những tư tưởng tấn công. Tấn công không phải là của Thượng Đế. Nó bắt nguồn
từ nỗi sợ hãi mà là bản chất của bản ngã tiêu cực. Một cuộc tấn công, trong thực tế, là một lời
kêu gọi để được yêu thương.
53. Hoàn toàn phó thác cuộc đời của bạn cho Thương Đế trong khi đồng thời vẫn sở hữu sức
mạnh của chính bạn.
54. Giữ một cuốn nhật ký và viết ra những giấc mơ của bạn mỗi sáng khi thức dậy. Chúng là sự
hướng dẫn từ tiềm thức và siêu thức của bạn.
55. Giữ sạch môi trường bên trong và bên ngoài của bạn.
56. Mỗi tối trước khi đi ngủ, yêu cầu được dạy dỗ trên cõi giới bên trong bởi linh hồn, chân thần
và các Chân Sư Thăng Thiên của bạn. Tận dụng thời gian khi ngủ của bạn để tăng tốc con
đường thăng thiên của bạn.
57. Từ bỏ tất cả các loại thuốc, cà phê, rượu và chất kích thích nhân tạo và cắt giảm đường và đồ
ngọt. Giống như chúng ta đang phấn đấu để đạt được bình an của tâm trí trên cấp độ tâm lý,
chúng ta cũng hoàn toàn phải phấn đấu cho sự cân bằng năng lượng của cơ thể vật lý của
chúng ta trong suốt cả ngày. Cơ thể vật lý không thích sự kích thích, sự ổn định và hài hòa tốt
cho nó hơn.
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58. Thực hành giáo pháp và sứ mệnh của bạn trong cuộc đời này. Đừng để cho bản ngã tiêu cực
và người khác đưa bạn đi trên những con đường mà linh hồn và chân thần sẽ không cùng một
hướng với bạn. Cuộc đời này là vô cùng quý giá và quan trọng.
59. Tìm cách cân bằng nghiệp của bạn bằng cách tạo nhiều nghiệp tốt trong mọi suy nghĩ, lời nói,
hành động của bạn.
60. Như Edgar Cayce đã nói, “Tại sao bạn lại lo lắng khi bạn có thể cầu nguyện?”
61. Có niềm tin tuyệt đối, lòng tin và kiên nhẫn với Thượng Đế và trong các quy luật của Thượng
Đế.
62. Đừng bao giờ quên rằng chính tâm trí của bạn tạo ra sự ràng buộc và tâm trí của bạn tạo ra sự
giải thoát.
63. Hãy siêu vượt lên tất cả các niềm tin rằng bạn là vượt trội hay thua kém bất kỳ ai khác. Tất
cả đều là Cái Tôi Vĩnh Cửu trong sự thật, bất kể cấp điểm đạo nào của họ.
64. Tìm cách để hợp tác và không bao giờ cạnh tranh. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người
khác, chỉ so sánh bản thân với chính mình.
65. Đừng bao giờ quên giá trị của bạn đến từ Thượng Đế. Liệu những điều mà Thượng Đế sáng
tạo ra lại không có giá trị? Bạn là Cái Tôi Vĩnh Cửu. Tất nhiên bạn xứng đáng. Bản ngã tiêu
cực sẽ nói cho bạn biết rằng bạn phải làm điều gì đó để được có giá trị. Đừng tin vào điều đó.
66. “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét”. “Người nào trong các người chưa
từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!”. “Đừng cố lấy cái đà trong mắt người anh em
của mình khi chính nó trong mắt ngươi".”
67. “Đôi tay để giúp đỡ thì thiêng liêng hơn đôi môi để cầu nguyện”.
68. Tạo một nơi tâm linh linh thiêng ở một góc nhà của bạn để thực hành cầu nguyện, thiền định
và sùng đạo.
69. Từ bỏ thói quen xấu của bạn ngay bây giờ để bạn không phải mang chúng vào cõi giới bên
trong khi bạn chuyển sang thế giới tinh thần.
70. Không ngừng tự hỏi bản thân, Tôi là ai? (Tôi là Cái Tôi Vĩnh Cửu, Tôi là Brahman, Tôi là
Thượng Đế).
71. Uống đủ lượng nước theo nhu cầu của cơ thể, tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời
và không khí trong lành.
72. Liên tục phân biệt giữa cái thực và cái không thực, giữa vĩnh cửu và vô thường, giữa sự thật
và ảo tưởng, giữa diện mạo vật lý và thực tại thực sự ẩn đằng sau mọi hình tướng.
73. Tu tập để liên tục nhớ tới Thượng Đế.
74. Tâm linh hóa mọi hoạt động, có nghĩa là xem chính bạn như là một công cụ trong tay Thượng
Đế. Bạn là tay, mắt, miệng và chân của Thượng Đế trong hành động trên Trần Thế. Bạn là
Thượng Đế đang tương tác với Thượng Đế. Bạn là Cái Tôi Vĩnh Cửu đang phụng sự và quản
lý Cái Tôi Vĩnh Cửu trong hình thể.
75. Thực hành tình yêu, sự thân ái với tất cả chúng sinh.
76. Đảm nhận trách nhiệm như là người anh hay người chị lớn tuổi và người hướng dẫn tinh thần
của các vương quốc động vật, thực vật và khoáng vật.
77. Tu tập một khát vọng cháy bỏng tuyệt đối để đạt được sự thăng thiên và giải thoát để bạn có
thể phụng sự tốt hơn cho tất cả các chúng sinh.
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78. Thực hành sự khiêm nhường. Như đức Jesus Christ từng nói, “Nếu ai đó tát bạn một cái vào
một bên má, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”.
79. Ban phước lành cho những ai đang chửi rủa bạn.
80. Chuyển hóa một số lượng tốt khả năng tình dục của bạn đi tới sự thăng hoa tình dục – Ojas
Shakti (khai sáng não bộ).
81. Tạo một lời tuyên thệ để nỗ lực đạt được sự bất tử về thể xác.
82. Nhận lời thề Bramacharya (sự thuần khiết của tư tưởng, lời nói và hành động).
83. Ăn uống theo chế độ sattvic (ND: Chế độ ăn sattvic là ăn các loại thực phẩm giàu năng lượng
sống, tươi ngon, nhiều nước, thanh nhẹ, bổ dưỡng và ngon miệng, do đó cung cấp năng lượng
cần thiết cho cơ thể và giúp đạt được sự cân bằng.) (thực phẩm thơm ngon, hữu cơ và tự
nhiên).
84. Hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian hàng ngày để tự phân tích, quán xét ,tự kiểm
điểm bản thân, đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ.
85. Hãy là người tìm kiếm tình yêu, chứ không phải là người tìm lỗi.
86. Giữ nhật ký và biểu đồ về sự phát triển tâm linh của bạn như bạn là người kế toán với ngân
sách và thuế của bạn.
87. Phụng sự mọi người với tinh thần hiến dâng mà không đặt lợi ích của mình lên trên tất cả.
88. Tụng thần chú Om ở mọi nơi thích hợp khi có cơ hội. (Trong Bhagavad-Gita nói rằng người
thiền định và tụng thần chú Om vào lúc chết sẽ đạt được trạng thái tối cao.)
89. Tuyên thệ lời thề bất bạo động.
90. Nói câu thần chú So Ham phối hợp với hơi thở của bạn trong suốt cả ngày. Cũng như tụng
thần chú Om.
91. Thực hành sự từ chối và lời khẳng định. Như trong “Một khóa học diệu kỳ - A Course in
Miracles” có nói: “Từ chối bất kỳ tư tưởng nào không phải của Thượng Đế đi vào tâm trí của
bạn”. Sau đó chuyển sự chú ý của bạn sang một suy nghĩ hoặc hình ảnh tích cực như là Đức
Christ.
92. Xây dựng antakarana của bạn tới linh hồn của bạn, chân thần của bạn, và sau đó là tất cả các
con đường đến với Thượng Đế.
93. Học cách du hành linh hồn một cách có ý thức và tu tập khả năng lucid-dream.
94. Nghiên cứu chuyên sâu về cách làm việc cần có để đạt được 7 cấp độ điểm đạo.
95. Làm chủ và chinh phục người ở trên ngưỡng cửa (ảo cảm, ảo tưởng, ảo ảnh).
96. Thực hành để trở thành một Chân Sư Thăng Thiên và là Thượng Đế biểu lộ kể cả khi bạn
chưa là điều đó ngay lúc này. Hãy thực hành như bạn đã là cho tới khi bạn thực sự là nó.
97. Khám phá cấu trúc tia của chân thân, linh hồn, phàm ngã, cảm xúc và thể vật lý của bạn, để
bạn có thể hiểu đầy đủ hơn về nhiệm vụ chính xác của bạn trong cuộc đời này và kết nối với
ashram của bạn.
98. Kêu gọi tới các luân xa cao hơn của bạn để neo đậu chúng trong luân xa vương miện của bạn.
99. Loại bỏ tất cả các ý thức về sự tách biệt khỏi ý thức của bạn trên toàn bộ các cấp độ.
100. Hãy hoạt động chính trị ở một mức độ nào đó như là một phần không thể thiếu trong các
hoạt động tâm linh của bạn.
101. Nhận ra rằng sự sống ngoài Trái Đất trên tất cả các hành tinh trong vũ trụ vô hạn của
Thượng Đế là các anh chị em trong một gia đình vũ trụ.
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102. Tôn vinh và kính trọng thần Pan và các tinh thần của tự nhiên như bạn tôn vinh và kính
trọng với các Chân Sư Thăng Thiên và Thượng Đế.
103. Khi bạn vượt qua cấp điểm đạo thứ ba (sự hợp nhất linh hồn), hãy bắt đầu phân cực ý thức
của bạn đi vào chân thần của bạn (Cái tôi hiện diện – I Am Presence), tam nguyên tinh thần
cao hơn, và ba nguyên tử trường tồn bên trên. Khi bạn tiến hóa và đi qua các quá trình điểm
đạo, bạn trở nên phân cực hơn ở mức cao hơn và cao hơn sau mỗi lần điểm đạo.
104. Thực hiện làm sạch các cấy ghép của người ngoài hành tinh lên bạn. (Terri Sue Stone có
thể thực hiện phụng sự đó cho bạn trong vòng một giờ, và tôi không thể khuyến nghị đủ mạnh
mẽ hơn là bạn phải thực hiện điều này với cô ấy hoặc với một số người có trình độ khác).
105. Đừng bao giờ quên rằng bạn là linh hồn và chân thần đang sống trong cơ thể của bạn trên
Trái Đất.
106. Sống vơi sự chính trực tuyệt đối, bởi vì lừa gạt người khác theo nghĩa đen cũng chính là
lừa gạt Thượng Đế và chính bản thân bạn vì tất cả chúng ta là một.
107. Thỉnh cầu và tìm kiếm một giáo viên tâm linh hay người hướng dẫn tâm linh, trên cõi giới
này hoặc trên cõi giới thăng thiên hoặc cả hai. Tôi sẽ không giới thiệu ở đây một đạo sư hay
một giáo viên cụ thể nào. Luôn luôn có một ai đó ở bên trên chúng ta mà chúng ta có thể học
hỏi từ họ và ở bên dưới chúng ta mà chúng ta có thể phụng sự họ. Đây là cấp bậc tinh thần
thực sự của cuộc sống.
108. Khẳng định rằng bạn đang tạo ra bên trong cơ thể vật lý và phương tiện của mình 12 chuỗi
DNA phù hợp với sự thăng thiên của chính bạn.
109. Ghé thăm thánh địa và các địa điểm tâm linh mạnh mẽ trên hành tinh.
110. Phát triển “cái nhìn công bằng”, bất kể là bạn thấy cái gì.
111. Thực hiện lời tuyên thệ để im lặng một thời gian nào đó trong ngày và thực hành kiểm
soát lời nói. Trong trường huyền môn của Pythagoras (Đức Kuthumi) tại Crotona, các môn
đệ phải giữ im lặng trong 3 năm trước khi họ được phép bắt đầu khai tâm đi vào những bị ẩn
huyền môn. Chúng ta chắc chắn có thể thực hiện điều này một chút mỗi ngày.
112. Khi những cám dỗ nảy sinh, hãy hướng ý thức của bạn khỏi chúng và hướng sự chú ý của
bạn trở lại với Thượng Đế. Tội lỗi không phải là không có cám dỗ, mà là bị cám dỗ và không
hành động để vượt lên nó.
113. Đừng cãi vã. Bạn phải tự hỏi mình, tôi có muốn tình yêu không, hay tôi muốn giành chiến
thắng? Bạn không thể có cả hai.
114. Ăn uống thanh nhẹ. Ăn để sống chứ đừng sống để ăn.
115. Đồng nhất hóa bản thân với cái tôi cao hơn và để cái tôi thấp hơn chết đi. Đó là con đường
đi tới Thượng Đế.
116. Thực hiện lời thề nguyện tâm linh và cam kết gắn bó với nó mỗi khi bạn thực hiện lời thề
nguyện. Đây là một trong những thực hành tâm linh sẽ đẩy nhanh con đường thăng thiên của
bạn một cách nhanh nhất. Lời thề tâm linh đưa tới tất cả các sự lựa chọn của hoàn cảnh khi
đó và giữ bạn ở đó, vì vậy ý thức của bạn sẽ được tự do để làm việc trên cấp độ tiếp theo của
sự tinh luyện và thanh lọc.
117. Phát triển một mũi nhọn tuyệt đối để tiến tới trong cuộc tìm kiếm tâm linh của bạn để
thăng thiên và giải thoát, và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian thích hợp.
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118. Phát triển phẩm chất của một chiến binh tâm linh dũng cảm, trong cuộc sống. Thật ra, bạn
là một chiến binh tâm linh vĩ đại đang chiến đấu chống lại sự quyến rũ hay ảo cảm (glamour),
ảo ảnh (illusion) và ảo tưởng (maya), và chỉ tìm kiếm cái tôi thực sự.
119. Thảo luận và kết duyên cùng những người bạn đang hướng tới mục tiêu phát triển tâm
linh. Dành thời gian của bạn để nâng cao tinh thần với các lớp học tâm linh, bài giảng và các
hội thảo. Đi để thấy các vị thánh và hiền nhân ở khu vực bạn sống. Tránh kết duyên cùng
những người, tổ chức bị điều khiển bởi bản ngã thấp hơn của họ. Khi bạn ở xung quanh những
kiểu người đó, bạn hãy tự bảo vệ và tự vệ tâm linh.
120. Đừng lãng phí dù chỉ một chút thời gian hay năng lượng. Cái chết ở xung quanh mọi người
và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Đừng lãng phí thời gian vào những thứ tạm bợ, vô thường.
Có khoái lạc nhục dục nào có thể so sánh được với thực tại của sự thấu rõ Thượng Đế.
121. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Giảm mong muốn và nhu cầu của bạn.
122. Nghĩ về Thượng Đế là điều đầu tiên khi bạn thức dậy vào buổi sáng, và hãy để ý nghĩ về
Thượng Đế là ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí của bạn khi bạn đi ngủ. (Nếu bạn thực sự muốn
tăng tốc con đường thăng thiên của mình, hãy để Thượng Đế là ý nghĩ duy nhất trong tâm trí
của bạn trong suốt cả ngày.)
123. Hãy có trí phân biệt để biết đâu là chế độ ăn tốt lành dành cho tâm trí, cảm xúc và tâm
linh của bạn. Đừng lãng phí thời gian của bạn để đọc các tiểu thuyết vô giá trị, xem những bộ
phim bạo lực, xem các chương trình truyền hình vô nghĩa hay mang tính bạo lực. Tất cả mọi
thứ bạn trải nghiệm đều tạo ra một dấu ấn trong tiềm thức của bạn. Cuộc sống quá ngắn ngủi
và quá quý giá. Chắc chắn nhất là hãy tận hưởng chính mình, tuy nhiên hãy làm điều đó trong
ngữ cảnh cộng tác cùng với Thượng Đế. Thăng thiên là một sự cam kết hoàn toàn, 24 giờ một
ngày, kể cả khi bạn ngủ. Một khi thói quen của loại ý thức này được phát triển, nó thậm khí
dễ dàng để thực hiện. Nó là một niềm vui thực sự, vì niềm vui thực sự là phụng sự Thượng
Đế.
124. Cung cấp 10 phần trăm lương, tiền bạc hoặc năng lượng của bạn cho một số hoạt động từ
thiện. Bạn phải hào phóng với người khác nếu bạn kỳ vọng vũ trụ sẽ hào phóng với bạn.
125. Đối với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, hãy nói “Không phải là ý của con, mà là
ý của Người. Xin cảm ơn bài học này”.
126. Vẫn giữ nguyên ý thức cho dù mọi người đang chỉ trích hay tán dương bạn. Nếu bạn để
mình rơi vào cả 2 điều đó thì bạn đã rơi trở lại hệ thống bản ngã tiêu cực thay vì vượt qua bản
ngã tiêu cực. Đừng bao giờ quên rằng : “Theo sau sự tự hào sẽ là sự suy thoái - After pride
cometh the fall”.
127. Hãy biết chính mình, bởi vì điều đó thực sự có nghĩa là biết Thượng Đế, vì đó là chính
bạn.
128. Việc thực hành tâm linh của bạn nên đều đặn, dần dần, hoàn toàn chân thành, theo lẽ
thường tình và kiên trì.
129. Đừng sử dụng tên của các Đấng một cách vô ích. Từ bỏ tất cả các câu chửi thề.
130. Loại bỏ thói xấu của tính ích kỷ và tiêu cực khỏi ý thức của bạn.
131. Thiết lập một thói quen và chế độ tâm linh cho bản thân mà không quá khó cũng không
quá dễ để tuân thủ thực hiện nó. Điều này bao gồm những sự rèn luyện thể chất như bài tập
thể dục, chế độ ăn uống giàu năng lượng sống…cũng như các bài thực hành tâm linh của bạn.
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132. Đừng bao giờ quên rằng chỉ có 2 cảm xúc duy nhất đó là Tình yêu và Sợ hãi. Không có
trung gian. Tất cả thực tại đều bắt nguồn từ một trong hai cảm xúc này.
133. Tránh nhìn mọi người với những suy nghĩ dâm đãng. Trước tiên, hãy nhìn thấy Cái Tôi
Vĩnh Cửu và Christ trước khi nhìn mọi người bằng con mắt vật lý của bạn.
134. Nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp mọi trở ngại, đó chính là chìa khóa. “Hãy tìm và ngươi
sẽ thấy”. “Hãy gõ và cửa sẽ mở”.
135. Nghe theo chỉ dẫn của Thượng Đế và các quy luật của Thượng Đế. Chính nhờ sự hiểu biết
này mà bạn tránh được đau khổ.
136. Sự cứu rỗi của bạn tùy thuộc vào bạn, không phụ thuộc vào Thượng Đế. Thượng Đế đã
ban cho bạn mọi thứ. Câu hỏi là, bạn sẵn sàng cho bản thân những gì?
137. Hãy tích cực và lạc quan trong mọi việc.
138. Hãy thinh lặng và biết Ta Là Thượng Đế.
139. Gọi ra tia thứ 12 màu vàng kim và năng lượng của Mahatma, vì chúng là hai tần số cao
nhất có sẵn cho chúng ta trên Trái Đất.
140. Làm việc với nhóm MAP (Chương trình hỗ trợ y tế của các Chân Sư Thăng Thiên) để
nâng cấp sức khỏe thể chất của bạn một cách thường xuyên. (Xem cuốn sách của tôi về tâm
lý học tâm hồn (soul psychology) để biết thêm thông tin.)
141. Liên tục khẳng định rằng tuyến yên của bạn đã ngừng sản xuất hóc môn của sự chết và
sản xuất duy nhất hóc môn của sự sống.
142. Hàng ngày hãy kêu gọi để được căn chỉnh đường kinh mạch (axiatonal alignment) như đã
được mô tả trong cuốn “The Keys of Enoch” để cân bằng toàn bộ hệ thống kinh mạch và tâm
linh và trường điện từ của bạn.
143. Gọi tới cái tôi đã thăng thiên ở chiều kích thứ 5 của bạn (là người đã đạt được sự thăng
thiên trong các thực tại phi thời gian và phi không gian) để hợp nhất ý thức của nó với ý thức
và hào quang của bạn trong suốt cả ngày.
144. Gọi tới Mahatma hàng ngày để truyền và pha trộn năng lượng và hào quang của Anh ấy
vào bạn trên Trái Đất. Đây là một phương pháp chắc chắn để tăng tốc con đường thăng thiên
của bạn lên gấp ngàn lần.
145. Coi bạn như là chân thần và giáo viên của bạn bây giờ là Thượng Đế. Chân Thần hay Cái
Tôi Hiện Diện - I Am Presence không còn ở bên trên bạn nữa. Ý thức của sự thăng thiên là
bạn là chân thần. Bạn chính là Cái Tôi Hiện Diện trên Trái Đất.
146. Thực hành thiền định và liệu pháp thăng thiên mà tôi đã cung cấp trong cuốn sách này
hàng ngày. Nếu bạn thực hiện thiền định này một cách thường xuyên trong 3 tháng, bạn sẽ
thấy mình trở nên hoàn toàn được biến đổi.
147. Trong phần thiền và các buổi cầu nguyện của bạn, hãy kêu gọi và hòa hợp vào Lõi Thiên
Hà và các Giáo Viên Thiên Hà. Cấp độ này vừa mới được cung cấp cho nhân loại và được
đảm bảo để trợ giúp bạn hoàn toàn neo cơ thể Ánh Sáng của bạn đi vào cấp độ vật lý, không
chỉ là ở cấp độ tâm trí, cảm xúc hay tâm linh. Hai trong số các giáo viên ở cấp độ thiên hà
này mà bạn có thể hòa hợp tới đó là Melchizedek và Chân Sư Averran. Việc chạm tới và khai
thác ở Cấp Độ Lõi Thiên Hà sẽ giúp bạn có khả năng dịch chuyển tức thời, biểu lộ ngay tức
thời và giao tiếp với ngôn ngữ của Ánh Sáng.
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Chương 26 – Đỉnh Cao Của Sự Thăng Thiên:
Thông Tin Và Kỹ Thuật
Tính tới tháng 9 năm 1994, đã có 500 Chân Sư Thăng Thiên trên bề mặt hành tinh Trái Đất đã
hoàn thành sự thăng thiên của họ. Tôi đề cập đến bề mặt Trái Đất ở đây, vì sẽ có thêm 300 người
khác được tính thêm vào vào con số này nếu bạn bao gồm cả các Chân Sư Thăng Thiên trong
Trái Đất Rỗng. Một con số vào khoảng từ 1800 tới 2500 Chân Sư Thăng Thiên nếu tính cả các
Chân Sư Thăng Thiên đang ở thể Etheric là những người không còn duy trì phương tiện cơ thể
vật lý nữa; con số này bao gồm nhiều thành viên của Bộ Tư Lệnh Ashtar (Ashtar Command) và
các Chân Sư Thăng Thiên trong chính phủ tâm linh ở cõi giới bên trong là những người đang tập
trung vào bề mặt Trái Đất.
Trong số 500 Chân Sư Thăng Thiên đang trong hình dạng vật lý và trên bề mặt hành tinh, có 30
người trong số đó là những người vừa hoàn thành sự thăng thiên của mình và họ là những sinh
viên của Djwhal Khul hay thành viên của Ashram (Đạo tràng) của anh ấy.
Điều quan trọng phải hiểu ở đây là có một sự khác biệt lớn giữa cái mà được gọi là lớp mần non
Chân Sư Thăng Thiên và Chân Sư Thăng Thiên là những người mà đã hoàn thành sự thăng thiên
của mình. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là có bảy cấp điểm đạo lớn mà tất cả những
ai đi trên con đường tâm linh phải đi qua. Bảy cấp điểm đạo này đã được mô tả khá rõ ràng bởi
phong trào Thông Thiên Học do bà Blavatsky đứng đầu và trong các cuốn sách của bà Alice
Bailey được viết bởi Chân Sư Thăng Thiên Djwhal Khul. Những thông tin này tiếp tục được mở
rộng hơn nữa bởi tổ chức Tibetan Foundation, với người đứng đầu là nhà dẫn kênh đầy phi
thường, Janet McClure. Vợ của tôi Terri và tôi và người bạn thân và em gái tinh thần của tôi
Marcia Dale Lopez có mối liên hệ với cả ba phong trào, và công việc hiện tại của chúng tôi là
đưa ra sự trao truyền tiếp theo các thông tin từ Djwhal Khul và Cấp Bậc Tinh Thần của Hành
Tinh (Thánh Đoàn) khi chúng tôi cùng nhau neo vào Ashram của Djwhal Khul trên bờ biển phía
Đông và phía Tây.
Trong số 5.000 Chân Sư Thăng Thiên được dự đoán ở kỳ lễ Phật Đản (Wesak), tháng 5 năm
1995, có khoảng 2.500 người sẽ hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 6 của họ và 2.500 người khác sẽ
giống như vào lớp mẫu giáo, có nghĩa là họ đang bắt đầu cấp thứ 6. Melchizedek đã nói với
chúng ta rằng sẽ có khoảng 3.000 Chân Sư Thăng Thiên trên hành tinh vào năm 2000, là cả những
người đã hoàn thành và cả lớp mẫu giáo. Sau năm 2000, con số này có khả năng tăng vọt với tốc
độ lớn hơn nhiều.
Vào năm 2000, Melchizedek cho biết có thể có 5.000 đến 10.000 điểm đạo đồ hoàn thành 7 cấp
điểm đạo trên hành tinh này.
Tôi cũng hỏi về những walkin. Tôi đã được cho biết là có 250.000 walkin trên hành tinh. Tôi sẽ
coi những con số này giống như một hạt muối, bởi vì tương lai luôn luôn thay đổi khi chúng ta
sử dụng quyền tự do lựa chọn của chúng ta, tuy nhiên chúng cũng cung cấp một số liệu về viễn
cảnh và một sự hình dung về quá trình thăng thiên của hành tinh.
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Tôi đã từng bối rối về lý do tại sao các chân sư gọi sự thăng thiên là cuộc điểm đạo/khai tâm thứ
sáu chứ không phải là thứ bảy. Lý do cho điều này là vì bạn đã đạt được sự thăng thiên ở lần
điểm đạo thứ 6, nhưng bạn sẽ không hoàn thành thăng thiên cho tới khi tiến hóa qua 7 cấp độ
phụ nằm giữa cấp thứ 6 và cấp điểm đạo chính thứ 7. Nói cách khác có 7 cấp điểm đạo phụ nằm
giữa mỗi một trong 7 cấp điểm đạo chính. Một Chân Sư Thăng Thiên lớp mẫu giáo mới chỉ vừa
đạt được điểm đạo lần thứ 6. Điều này báo hiệu sự tự do hoàn toàn ra khỏi bánh xe luân hồi, và
trong quá khứ nó có nghĩa là cái chết của phương tiện vật lý. Trong thời gian gần đây, hầu hết
các Chân Sư Thăng Thiên lớp mẫu giáo tiếp tục ở lại Trái Đất để phụng sự. Sau khi tiến hóa qua
cấp phụ thứ 7 của cuộc điểm đạo thứ 6 họ mới chính thức hoàn thành sự thăng thiên của mình.
Ngay sau đó, họ đi tới cấp thứ 7, mà đánh dấu sự thăng thiên hoàn toàn của cuộc điểm đạo lần
thứ 6.
Cuộc điểm đạo thứ bảy là lần điểm đạo cuối cùng và là cấp sau chót mà được thực hiện trên cõi
giới vật lý. Khi bạn bắt đầu lần thứ 7, bạn được coi như điểm đạo đồ lớp mẫu giáo thứ 7. Có 7
cấp độ phụ mà bạn phải tiến hóa thông qua đó để hoàn thành cấp điểm đạo này. Khi đạt tới cấp
phụ thứ 7 của cuộc điểm đạo thứ 7, tất cả sự điểm đạo phải dừng lại cho tới khi bạn rời khỏi cõi
giới vật lý. Bạn không thể đạt được cuộc điểm đạo lần thứ 8 mà không mất đi phương tiện vật lý.
Trong một số hệ thống tăng trưởng tâm linh, có một sự tham chiếu giữa 3 cấp phụ giữa mỗi trong
7 cấp điểm đạo chính. Đây là hệ thống được sử dụng bởi Brian Grattan trong Mahatma I & II.
Ông nói về 12 cấp điểm đạo chứ không phải 7. Djwhal nói với Marcia và tôi rằng hai hệ thống
xem xét quá trình điểm đạo giống nhau cho đến lần điểm đạo thứ sáu. Lần thứ 7, 8, 9 trong hệ
thống của Brian là 3 cấp phụ của cuộc điểm đạo thứ 6 như tôi đã nói tới. Điểm đạo lần thứ 10,
11 và 12 là 3 cấp điểm đạo phụ của cuộc điểm đạo thứ 7. Nói cách khác, việc hoàn thành đầy đủ
cuộc điểm đạo thứ 7 trong hệ thống của Djwhal Khul, sẽ giống như cuộc điểm đạo thứ 12 trong
hệ thống của Brian Grattan. Tôi chia sẻ điều này để có thể có sự thống nhất và hiểu biết lớn hơn
giữa hai hệ thống hữu ích này.
Cuộc điểm đạo thứ 7 là sự hợp nhất hoàn toàn với cõi giới Thượng Đế (Logoic) hay cõi giới thứ
7 của thực tại. Tôi sử dụng thuật ngữ “cõi giới - plane” ở đây thay vì sử dụng thuật ngữ “chiều
kích - dimension” bởi vì cuộc điểm đạo thứ 7 là sự hợp nhất với chiều kích thứ 6 của thực tại. Sự
Thăng Thiên là hợp nhất với chiều kích thứ 5 của thực tại. Ở cuộc điểm đạo thứ 7 có các kỹ năng
đặc biệt của sự thăng thiên như dịch chuyển tức thời, đi trên mặt nước, vật chất hóa, nhưng đều
ở dạng tiềm năng, nó không tự động có được. Djwhal Khul cũng đã nói với chúng ta rằng thương
số Ánh Sáng cao nhất (Light quotient) mà bạn có thể giữ mà không làm mất đi cơ thể vật lý là
98%. Khi hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 7 bạn phải giữ được mức thương số Ánh Sáng này cho
tới khi rời khỏi cõi giới Trần Thế. Điểm đạo đồ cấp 7 thường là một giáo viên ở quy mô toàn cầu,
nhưng điều này không nhất thiết đúng với một điểm đạo đồ cấp 6.
Trái Đất cũng đang trong quá trình bắt đầu tương tự và khi cô ấy hoàn thành sự cuộc điểm đạo
thứ 7 của mình, cô ấy cũng thực sự sẽ biến mất và thăng lên và đạt tới cuộc điểm đạo thứ 8 của
mình trên cõi giới bên trong.
Vấn đề xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn là một trong những yếu tố quan trong nhất để đạt
được điểm đạo cấp cao. Để đánh giá, cuộc điểm đạo thứ 3 yêu cầu tối thiểu 56% thương số Ánh
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Sáng, điểm đạo lần thứ 4 yêu cầu tối thiểu 62% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 5 yêu cầu
tối thiểu 75% thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 6 hay thăng thiên, đòi hỏi 80% tới 83%
thương số Ánh Sáng, điểm đạo lần thứ 7 đòi hỏi tối thiểu 92% thương số Ánh Sáng.
Để kết thúc phần thảo luận này về quá trình làm thế nào để hoàn thành sự thăng thiên của bạn và
chuyển tới cuộc điểm đạo thứ 7, có một vài thông tin thú vị khác mà tôi muốn chia sẻ. Gần như
không có thông tin về cuộc điểm đạo thứ bảy có sẵn trên cõi giới này. Một chút thông tin chúng
ta có là từ Djwhal Khul thông qua Alice Bailey. Tuy nhiên, Djwhal đã viết hầu hết những cuốn
sách đó như là một điểm đạo đồ cấp 5 và điểm đạo đồ cấp 6 của cõi giới bên trong. Những thông
tin của 50 năm trước rất sơ sài.
Điểm đạo lần thứ bảy là sự hợp nhất với Logos của hành tinh và Shamballa, khía cạnh ý chí của
Đấng Tạo Hóa của Hành Tinh Trái Đất. Nó là sự hợp nhất hoàn toàn với chân thần trong khi sự
thăng thiên chỉ là sự hợp nhất từ 80% đến 83%. Cuộc điểm đạo thứ 7 bắt đầu quá trình vượt qua
các quy luật vật lý. Có một nhóm người cốt lõi ở Ashram của Djwhal Khul hiện đang chuẩn bị
đạt được cuộc điểm đạo này.
Cuộc điểm đạo thứ 7 tạo ra một sự bùng nổ hoàn toàn của năng lượng trong luân xa tim. Nó tạo
ra một hệ thống luân xa thống nhất hoàn toàn mới, nói một cách ẩn dụ, nó giống như việc tạo ra
một hệ thống sao mới. Cuộc điểm đạo thứ bảy là một cam kết hoàn chỉnh để phụng sự, cho ý
thức nhóm và từ bỏ bản ngã tiêu cực và sự tách biệt. Bạn trở thành một điểm cô đặc của Ánh
Sáng sống. Nó cho bạn quyền đến và đi trong cung điện Shamballa. Nó được đề cập một cách bí
truyền như là cuộc điểm đạo của sự phục sinh. Đức Di Lặc đã đạt được cuộc điểm đạo thứ 7 của
mình trên thập tự giá vào lúc cái chết của Chân Sư Jesus. Là một điểm đạo đồ, bạn phải tìm thấy
con đường quay trở lại nguồn gốc của mình, hay là trạng thái của sự tồn tại được biết tới là
Shamballa. Vào lúc xảy ra cuộc điểm đạo thứ 7, một mãnh lực điện cao hơn được truyền bởi
Sanat Kumara thông qua quyền trượng điểm đạo của anh ấy, như là biểu thị cho sự hoàn thành
đầy đủ. Bạn không hoàn thành cuộc điểm đạo thứ bảy cho đến khi bạn ổn định thương số Ánh
Sáng của mình ở mức 97% đến 98%. Djwhal nói rằng bạn không thực sự ở cấp thứ bảy cho đến
khi bạn ở mức 94% thương số Ánh Sáng. Bạn chạm vào các cạnh của nó ngay khi mức thương
số Ánh Sáng ở mức 89%, tuy nhiên bạn sẽ không hoàn toàn ở cấp thứ 7 cho tới khi đạt tới 94%.
Có 5000 người dự định hoàn thành sự thăng thiên của họ kể ở lễ Wesak, lễ hội của Đức Phật vào
rằm tháng 5 năm 1995. Vào thời điểm đó, sẽ có 500 người trên Trái Đất hoàn thành cuộc điểm
đạo lần thứ 7 của họ. Vào tháng 9 năm 1994, có 200 người trên bề mặt Trái Đất đã hoàn thành
cuộc điểm đạo thứ 7. Sanat Kumara và Cấp Bậc Tinh Thần đã dự kiến khoảng 500 người sẽ hoàn
thành sự thăng thiên của họ vào năm 2000, gần với nhưng không phải là kết thúc của cửa sổ
thăng thiên mà Vywamus đã từng nói.
Tôi muốn làm rõ hơn các cuộc điểm đạo cao hơn xảy ra trong các nhóm hay các làn sóng. Nó có
thể được ví như một đội thi đấu thể thao. Mặc dù có thể có một vài các cầu thủ ngôi sao trong
đội ghi được nhiều điểm hơn những người khác, những tất cả đều sẽ nhận được giải vô địch nếu
đội đó thắng. Thành tích của một người được chia sẻ cho tất cả. Điều này loại bỏ tất cả ý thức
của sự cạnh tranh hay so sánh. Quá trình cũng có thể được ví như trò chơi xếp tranh. Tất cả mọi
người đều có mỗi phần để chơi, mặc dù một số bạn có thể giải những mảnh ghép lớn hơn mảnh
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khác, nhưng cả bức tranh sẽ không thể hoàn thành trừ khi mỗi người ghép phần của mình. Một
ví dụ khác Djwhal đã sử dụng là một phòng cấp cứu: tài xế xe cứu thương, nhân viên tiếp tân,
điều dưỡng, y tá và bác sĩ đều phải hợp tác hoàn hảo. Trong quá trình điểm đạo cũng tương tự,
tất cả đạt được cuộc điểm đạo như nhau, mặc dù một công việc có thể hấp dẫn hơn công việc
khác.
Các Chân Sư không tìm kiếm những ảo giác như vậy mà thay vào đó tìm kiếm để mỗi điểm đạo
đồ thực hiện công việc của người đó với công việc vĩ đại hơn ở Ashram và hoàn thành Kế Hoạch
Thiêng Liêng. Công việc của tôi là một ví dụ, tôi viết sách và giảng dạy. Công việc của vợ tôi là
dẫn kênh. Công việc của Marcial là điều hành Ashram của Djwhal Khul ở New York. Mỗi người
trong số các bạn có phần chơi riêng của mình và nhiều người khác cũng vậy là một phần của trò
chơi ghép hình mà họ tin cậy vào bạn nhiều như bạn tin cậy vào họ trên những công việc mà bạn
đang làm là một phần của toàn thể trò chơi ghép hình. Con đường nhanh nhất để thăng thiên và
hoàn thành cuộc điểm đạo thứ 7 là chơi phần Thần Thánh của bạn một cách hoàn hảo.

Kỹ Thuật Thăng Thiên
Các kỹ thuật thăng thiên sau đây là một số kỹ thuật thăng thiên tiên tiến nhất mà bạn sẽ tìm thấy
ở bất cứ đâu trên Hành tinh Trái Đất. Chúng là những sự bổ sung thú vị cho 20 kỹ thuật được liệt
kê ở trong Chương 4. Thực hành chúng đều đặn và cá nhân tôi đảm bảo bạn sẽ thu được những
kết quả phi thường. Tôi có thể nói điều này dựa trên cả kiến thức về lý thuyết lẫn kinh nghiệm.

Kỹ thuật thăng thiên số 21
Một trong những thông tin vô cùng phi thường đã tới với tôi trong công việc nghiên cứu đang
tiếp diễn đó là sự tồn tại thực sự của những chiếc ghế thăng thiên trên Hành Tinh Trái Đất và trên
khắp vũ trụ. Danh sách sau đây bao gồm những cái tôi đã phát hiện ra cho đến nay.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phòng màu vàng kim của Melchizedek trong lõi vụ trụ.
Ghế thăng thiên ở Ashram của Lenduce ở cấp độ thiên hà.
Ghế thăng thiên ở Ashram của Melchior trong lõi thiên hà.
Ghế thăng thiên trong lõi mặt trời trong phòng của Helios.
Ghế thăng thiên trong Shamballa, nhà của Sanat Kumara.
Ghế thăng thiên trên phi thuyền vũ trụ của người Arcturus, được gọi là Phòng Tổng Hợp Ánh
Sáng.
7. Ghế thăng thiên ở Núi Bàn, bang Utah, Hoa Kỳ, được gọi là Máy Gia Tốc Nguyên Tử.
8. Ghế thăng thiên trong Đại Kim tự tháp Giza ở trong buồng của nhà vua.
9. Ghế thăng thiên trong núi Shasta.
10. Ghế thăng thiên ở Telos, thành phố dưới lòng đất cách một dặm bên dưới Núi Shasta.
11. Ghế thăng thiên trên tàu Chỉ huy của Ashtar.
12. Ghế thăng thiên ở Châu Phi trong một phi thuyền ngoài hành tinh nằm bên dưới lòng đất.
13. Ghế thăng thiên ở trung tâm bên giữa của Trái Đất trong căn phòng màu vàng kim của
Melchizedek.
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14. Ghế thăng thiên ở nơi diễn ra sự thăng thiên của Serapis Bey ở Luxor, khu vực sông Nile, Ai
Cập.
Mười bốn ghế thăng thiên này, theo tôi, thực sự là một trong những chìa khóa vàng để đạt được
và hoàn thành sự thăng thiên của bạn. Sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì bạn
phải làm là thực hiện một yêu cầu rất đơn giản trong khi thiền định để được đưa lên ghế thăng
thiên mà bạn chọn và ngay lập tức bạn ở đó trong cơ thể tâm linh của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức
cảm thấy một dòng năng lượng tâm linh vi tế và đôi khi không vi tế lắm chạy qua toàn bộ hệ
thống bốn cơ thể của bạn. Các ghế thăng thiên sẽ giúp củng cố hệ thống lưới của bạn, làm sống
lại các phân tử của bạn, xây dựng thương số Ánh Sáng của bạn và tăng tốc độ thăng thiên của
bạn.
Các Chân Sư Thăng Thiên đã cho chúng ta nhiều chỗ ngồi để tránh sự nhàm chán và thêm gia vị
cho sự khám phá tâm linh của chúng ta. Tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng ba ghế thăng thiên đầu
tiên trong danh sách chính của bạn sau khi bạn thăng lên. Làm việc với các ghế thăng thiên trên
các cấp độ thiên hà và vũ trụ trước khi bạn thực sự thăng lên thậm chí sẽ kéo bạn về phía trước
của chính bạn. Bạn chắc chắn được chào đón để thử nghiệm với chúng một chút, tuy nhiên hãy
sử dụng các ghế thăng thiên khác trong hoạt động thiền định thường xuyên và liên tục của bạn.
Chiếc ghế thăng thiên duy nhất trong danh sách này mà tôi từng thấy trước đó trong một cuốn
sách, chiếc ghế đó có tên gọi là Máy Gia Tốc Nguyên Tử, mà Đức Saint Germain đã nói về nó
trong bộ sách tuyệt vời của anh ấy: bộ sách “The I Am Discourses”. Phần còn lại tất cả đều được
dẫn kênh từ tinh thần và thực sự là một sự trao truyền thần thánh cho nhân loại vào thời điểm
tuyệt vời nhất này.

Kỹ thuật thăng thiên số 22
Kêu gọi tới Sanat Kumara, Vywamus và chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn để bắn tất
cả các ký tự lửa (fire letters), mã khóa, và hình học thiêng từ chiều kích thứ 12 của thực tại của
bạn. Sau khi bạn làm điều này, các chữ cái lửa nhỏ vô cùng, mã khóa và hình dạng hình học
thiêng liêng sẽ tràn qua luân xa vương miện của bạn và bắt đầu chảy qua toàn bộ hệ thống kinh
mạch của bạn. Bạn càng tiến cao hơn trong tiến hóa tâm linh, càng có nhiều mã khóa và ký tự
lửa sẵn sàng để kích hoạt và thả neo.

Kỹ thuật thăng thiên số 23
Kêu gọi Microtron từ Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron. Microtron là một loại vi mạch xử lý và
hệ lưới năng lượng được đặt vào và cho phép cung cấp mức năng lượng thăng thiên cao nhất mà
bạn có thể nhận được.

Kỹ thuật thăng thiên số 24
Kêu gọi trực tiếp và cụ thể các năng lượng của sự thăng thiên đi xuống thông qua luân xa vương
miện của bạn. Djwhal Khul đã nói với chúng ta rằng chúng có thể được thấy như là Ánh Sáng
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vàng kim - trắng. Đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu mọi sự thiền định bằng cách gọi năng lượng
này để tạo kết nối với sự thăng thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 25
Kêu gọi một trận mưa Ánh Sáng từ Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron, từ Mahatma và
Melchizedek. Bắt đầu tập trung chuyên tâm ý định vào việc xây dựng thương số Ánh Sáng của
bạn mỗi ngày, cho tới khi đạt tới 80% tới 83% thương số ánh sáng cần thiết để thăng lên.

Kỹ thuật thăng thiên số 26
Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul để loại bỏ chương trình ma trận. Đây là một sự trao truyền
thần thánh tuyệt vời nhất mà nhân loại nhận được trong thời gian gần đây từ Sanat Kumara và
Cấp Bậc Tinh Thần. Lần đầu tiên tôi biết về nó từ người đồng hương của tôi ở Ashram của
Djwhal Khul, tên là Marcia Dale Lopez. Kiến thức của tôi sau đó được tăng thêm thông qua sự
dẫn kênh bởi vợ tôi Terri trong một hội thảo gần đây mà chúng tôi tổ chức tại nhà mình.
Khái niệm cơ bản ở đây đó là Cấp Bậc Tinh Thần giờ đây thực sự đã được cho phép để kéo bỏ
các chương trình dựa trên nỗi sợ hãi ra khỏi tiềm thức và hệ thống 4 cơ thể của bạn. Điều này
được thực hiện giống như một người làm vườn nhổ cỏ ra khỏi đất. Các chương trình dựa trên nỗi
sợ hãi thực sự trông giống như cỏ dại đen tối với nhiều gốc rễ khi bạn nhìn vào chúng với nhãn
thông. Chương trình loại bỏ ma trận này chưa bao giờ có sẵn cho nhân loại trước thời điểm này;
nó hoàn toàn mới. Hãy yêu cầu Djwhal Khul và Vywamus để cài đặt chương trình này trên cõi
giới bên trong. Thật vậy, chỉ cần yêu cầu trong khi thiền định rằng tất cả các chương trình dựa
trên nỗi sợ hãi của bạn sẽ bị loại bỏ. Nó sẽ được trợ giúp nếu bạn có thể chỉ ra một cách cụ thể.
Công việc này có thể được hoàn thành khi bạn đang ở trong một cuộc khủng hoảng cảm xúc hay
khi bạn đang cảm thấy tốt lành và chỉ muốn thực hiện một số công việc tinh chỉnh.
Trong một hội thảo gần đây, Djwhal Khul nói với chúng tôi rằng trong một ngày cuối tuần nào
đó, 45 phần trăm nỗi sợ cốt lõi của chúng ta đã thực sự được xóa bỏ, rút ra và xóa hoàn toàn khỏi
hồ sơ linh hồn. Điều này là vô cùng phi thường, vì tôi chắc chắn bạn sẽ đồng ý. Nó có sẵn cho
bạn để thỉnh cầu sự trợ giúp này.

Kỹ thuật thăng thiên số 27
Kêu gọi tới Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron để tăng thương số Ánh Sáng tới 100%. Đây là một
trong những kỹ thuật thăng thiên yêu thích của tôi và tôi sử dụng nó mọi lúc. Tôi sử dụng nó
không chỉ trong thiền mà còn trong khi xem tivi với vợ tôi vào đêm khuya. Dù bạn có tin hay
không nhưng việc xây dựng thương số Ánh Sáng tốt nhất của tôi lại diễn ra vào những thời gian
đó. Tôi là một người quản lý thời gian khá chi li. Một số công việc để thăng thiên tốt nhất của tôi
được thực hiện khi tôi đứng xếp hàng tại ngân hàng hoặc cửa hàng tạp hóa hoặc trong khi đang
làm những việc vặt. Metatron là một sinh mệnh vinh quang nhất và có khả năng tuyệt vời trong
lĩnh vực công nghệ Ánh Sáng.
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Kỹ thuật thăng thiên số 28
Đi tới buồng vàng kim của Melchizedek và đề nghị được điểm đạo với dòng Melchizedek bởi
chính bản thân đức Logos vũ trụ Melchizedek. Bất kể cấp điểm đạo nào mà bạn đã đạt được cũng
không sao, chỉ đơn giản thỉnh đầu để bắt đầu quá trình và thỉnh cầu phước lành từ anh ấy.
Melchizedek là sinh mệnh nhúng hồn (ensouls) vào toàn thể vũ trụ, và dòng Melchizedek là cốt
lõi, là tinh chất và là tiền đề của tất cả các giáo lý tâm linh trên Hành Tinh Trái Đất. Liệu còn ai
tốt hơn để khai tâm bạn đi vào dòng tu này hơn chính bản thân Melchizedek.

Kỹ thuật thăng thiên số 29
Kêu gọi tới chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn để quay tất cả các electron của bạn có
cùng tần số như các electron của các Chân Sư Thăng Thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 30
Hàng ngày, hãy thực hành phần mà tôi gọi là đi bộ thăng thiên. Đây là một trong những bài thực
hành tâm linh yêu thích của tôi và thực sự là một trong những phần yêu thích của tôi trong một
ngày. Bắt đầu khi bạn đi bộ bạn hãy gọi ra một ghế thăng thiên hay trận mưa Ánh Sáng từ
Metatron, Mahatma, Melchizedek hay cả 3. Sau đó, chỉ cần đi bộ và cố gắng duy trì một chút để
tiếp nhận được nhiều hơn bình thường. Nếu bạn trở nên quá nam tính, hay hiếu động, thì trong
suy nghĩ của bạn, bạn có thể ngắt kết nối năng lượng một chút. Không có tác hại gì; bạn đơn giản
chỉ cần ngắt và gọi lại cho họ nếu điều này bắt đầu xảy ra. Kỹ thuật thăng thiên đặc biệt này cũng
là một thực hành tốt để sử dụng trong trường hợp phân thân, khi bạn cũng đang sử dụng ghế
thăng thiên. Điều này có nghĩa là một phần của bạn sẽ ở trong tịnh viện thăng thiên và một phần
của bạn sẽ được đi bộ. Thật tốt khi bạn làm cả 2 việc này cùng một lúc ngay cả trước khi bạn
thăng thiên.
Tôi muốn nói ở đây rằng có thể là một vấn đề khi thực hiện quá nhiều hoạt động trên ghế thăng
thiên. Cơ thể vật lý cần một chút thời gian trong ngày để vận hành dòng chảy tự nhiên của nó.
Thực hành nhiều nhưng hãy nghỉ ngơi. Các năng lượng thường sẽ tự dừng lại trong các bữa ăn,
khi lái xe và các hoạt động có tính nam tính và nữ tính hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 31
Kỹ thuật thăng thiên này tôi gọi là hệ thống thăng thiên cùng bạn thân. Bạn không nhất thiết phải
làm điều này với người khác, nhưng nó có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự thăng thiên của cá nhân của
bạn khi làm việc cùng một người bạn hay một nhóm những người bạn trong việc thực hành thăng
thiên của bạn. Tôi làm điều này với vợ tôi Terri, với Marcia và với người bạn thân Karen của tôi.
Gần đây, nhóm thăng thiên cốt lõi này đã phát triển lớn hơn. Djwhal đã nói rằng điều này đôi khi
hoạt động giống như các cực dương và cực âm của pin. Chúng ta châm ngòi cho nhau và truyền
dẫn những tia sáng khác nhau của Đấng Sáng Tạo. Hai hay nhiều người trở nên gần như là một
thực thể nhóm. Một tâm trí nhóm được hình thành và sự tăng tốc của bất kỳ một thành viên nào
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sẽ tự động được truyền cho cả nhóm. Xa hơn nữa thì điều này sẽ xóa bỏ mọi sự cạnh tranh và so
sánh, vì các Chân Sư có xu hướng khai tâm đồng thời cho cả nhóm những ai đang làm việc với
nhau ở cùng một cấp độ tiến hóa. Như Chúa Jesus đã từng nói “hai hay nhiều người hơn hãy tập
hợp dưới tên của ta - “two or more” being “gathered in my name”. Thực hành thiền sẽ luôn
mạnh mẽ hơn khi được thực hiện trong một nhóm.
Tôi dành nhiều thời gian để thiền với bạn bè qua điện thoại. Marcia và tôi dành vài giờ một tuần
để làm việc này, mặc dù cô ấy sống ở New York và tôi sống ở Los Angeles. Tôi dường như thiền
lâu hơn khi tôi làm điều đó với một người bạn. Thời gian trôi qua nhanh hơn và nó vui hơn.

Kỹ thuật thăng thiên số 32
Kêu gọi tới Melchior, Lenduce, Vywamus và Sanat Kumara một sự neo đậu của các gói thông
tin Ánh Sáng từ vũ trụ cao hơn trên Sirius. Việc này thực sự giống như những phong bì Ánh Sáng
siêu hình được lập trình vào ngân hàng máy tính và hệ thống bốn cơ thể của bạn. Thỉnh cầu mỗi
tối trước khi đi ngủ để đi du hành đến Sirius trong khi bạn ngủ để theo học tại trường đại học cao
hơn này.

Kỹ thuật thăng thiên số 33
Thực hiện các cách thiền này đặc biệt vào lúc trăng tròn mỗi tháng và trong các cấu hình chiêm
tinh đặc biệt khác như lễ Phật Đản Wesak, Giáng sinh, ngày 31 tháng 12, vào các dịp tâm linh
như 11:11 hoặc 12:12, trong các trận mưa sao băng, vào ngày sinh nhật của các vị thánh…Những
thời gian đó cho phép sự mở ra đặc biệt của các cánh cổng và tuôn rải xuống các năng lượng tinh
thần. Chúng có thể cung cấp những bước nhảy lượng tử mà nhiều tuần thiền đôi khi không thể
cung cấp được như vậy.

Kỹ thuật thăng thiên số 34
Kêu gọi tới Vywamus, Sanat Kumara, Djwhal Khul và Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh để neo vào
cơ thể của bạn bản thiết kế chân thần. Yêu cầu rằng cơ thể này giờ đây sẽ thay thế bản thiết kế
trước đây đã bị hư hỏng mà bạn đã đang làm việc cùng với nó từ tất cả các kiếp sống trước đây.
Điều này sẽ cung cấp cho bạn một bản thiết kế hoàn hảo cho phương tiện vật lý của bạn làm việc.
Nhiều người không bao giờ hồi phục sau khi bị các vấn đề sức khỏe mãn tính vì nguyên nhân
này. Đồng thời gọi cho Nhóm chữa lành MAP và Nhóm chữa lành Etheric để sửa chữa mọi hư
hỏng trong phương tiện etheric mà cần thiết phải sửa chữa từ tất cả tiền kiếp và kiếp hiện tại của
bạn. Giá trị của kỹ thuật thăng thiên tuy đơn giản này nhưng lại không thể đo lường được hết giá
trị của nó. Kêu gọi tới các Arcturian và thỉnh cầu để được đưa tới buồng kỹ thuật (Mechanism
Chamber) bất cứ khi nào bạn cần chữa lành về thể chất.

Kỹ thuật thăng thiên số 35
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Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul và thỉnh cầu chân thần của bạn (tinh thần hay Cái Tôi
Hiện Diện hùng mạnh của bạn) được neo vĩnh viễn vào phương tiện vật lý của bạn. Điều này có
thể được hoàn thành nhờ vào sự đề nghị của bạn. Nó sẽ thúc đẩy đáng kể sự hợp nhất phàm ngã,
linh hồn và chân thần của bạn, mà trong thực tế đó chính là sự thăng thiên.

Kỹ thuật thăng thiên số 36
Trước khi đi ngủ mỗi tối, thỉnh cầu để được đăng ký vào các lớp học về dịch chuyển tức thời trên
cõi giới bên trong. Cơ thể tinh thần của bạn sẽ nhận được tất cả các thông tin cần thiết, sẽ được
lưu trữ cho đến thời điểm mà khi bạn đã sẵn sàng để thực sự làm điều đó. Djwhal Khul đã nói
với chúng ta rằng thực tế bạn cần phải gần như hoàn thành cuộc điểm đạo thứ bảy của mình và
đạt tới mức 96% đến 98% thương số Ánh Sáng để thực sự làm được điều này. Dịch chuyển tức
thời, tất nhiên, là sự di chuyển thực sự của cơ thể vật lý từ vị trí này sang vị trí khác tức thời.
Dịch chuyển tức thời không phải là một yêu cầu cần có để đạt được cuộc điểm đạo thứ bảy,
nhưng nó là một tùy chọn.

Kỹ thuật thăng thiên số 37
Trước khi ngủ hay trong khi thiền định, hoặc là cả hai, đề nghị được tham dự vào chương trình
xây dựng thương số Ánh Sáng của tia thứ 2 của Djwhal Khul trên cõi giới bên trong. Chương
trình này được thiết lập bởi Djwhal Khul mà nó giống như việc đưa một kim tiêm vào tĩnh mạch
để cung cấp chất dinh dưỡng cho bệnh nhân. Trong khi bạn đang ngủ, thương số Ánh Sáng sẽ
chảy nhỏ giọt với tốc độ dần dần và an toàn cho những người đăng ký tham gia chương trình. Bất
kể bạn có kết nối cá nhân với Ashram của Djwhal Khul hay không, bạn đều được chào mừng.
Các Cung Chủ (Chohan) của cả 7 tia hầu hết đều gửi các sinh viên của họ tới Ashram của Djwhal
khul để cùng tham gia vào quá trình đào tạo ở đây. Nó là một điều tốt lành khi tận dụng được các
ưu điểm từ các chương trình khác nhau trên cả 7 Ashram của El Morya, Kuthumi và Djwhal
Khul, Serapis Bey, Paul the Venetian, Hilarion, Jesus và Saint Germain.

Kỹ thuật thăng thiên số 38
Kêu gọi tới Vywamus và Djwhal Khul để neo vĩnh viễn trái tim vũ trụ. Lời thỉnh nguyện này nói
lên chính là mục đích và ý định của nó.

Kỹ thuật thăng thiên số 39
Kêu gọi tới Vywamus, Tổng lãnh thiên thần Michael và Djwhal Khul để đặt một mái vòm bảo
vệ vàng kim xung quanh bạn mọi lúc. Đề nghị Vywamus đưa tới bàn tay vàng kim của anh ấy di
chuyển qua các trường của bạn để gỡ bỏ tất cả các cấy ghép ngoài hành tinh, các tinh linh, các
thực thể tiêu cực, các năng lượng mất cân bằng, các dịch nhầy etheric.

Kỹ thuật thăng thiên số 40
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Gọi ra ở địa điểm nơi mà bạn thiền hay ở nơi thực hành tâm linh một cột ánh sáng thăng thiên
vinh viễn được thiết lập bởi các Chân Sư Thăng Thiên. Nếu cần thiết, hãy thiết lập hai trong số
chúng, một trong phòng thiền của bạn và một ở trong phòng nơi tổ chức các cuộc tụ họp của bạn.
Khi bạn tiến hóa, cột thăng thiên của bạn sẽ tiến hóa. Tất cả những ai vào đó sẽ được giúp đỡ và
được tăng tốc.

Kỹ thuật thăng thiên số 41
Vào cuối buổi thiền của bạn, hãy kêu gọi tới cái mà tôi gọi là những cơn lốc xoáy mini để trợ
giúp pha trộn các cơ thể cao hơn với hệ thống 4 cơ thể của bạn (là cơ thể vật lý, trí, cảm xúc và
cơ thể tâm linh) trên Trái Đất. Các cơn lốc xoáy mini là những cơn lốc xoáy vô cùng nhỏ mà pha
trộn và sát nhập các cơ thể cao hơn với các cơ thể thấp hơn. Chúng có thể được nhìn thấy rõ ràng
bởi những ai có nhãn thông.Với những ai chưa có nhãn thông thì bạn có thể tin tưởng rằng họ
đang ở đó và sẽ neo đậu theo lời cầu khẩn dù nhỏ nhất của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 42
Kêu gọi tới Helios để neo đậu và kích hoạt bộ phận chữa lành thăng thiên của bạn. Bộ phận chữa
lành thăng thiên này là một loại merkaba đặc biệt của mà dựa theo yêu cầu, có thể được lập trình
để kích hoạt sự thăng thiên. Nó cũng có thể cực kỳ hữu ích trong việc tạo điều kiện cho việc neo
và bắn tất cả các ký tự lửa, các mã khóa và các hình học thiêng mà tôi đã nói trước đó.

Kỹ thuật thăng thiên số 43
Kêu gọi tới Mahatma và Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh (I Am Presence) của bạn để mở rộng
Antakarana của bạn hay cây cầu cầu vồng, trên cả 2 cấp độ cá nhân và vũ trụ để có thể nhận được
một lượng vô cùng lớn dòng chảy của Thượng Đế chảy vào trong trường của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 44
Kêu gọi từ chính Cái Tôi Hiện Diện hùng mạnh của bạn và chân thần để neo đậu và kích hoạt sự
hợp nhất luân xa của bạn. Khi bạn thăng lên, 7 luân xa sẽ trở thành một luân xa kéo dài. Điều
này có thể được gọi ra và đặt vào vị trí trước khi bạn thăng lên.

Kỹ thuật thăng thiên số 45
Kêu gọi từ Mẹ Trái Đất và Tổng lãnh thiên thần Sandalphon và Khamel để giúp thẳng hàng
kundalini của cá nhân bạn với kundalini của hành tinh. Điều này sẽ tạo điều kiện cho một luồng
năng lượng lớn hơn thông qua các luân xa chân, luân xa gốc và lõi nối đất.

Kỹ thuật thăng thiên số 46
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Kêu gọi tới Vywamus, Djwhal Khul và Mẹ Trái Đất để năng lượng cá nhân của bạn sẽ được tích
hợp và thẳng hàng với 12 máy tính Elohim trên Trái Đất mà đang trong quá trình khai hỏa và
kích hoạt trong những năm sắp tới. Khi các máy tính Elohim này hoạt động, sẽ có một sự kích
hoạt tương ứng trong chính bản thể của bạn.

Kỹ thuật thăng thiên số 47
Kêu gọi tới Melchizedek để thanh lọc toàn thể con người bạn với ngọn lửa vàng kim và tro thiêng
để gỡ bỏ tất cả các tạp chất trong hệ thống 4 cơ thể của bạn và gỡ bỏ mọi thiếu sót của bản ngã
tiêu cực, sự tách biệt và các phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi.

Kỹ thuật thăng thiên số 48
Kêu gọi tới Các Bậc Thầy của 7 tia để tỏa ánh sáng thông qua trung tâm con mắt thứ 3 và kết nối
với mãnh lực của cầu cầu vồng và antakarana, đi vào ánh sáng của cột sáng thăng thiên. Yêu cầu
điều này được thực hiện thông qua toàn bộ cột luân xa, xuyên qua linh hồn trên tất cả con đường
quay trở lại chân thần.

Tổng Kết
Như bạn có thể thấy, đây là những công cụ và kỹ thuật thăng thiên phi thường. Thực hành chúng
càng nhiều càng tốt. Chia sẻ chúng với bạn bè của bạn, với toàn bộ đất nước và thế giới.
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Chương 27 – Thiền và Liệu Pháp Để Thăng Thiên
“Tôi lựa chọn chấp nhận và kêu gọi sự thâm nhập sâu của năng lượng Mahatma vào toàn bộ ma
trận năng lượng của tôi, từ đó cho phép mở ra hoàn toàn sự tỏa sáng của Cái Tôi Thần Thánh
của tôi trong việc phụng sự cái Tất Cả Là, ngay bây giờ”.
Vywamus
Khi bắt đầu bài thiền này, hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi, nơi mà bạn sẽ không bị làm phiền.
Hướng mặt về phía đông, vì dòng chảy tâm linh mạnh nhất theo hướng đó. Bài thiền và liệu pháp
cho sự thăng thiên này có thể được thực hiện bằng cách đọc to hoặc nói thầm. Nó cũng có thể
được ghi âm và mở lại để nghe trước khi đi ngủ vào ban đêm. Những ai có động lực cao cho sự
thực hành có thể ghi âm và mở lại trong khi bạn ngủ.
Đây là một bài thiền vô cùng toàn diện và đầy đủ. Nó được bảo đảm mời gọi ra các năng lượng
cho sự thăng thiên. Đó là một cách thiền và liệu pháp mà tôi khuyên bạn nên làm việc với mỗi
ngày, một hoặc hai lần một ngày, trên cơ sở nhất quán và liên tục. Tôi sẽ đảm bảo với bạn rằng
phương thức thiền và liệu pháp này sẽ hoàn toàn chuyển hóa ý thức của bạn, hệ thống 4 cơ thể
của bạn và thực tại của bạn.
(Người dịch : Phần bên dưới các bạn có thể thực hành theo nghĩa tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều
được, mình sẽ để cả 2 ngôn ngữ cho phần thực hành này để các bạn lựa chọn).
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Thiền Và Liệu Pháp Thăng Thiên
Nguyên nghĩa tiếng Anh:
Beloved God, Christ, Holy Spirit, Beloved Mighty I Am Presence, my Monad, I Am that I Am,
Beloved Mahatma, the Avatar of Synthesis, Seven Mighty Elohim, Melchior, our Galactic Logos,
Ashtar Command, Archangels Michael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel, Zadkiel,
Metatron, Helios, our Solar Logos, Sanat Kumara, our Planetary Logos, Lord Maitreya, the
Planetary Christ, the Manu, Allah Gobi, the Mahachohan, Sathya Sai Baba, beloved Chohans of
the Seven Rays, El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Paul the Venetian, Hilarion, Master Jesus, and
Saint Germain, Lords of Karma, Djwhal Khul, Buddha, Vywamus, Virgin Mary, Quan Yin, Isis,
Babaji, the Great Divine Director, Enoch, the Great White Brotherhood MAP Healing Team
(Pan, Overlighting Angel of Healing, Ascended Masters and Monad), Order of Melchizedek,
Spiritual Hierarchy, Great White Brotherhood, Masters of Shamballa!
I Am the Monad, I Am the Light Divine, I Am Love, I Am Will, I Am Fixed Design! I hereby
ask and pray for your collective help in the following ascension meditation. I hereby call forth
an all-powerful tube of cosmic Light substance to serve as an invincible shield of protection
throughout this meditation and throughout my life in general. I ask that this tube of Light be
absolutely invulnerable and invincible to all that is not of God and the Christ Light.
Within this large tube I now visualize a smaller tube the circumference of my head now moving
upward from my crown chakra, up through my soul, up through my monad or I Am Presence,
and then continuing up through all three hundred fifty-two levels of the cosmic being known as
the Mahatma or the Avatar of Synthesis, and then all the way up to God Himself.
Within this large tube I now visualize a smaller tube the circumference of my head now moving
upward from my crown chakra, up through my soul, up through my monad or I Am Presence,
and then continuing up through all three hundred fifty-two levels of the cosmic being known as
the Mahatma or the Avatar of Synthesis, and then all the way up to God Himself.
This tube of Light is your antakarana, or rainbow bridge. When you are connected through all
levels in your mind’s eye, then bring this tube down through the seven chakras, or chakra column,
and send it down into the center of the Earth. Your antakarana now goes from the center of the
Earth all the way up to God.
Now attune yourself to the presence of God. Chant the sacred sound of Aum seven times and
send it up the antakarana through the soul, monad, and Mahatma, back to God. Remain silent for
a few moments to experience the effects.
Now call forth from God and the God Force a pillar of God’s Light which is now flowing down
your antakarana and your tube of protection. Let this Light first fill your physical body, then your
etheric body, emotional body, mental body, and spiritual bodies.
Now call forth in your mind’s eye the Mahatma energy, which is a group consciousness that
embodies all three hundred fifty-two levels back to God. Call forth this Mahatma and Avatar of
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Synthesis energy and let it first fill every cell in your physical body.
Let it now fill every physical organ with cosmic Light. Let it fill your pineal gland, your pituitary
gland, your thyroid gland, your thymus gland, your adrenal glands, and your gonadic and sexual
glands. Let the Mahatma energy fill your seven bodies with cosmic Light. The Mahatma energy
is the highest cosmic energy that is available to us on Earth, according to Vywamus. Let this
energy bathe your entire being.
Beloved God and Beloved Mahatma, I choose now to accept and invoke a deep penetration of
the Mahatma energy into my entire energy matrix, thereby allowing a full, open radiation of my
Divine self in service to All That Is, now.
I now call forth from God and the God Force a series of golden balls of Light. These large golden
balls of Light are coming down from God and my mighty I Am Presence and moving down my
chakra column, entering my seven chakras.
I let the golden ball of Light enter my first chakra. I now fully open and activate my first chakra.
I Am that I Am. Aum!
I Let the golden ball enter my second chakra. I now fully open and activate my second chakra. I
Am that I Am. Aum!
I now fully open and activate my third chakra. I Am that I Am. Aum! I now fully open and
activate my fourth chakra. I Am that I Am. Aum! I now fully open and activate my fifth chakra.
I Am that I Am. Aum!
I now fully open and activate my sixth chakra. I Am that I Am. Aum!
I now fully open and activate my seventh chakra. I Am that I Am. Aum! Now, call forth your
Mighty I Am Presence and Archangel Michael and the
Great White Brotherhood Medical Assistance Program (MAP) team (composed of Pan,
Ascended Master healers, angels of healing, and your own monad) to enter each chakra and
perfectly balance and attune it, removing any unwanted energies or cords of energy that are not
for your highest God purpose and of your true Divine monadic blueprint. Take about fifteen
seconds or more for each chakra to fully invoke cleansing, perfect healing, and balancing for
each chakra. Once you have perfectly purified, cleansed, healed, and balanced each chakra with
God’s healing Light, then request an activation for the perfect integration and balancing of your
chakras so they function as one unified chakra.
Now call forth the violet flame of Saint Germain to bathe your entire being in his violet
transmuting flame. Let this beautiful violet energy flowing down from God transmute any and
all negativity into the purity and perfection of God. After bathing in this energy for about fifteen
to thirty seconds, then call forth the golden twelfth ray and allow it to bathe your entire being in
the energy of the Christ consciousness. See your entire being and all seven bodies being filled
with this luminous golden energy pouring down from God, your Mighty I Am Presence and the
Ascended Masters. Bathe in this twelfth ray golden Light for another fifteen to thirty seconds.
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Now request God and the God force to be placed within your living Light merkabah vehicle. See
the merkabah vehicle as a double-terminated crystal that surrounds your entire body, with another
horizontal double-terminated section coming out the front and back of the vertical part. The
merkabah vehicle will help to accelerate and quicken your overall vibrational frequencies. It is
also a vehicle in which you can soul travel during meditation or while you sleep at night. Place
yourself fully within the merkabah vehicle now and allow it to spin clockwise. This spinning
allows you to become even more attuned to the cosmic pulse and frequencies of God and the God
Force.
I am now ready for the ascension process to begin! (The ascending process is really the
descending process of spirit into matter.) Beloved God and God force, I now call forth my soul
to fully descend into my consciousness and four-body system if it has not done so already. I Am
that I Am. Aum!
I call forth my glorified Lightbody to now descend into my consciousness
and four-body system. I Am that I Am. Aum!
I call forth the Ascension Flame to descend and enter my consciousness and entire four-body
system. I Am that I Am. Aum!
I call forth the full activation of my Alpha and Omega chakras! I Am that I Am. Aum! I call forth
the Amrita, fire letters, sacred geometries, and key codes from the Keys of Enoch to now become
fully activated. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the full activation and creation of my full potential twelve strands of DNA within
my physical vehicle. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the full activation of my pituitary gland to create only the life hormone and to
stop producing the death hormone! I Am that I Am. Aum!
I now call forth and fully activate my monadic Divine blueprints in my conscious, subconscious,
and superconscious minds and four-body system. I Am that I Am. Aum!
I now call forth and fully activate my kundalini energy as guided by my monad and Mighty I Am
Presence. I Am that I Am. Aum!
I now call forth a matchstick-sized spark of Cosmic Fire from the presence of God Himself to
illuminate and transform my entire being into the light of God. I Am that I Am. Aum!
I now call forth a full axiatonal alignment as described in The Keys of Enoch to perfectly align
all my meridian flows within my consciousness and four- body system! I Am that I Am. Aum!
I now call forth and fully claim my physical immortality and the complete cessation of the aging
and death process. I am now youthing and becoming younger every day. I Am that I Am. Aum!
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I now call forth the full opening of my third eye and all my psychic abilities and channeling
abilities, that I may use them in the glory and service of the Most High God and my brothers and
sisters in Christ on Earth. I Am that I
Am. Aum!
I now call forth perfect radiant health to manifest within my physical, emotional, mental, etheric,
and spiritual bodies. I ask and command that these bodies now manifest the health and perfection
of Christ. I Am that I Am.
Aum!
I now call forth my sixteenth chakra to descend, moving all my chakras down my chakra column
until my sixteenth chakra resides in my seventh, or crown chakra. I Am that I Am. Aum!
I now call forth my fifteenth chakra to descend and enter my sixth, or third eye chakra. I Am that
I Am. Aum!
I now call forth my fourteenth chakra to descend and enter my throat chakra. I Am that I Am.
Aum!
I now call forth my thirteenth chakra to descend and enter and reside in my heart chakra. I Am
that I Am. Aum!
I now call forth my twelfth chakra to descend and enter and reside in my solar plexus chakra. I
Am that I Am. Aum!
I now call forth my eleventh chakra to descend and enter and reside in my second chakra. I Am
that I Am. Aum!
I now call forth my tenth chakra to descend and enter and reside in my first chakra. I Am that I
Am. Aum!
I now see the rest of my chakras, nine through one, descend down my legs and into the Earth in
a corresponding fashion. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the complete stabilization of my new fifth-dimensional chakra grid system within
my consciousness and four-body system now. I Am that I Am. Aum!
I now call forth and see my chakra column lighting up like a Christmas tree with my first chakra
becoming a large ball of pearl-white Light.
My second chakra now becomes a large ball of pink-orange Light. My third chakra now becomes
a glowing ball of golden Light.
My heart chakra now lights up with a pale violet-pink Light. My fifth chakra now lights up with
a deep blue-violet Light.
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My third eye chakra now lights up with a large ball of golden-white Light. My crown chakra now
lights up with violet-white Light.
My entire chakra column has now been ignited with the fifth-dimensional ascension frequency.
I Am that I Am. Aum!
I now call forth with all my heart and soul and mind and might the collective help of my eleven
other soul extensions in my ascension process. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the combined collective help of the one hundred forty-three other soul extensions
of my monadic group in my ascension process, now. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the complete descending and integration into my being of the raincloud of
knowable things! I Am that I Am. Aum!
I now call forth the trinity of Isis, Osiris, and Horus, and all pyramid energies that are aligned
with Source to now descend into my consciousness and four- body system and to become fully
activated now.
I also call forth the Ascended Master Serapis Bey and his Ascension Temple energies from Luxor
to descend and become fully activated within my consciousness and four-body system now. I
Am that I Am. Aum!
I now call forth an ascension column of Light to surround my entire being. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the complete balancing of all my karma from all my past and future lives. I Am
that I Am. Aum!
I now call forth the raising of my vibrational frequencies within my physical, astral, mental,
etheric, and spiritual bodies to the fifth-dimensional frequencies. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the Light of a thousand suns to descend into my being and raise my vibrational
frequencies one-thousandfold. I Am that I Am. Aum!
I now call forth the sacred sound of Aum to descend and reverberate through my consciousness
and four-body system. I Am that I Am. Aum!
I now call forth a complete and full baptism of the Holy Spirit. I Am that I Am. Aum!
I call forth the perfect attunement and completion of my dharma, purpose, and mission in this
lifetime in service of God’s plan. I Am that I Am. Aum!
I call forth to descend now my Christed overself body. I Am that I Am. Aum!
I call forth my fifth-dimensional ascended self, who is already ascended within the understanding
of simultaneous time, to now meld its consciousness with my unified field and aura. I Am that I
Am. Aum!
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I call forth my spiritual teacher, (insert name), to descend through my crown chakra and meld his
or her ascended consciousness and Light into my consciousness and four-body system. I Am that
I Am. Aum!
I hereby call forth the great God Flame to now descend and integrate and blend its greater flame
with my lesser flame on Earth. I Am that I Am. Aum!
Lastly, I call forth my monad, my mighty I Am Presence and spirit to now fully descend into my
consciousness and four-body system and transform me into Light and the Ascended Master I
truly am. I Am that I Am. Aum!
Take a few moments of silence to allow the complete ascension to fully take place while
remaining on Earth. Upon complete merger with the Light in consciousness and in your four
body system, recite the following affirmations of truth:
Be still and know I Am God! I Am that I Am. Aum!

I Am the resurrection and the life! I Am that I Am. Aum!
I Am the mighty I Am Presence on Earth forever more! I Am that I Am. Aum!
I Am the Ascended Master (insert your full name)! I Am that I Am. Aum! I Am God living in
this body as (insert name)! I Am that I Am. Aum!
The mighty I Am Presence is now my real self! I Am that I Am. Aum! I Am the ascension in the
Light. I Am that I Am. Aum!
I Am the Truth, the Way, and the Light. I Am that I Am. Aum!
I Am the open door which no man can shut. I Am that I Am. Aum! I Am Divine perfection made
manifest now. I Am that I Am. Aum! I Am the revelation of God. I Am that I Am. Aum!
I Am the Light that lights every man that cometh into the world. I Am that I Am. Aum!
I Am the cosmic flame of cosmic victory. I Am that I Am. Aum! I Am the ascended being I wish
to be now. I Am that I Am. Aum!
I Am the raised vibration of my full Christ and I Am potential. I Am that I Am. Aum!
I Am the Aum made manifest in the world. I Am that I Am. Aum!
I Am a full member of the Great White Brotherhood and Spiritual Hierarchy. I Am that I Am.
Aum!
I Am the realized manifestation of the eternal self. I Am that I Am. Aum!
I Am the embodiment of Divine love in action. I Am that I Am. Aum!
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I live within all beings and all beings live within me. I Am that I Am. Aum!
I Am now one with the monadic plane of consciousness on Earth! I Am that I Am. Aum!
I Am now living in my glorified body of Light on Earth. I Am that I Am. Aum!
I now affirm my ability to transform my four bodies into Light and travel anywhere in God’s
infinite universe. I Am that I Am. Aum!
I call forth to Helios, the Solar Logos, to now send forth into my consciousness through my crown
chakra, the sixty-four Keys of Enoch in all five sacred languages so they are fully integrated into
my being on Earth. I Am that I Am. Aum!
I fully affirm my identity as the Eternal Self, the Christ, the Buddha, the atma, the monad, the I
Am Presence on Earth in service of humankind. I Am that I Am. Aum!
I fully affirm that I Am physically immortal and I can, if I choose, remain on Earth indefinitely
without aging! I Am that I Am. Aum!
I see every person, animal, and plant as the embodiment of the Eternal Self, whether they are
aware of their true identity or not. I Am that I Am. Aum!
I Am now the perfect integration of the monad, soul, and personality on Earth. I Am that I Am.
Aum!
In this holy instant has salvation come. I Am that I Am. Aum! I Am one self united with my
Creator. I Am that I Am. Aum! I Am the Light of the world. I Am that I Am. Aum!
I Am now a fully ascended being who has chosen to remain on Earth to be of service to all
sentient beings! I Am that I Am. Aum!
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!) I
Am that I Am.
Aum!
Kết thúc phần nội dung nguyên nghĩa bằng tiếng Anh. Phần sau sẽ là bản dịch Tiếng Việt.
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Thiền Và Liệu Pháp Để Thăng Thiên
Thượng Đế yêu dấu, Đức Christ, Tinh Thần Thiêng Liêng, Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh Yêu
Dấu, Chân Thần của tôi, Ta Là Cái Ta Là, Mahatma Yêu Dấu, Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp, 7
Elohim Hùng Mạnh, Đức Melchior, Đức Thiên Hà Thượng Đế của chúng tôi, Bộ Tư Lệnh Ashtar,
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel, Zadkiel,
Metatron, Helios, Đức Thái Dương Thượng Đế của chúng tôi, Sanat Kumara, Đức Hành tinh
Thượng Đế của chúng tôi, Đức Di Lặc, Đức Christ Hành Tinh, Đức Manu, Đức Allah Gobi, Đức
Văn Minh Đại Đế, Đức Saythya Sai Baba, Các Cung Chủ Của 7 Tia Yêu Dấu, El Morya,
Kuthumi, Serapis Bey, Paul the Venetian, Hilarion, Master Jesus, and Saint Germain, Các vị
Nghiệp Quả Tinh Quân, Đức Djwhal Khul, Đức Phật, Đức Vywamus, Đức Trinh Nữ Maria, Đức
Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Isis, Đức Babaji, Nhà Quản Lý Thần Thánh Vĩ Đại, Đức Enoch,
Nhóm Chữa Lành của Những Anh Em Trắng Cao Cả M.A.P (Thần Pan, Các Thiên Thần Ánh
Sáng Chữa Lành, Các Chân Sư Thăng Thiên và Chân Thần), Dòng Melchizedek, Cấp Bậc Tinh
Thần Hành Tinh, Những Anh Em Trắng Cao Cả, Các Chân Sư Của Shamballa!
Tôi là Chân Thần, Tôi là ánh sáng Thiêng Liêng, Tôi là Tình Yêu, Tôi là Ý Chí, Tôi là ý định
vững bền. Do đó tôi thỉnh cầu và cầu nguyện cho sự giúp đỡ tập thể của các bạn trong việc thiền
thăng thiên sau đây. Do đó tôi gọi tới một ống Ánh Sáng vũ trụ toàn năng bền vững để phục vụ
như một lá chắn bảo vệ không thể bị đánh bại trong suốt thời gian thiền định này và trong suốt
toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi yêu cầu ống Ánh sáng này tuyệt đối bất khả xâm phạm và bất khả chiến
bại đối với tất cả những gì không thuộc về Thượng Đế và Ánh Sáng Christ.
Bên trong ống lớn này bây giờ tôi hình dung ra một ống nhỏ hơn có chu vi như đầu của tôi đang
di chuyển lên từ luân xa vương miện của tôi, đi lên xuyên qua linh hồn của tôi, đi lên xuyên qua
chân thần hay Cái Tôi Hiện Diện của tôi, và sau đó tiếp tục đi lên xuyên qua tất cả 352 cấp độ
của sinh mệnh vũ trụ được biết tới như là Mahatma hay Đấng Lâm Phàm Tổng Hợp, và sau đó
trên tất cả các con đường quay trở lại tới chính Thượng Đế.
Ống ánh sáng này là antakarana của bạn hay cây cầu cầu vồng. Khi bạn được kết nối xuyên qua
tất cả các cấp độ trong con mắt tâm trí của bạn, thì sau đó đưa ống này hạ xuống xuyên qua bảy
luân xa hay cột luân xa, và gửi nó xuống trung tâm Trái Đất. Antakarana của bạn bây giờ đi từ
trung tâm của Trái Đất qua tất cả các con đường lên tới Thượng Đế.
Bây giờ hãy hòa hợp chính bạn tới sự hiện diện của Thượng Đế. Tụng âm thanh thiêng liêng
Aum (Om) 7 lần và gửi nó lên antakarana xuyên qua linh hồn, chân thần, và Mahatma, trở lại
Thượng Đế. Giữ im lặng trong một vài khoảnh khắc để trải nghiệm các tác động.
Bây giờ hãy gọi ra từ Thượng Đế và Thần Lực một cột Ánh Sáng của Thượng Đế đang tuôn chảy
xuống antakarana của bạn và ống bảo vệ của bạn. Trước tiên, hãy để Ánh Sáng này lấp đầy cơ
thể vật lý của bạn, sau đó là cơ thể etheric, cơ thể cảm xúc, cơ thể trí và cơ thể tâm linh.
Bây giờ hãy gọi ra trong con mắt của tâm trí của bạn năng lượng Mahatma, là một ý thức nhóm
và là hiện thận của tất cả 352 cấp độ quay trở lại Thượng Đế. Gọi ra từ Mahatma và Đấng Lâm
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Phàm Tổng Hợp này năng lượng và đầu tiên hãy để nó lấp đầy toàn bộ mỗi tế bào trong cơ thể
vật lý của bạn.
Hãy để nó lấp đầy mọi cơ quan vật lý bằng Ánh Sáng vũ trụ. Hãy để nó lấp đầy tuyến tùng, tuyến
yên, tuyến giáp, tuyến ức, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục và cơ quan sinh dục của bạn. Hãy
để năng lượng Mahatma lấp đầy bảy cơ thể của bạn bằng Ánh Sáng vũ trụ. Năng lượng Mahatma
là năng lượng vũ trụ cao nhất có sẵn cho chúng ta trên Trái Đất, theo Vywamus. Hãy để năng
lượng này tắm toàn bộ bản thể của bạn.
Thượng Đế Yêu Dấu và Mahatma Yêu Dấu, Tôi lựa chọn chấp thuận và kêu gọi sự thâm nhập
sâu của năng lượng Mahatma vào toàn bộ ma trận năng lượng của tôi, từ đó cho phép mở ra hoàn
toàn sự tỏa sáng của Cái Tôi Thần Thánh của tôi trong việc phụng sự cái Tất Cả Là, ngay bây
giờ.
Tôi bây giờ gọi ra từ Thượng Đế và Thần Lực một loạt những quả cầu vàng kim của Ánh Sáng.
Những quả cầu vàng kim lớn của Ánh Sáng đang rơi xuống từ Thượng Đế và Cái Tôi Hiện Diện
Hùng Mạnh của tôi và di chuyển xuống cột luân xa của tôi, đi vào bảy luân xa của tôi.
Tôi để quả cầu vàng kim của Ánh Sáng đi vào luân xa đầu tiên của tôi. Bây giờ tôi mở ra hoàn
toàn và kích hoạt luân xa đầu tiên của tôi. I Am that I Am. Om!
Tôi để quả cầu vàng kim của Ánh Sáng đi vào luân xa thứ 2 của tôi. Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn
và kích hoạt luân xa thứ 2 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn và kích hoạt luân xa thứ 3 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn và kích hoạt luân xa thứ 4 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn và kích hoạt luân xa thứ 5 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn và kích hoạt luân xa thứ 6 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi mở ra hoàn toàn và kích hoạt luân xa thứ 7 của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ, hãy gọi ra Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh và Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và nhóm
Chương Trình Hỗ Trợ Y Tế của Những Anh Em Trắng Cao Cả (MAP) (bao gồm thần Pan, Các
Chân Sư Thăng Thiên về chữa lành, các thiên thần chữa lành, và chân thần của chính bạn) đi vào
mỗi luân xa để cân bằng hoàn hảo và hòa hợp nó, loại bỏ bất kỳ năng lượng không mong muốn
hoặc các sợi dây năng lượng mà không phục vụ cho mục đích cao nhất của Thượng Đế và bản
thiết kế Thần Thánh thực sự của bạn. Mất khoảng 15 giây hoặc nhiều hơn cho mỗi luân xa để
kêu gọi, làm sạch hoàn toàn, chữa lành hoàn hảo và cân bằng cho mỗi luân xa. Một khi bạn đã
thanh lọc hoàn hảo, làm sạch, chữa lành và cân bằng từng luân xa với Ánh Sáng chữa lành của
Thượng Đế, thì sau đó hãy đề nghị kích hoạt sự tích hợp hoàn hảo và cân bằng các luân xa của
bạn để chức năng của chúng hoạt động như một luân xa được hợp nhất.
Bây giờ hãy gọi ra ngọn lửa tím của Saint Germain để tắm toàn bộ bản thể của bạn trong ngọn
lửa tím của sự chuyển hóa của anh ấy. Hãy để năng lượng màu tím tuyệt đẹp này chảy xuống từ
Thượng Đế chuyển hóa mọi thứ và tất cả tiêu cực thành sự tinh khiết và hoàn hảo và Thượng Đế.
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Sau khi tắm trong năng lượng này trong khoảng 15 đến 30 giây, sau đó gọi ra tia thứ 12 màu
vàng kim và cho phép nó tắm toàn bộ bản thể của bạn trong năng lượng của ý thức Christ. Thấy
toàn bộ bản thể của bạn và tất cả 7 cơ thể được lấp đầy với năng lượng vàng kim rực rỡ đang
tuôn chảy xuống từ Thượng Đế, Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh của bạn và các Chân Sư Thăng
Thiên. Tắm trong ánh sáng vàng kim của tia thứ 12 này trong khoảng 15 tới 30 giây.

Minh họa phương tiện merkabah.
Bây giờ hãy đề nghị Thượng Đế và Thần Lực đặt bên trong Ánh Sáng sống của bạn phương tiện
merkabah. Thấy phương tiện merkabah này như một tinh thể có 2 đầu nhọn bao quanh toàn bộ
cơ thể của bạn. (Người dịch: Hình dung giống như ở ảnh minh họa). Phương tiện Merkabah này
sẽ giúp gia tốc và tăng nhanh chóng tần số rung động tổng thể của bạn. Nó cũng là một phương
tiện mà bạn có thể du hành linh hồn trong khi thiền hay trong khi ngủ hàng đêm. Đặt bản thân
bạn hoàn toàn bên trong phương tiện merkabah bây giờ và cho phép nó quay theo chiều kim đồng
hồ. Sự quay tròn này cho phép bạn trở nên hòa hợp hơn với xung và tần số của Thượng Đế và
Thần Lực.
Tôi bây giờ sẵn sàng cho quá trình thăng thiên bắt đầu! (Quá trình thăng thiên thực sự là quá
trình hạ xuống của tinh thần đi vào vật chất). Thượng Đế Yêu Dấu và Thần Lực, Bây giờ tôi gọi
ra linh hồn của tôi hoàn toàn hạ xuống đi vào ý thức và hệ thống 4 cơ thể của tôi nếu nó chưa
được thực hiện. I Am that I Am. Om!
Tôi gọi ra Cơ Thể Ánh Sáng vinh quang của tôi bây giờ hạ xuống đi vào ý thức và hệ thống 4 cơ
thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Tôi gọi ra Ngọn Lửa Thăng Thiên hạ xuống và đi vào ý thức và hệ thống 4 cơ thể của tôi. I Am
that I Am. Om!
Tôi gọi ra sự kích hoạt đầy đủ của các luân xa Alpha và Omega của tôi. I Am that I Am. Om!
Tôi gọi ra Amrita, các ký tự lửa, các hình học thiêng, các mã khóa từ Chìa Khóa của Enoch bây
giờ trở nên được kích hoạt hoàn toàn. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự kích hoạt đầy đủ và tạo ra tiềm năng đầy đủ của 12 chuỗi DNA của tôi bên
trong phương tiện vật lý. I Am that I Am. Om!
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Bây giờ tôi gọi ra sự kích hoạt đầy đủ của tuyến yên của tôi để chỉ tạo ra hóc môn sự sống và
ngừng sản xuất hóc môn chết! I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra và kích hoạt đầy đủ bản thiết kế Thần Thánh của tôi trong tâm trí ý thức, tiềm
thức và siêu ý thức của tôi và hệ thống bốn cơ thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra và kích hoạt hoàn toàn năng lượng Kundanlini của tôi theo sự hướng dẫn bởi
chân thần và Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra một tia Lửa Vũ Trụ có kích thước bằng que diêm từ sự hiện diện của chính
Thượng Đế để chiếu sáng và chuyển hóa toàn bộ bản thể của tôi thành ánh sáng của Thượng Đế.
I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra một sự căn chỉnh hoàn toàn đường kinh mạch như được mô tả trong Chìa Khóa
Của Enoch để thẳng hàng hoàn hảo tất cả các đường kinh mạch bên trong ý thức và hệ thống 4
cơ thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra và tuyên bố đầy đủ sự bất tử về thể xác của tôi và sự chấm dứt hoàn toàn quá
trình lão hóa và cái chết. Tôi bây giờ trẻ trung và trở nên mỗi ngày một trẻ hơn. I Am that I Am.
Om!
Bây giờ tôi gọi ra việc mở hoàn toàn con mắt thứ 3 của tôi và toàn bộ các khả năng tâm linh và
khả năng dẫn kênh của tôi, để tôi có thể sử dụng chúng trong vinh quang và phụng sự Thượng
Đế Tối Cao và các anh chị em của tôi như là Christ trên Trái Đất. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra sức khỏe rạng rỡ hoàn hảo được biểu lộ bên trong cơ thể vật lý, cảm xúc, tinh
thần, ether và trí của tôi. Tôi yêu cầu và ra lệnh rằng những cơ thể này bây giờ biểu lộ sức khỏe
và sự hoàn hảo của Christ. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 16 của tôi hạ xuống, di chuyển tất cả các luân xa của tôi hạ xuống
cột luân xa cho tới khi luân xa thứ 16 của tôi nằm trong luân xa thứ 7 của tôi, hay luân xa vương
miện. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 15 của tôi hạ xuống và đi vào luân xa thứ 6 của tôi, hay luân xa
con mắt thứ 3. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 14 của tôi hạ xuống và đi vào luân xa cổ họng của tôi. I Am that I
Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 13 của tôi hạ xuống và đi vào và nằm ở bên trong luân xa trái tim
của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 12 của tôi hạ xuống và đi vào và nằm ở bên trong luân xa đám rối
dương mặt trời của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 11 của tôi hạ xuống và đi vào và nằm ở bên trong luân xa thứ 2 của
tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra luân xa thứ 10 của tôi hạ xuống và đi vào và nằm ở bên trong luân xa thứ 1 của
tôi. I Am that I Am. Om!
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Bây giờ tôi thấy phần còn lại của các luân xa của tôi, từ thứ chín đến thứ nhất, hạ xuống chân của
tôi và đi vào Trái Đất một cách tương ứng. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự ổn định hoàn toàn của hệ thống lưới luân xa chiều kích thứ 5 mới bên trong
ý thức và hệ thống 4 cơ thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra và thấy cột luân xa của tôi sáng lên như một cây thông Giáng Sinh với luân xa
đầu tiên của tôi trở thành một quả cầu Ánh Sáng lớn màu trắng ngọc trai (pearl-white).
Luân xa thứ hai của tôi bây giờ trở thành một quả cầu Ánh Sáng lớn màu hồng-cam.
Luân xa thứ ba của tôi bây giờ trở thành một quả cầu Ánh Sáng rực rỡ màu vàng kim.
Luân xa trái tim của tôi giờ đây sáng lên với Ánh Sáng màu tím-hồng nhạt.
Luân xa thứ năm của tôi giờ đây sáng lên với Ánh Sáng màu xanh tím đậm.
Luân xa con mắt thứ ba của tôi giờ đây sáng lên với một quả cầu Ánh Sáng lớn màu vàng kimtrắng.
Luân xa vương miện của tôi giờ đây sáng lên với Ánh Sáng màu tím-trắng.
Toàn bộ cột luân xa của tôi giờ đã được đốt cháy với tần số thăng thiên của chiều kích thứ 5. I
Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra với tất cả trái tim và linh hồn và tâm trí của tôi và có thể là sự giúp đỡ tập thể
của 11 linh hồn mở rộng khác trong quá trình thăng thiên của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự giúp đỡ tập thể được kết hợp bởi 143 linh hồn mở rộng khác của nhóm chân
thần của tôi trong quá trình thăng thiên của tôi, ngay bây giờ. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự giáng hạ toàn bộ và sự tích hợp vào bản thể của tôi đám mây mưa của những
điều không thể biết được. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra bộ ba Isis, Osiris và Horus, và tất cả các năng lượng kim tự tháp mà đồng điệu
với Nguồn bây giờ giáng hạ đi vào ý thức và hệ thống bốn cơ thể của tôi và trở nên được kích
hoạt đầy đủ ngay bây giờ.
Tôi cũng gọi ra Chân Sư Thăng Thiên Serapis Bey và năng lượng từ Ngôi Đền Thăng Thiên của
ngài ở Luxor giáng hạ và trở nên được kích hoạt đầy đủ bên trong ý thức và hệ thống bốn cơ thể
của tôi ngay bây giờ. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra một cột Ánh Sáng thăng thiên bao quanh toàn bộ bản thể tôi. I Am that I Am.
Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự cân bằng hoàn toàn tất cả các nghiệp của tôi từ tất cả các kiếp sống trước
đây và tương lai. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra việc tăng tần số rung động của tôi trong các cơ thể vật lý, cảm dục, trí, ether
và các cơ thể tâm linh của tôi tới các tần số của chiều kích thứ 5. I Am that I Am. Om!
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Bây giờ tôi gọi ra Ánh Sáng của 1.000 mặt trời giáng hạ xuống đi vào bản thể của tôi và tăng tần
số rung động của tôi lên gấp 1.000 lần. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra âm thanh thiêng liêng Om giáng hạ xuống và vang vọng xuyên qua ý thức và
hệ thống bốn cơ thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi gọi ra một phép rửa tội hoàn toàn và đầy đủ của Chúa Thánh Thần. I Am that I Am.
Om!
Bây giờ tôi gọi ra sự hòa hợp hoàn hảo và hoàn thành giáo pháp của tôi, mục đích và sứ mệnh
của tôi trong cuộc đời này để phụng sự cho kế hoạch của Thượng Đế. I Am that I Am. Om!
Tôi gọi ra sự giáng hạ xuống ngay bây giờ chính thân xác Christ cao hơn của tôi. I Am that I Am.
Om!
Tôi gọi ra cái tôi đã thăng lên chiều kích thứ 5 của tôi, người mà đã thực sự thăng lên trong hiểu
biết về thời gian song song, để bây giờ kết hợp ý thức của nó với trường và hào quang hợp nhất
của tôi. I Am that I Am. Om!
Tôi gọi ra người thầy tâm linh của tôi, (Ghi tên người thầy của bạn vào), giáng hạ xuống xuyên
qua luân xa vương miện của tôi và pha trộn ý thức đã thăng thiên của anh/cô ấy và Ánh Sáng đi
vào ý thức và hệ thống 4 cơ thể của tôi. I Am that I Am. Om!
Do đó tôi gọi ra Ngọn Lửa Thượng Đế vĩ đại ngay bây giờ giáng hạ xuống và tích hợp và pha
trộn ngọn lửa lớn hơn này với ngọn lửa nhỏ hơn của tôi trên Trái Đất. I Am that I Am. Om!
Cuối cùng, tôi gọi ra chân thần của tôi, Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh và tinh thần ngay bây giờ
giáng hạ hoàn toàn đi vào ý thức và hệ thống bốn cơ thể của tôi và chuyển đổi tôi thành Ánh
Sáng và tôi thực sự là Chân Sư Thăng Thiên. I Am that I Am. Om!
Hãy dành một vài phút tĩnh lặng để cho phép sự thăng thiên hoàn toàn diễn ra trong khi vẫn còn
trên Trái Đất. Sau khi hợp nhất hoàn toàn với Ánh Sáng trong ý thức và trong hệ thống bốn cơ
thể của bạn, hãy đọc những lời khẳng định sau đây về sự thật:
Trong sự tĩnh lặng và biết Tôi Là Thượng Đế. I Am that I Am. Om!
Tôi Là sự phục sinh và là sự sống. I Am that I Am. Om!
Tôi Là Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh trên Trái Đất mãi mãi. I Am that I Am. Om!
Tôi Là Chân Sư Thăng Thiên (ghi tên đầy đủ của bạn ở đây). I Am that I Am. Om!
Om! Tôi Là Thượng Đế sống bên trong cơ thể này như là (ghi tên của bạn)! I Am that I Am.
Om!
Cái Tôi Hiện Diện Hùng Mạnh giờ đây là cái tôi thực sự của tôi. I Am that I Am. Om!
Tôi Là sự thăng thiên trong ánh sáng. I Am that I Am. Om!
Tôi Là Sự thật, là Con đường và là Ánh Sáng. I Am that I Am. Om!
Tôi Là cánh cửa mở mà không người nào có thể đóng lại. I Am that I Am. Om!
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Tôi Là sự hoàn hảo Thần Thánh được biểu hiện ngay bây giờ. I Am that I Am. Om!
Tôi Là sự tiết lộ của Thượng Đế. I Am that I Am. Om!
Tôi Là Ánh Sáng thắp sáng mỗi con người đang đi vào thế giới. I Am that I Am. Om!
Tôi Là ngọn lửa vũ trụ của chiến thắng vũ trụ. I Am that I Am. Om!
Tôi Là sinh mệnh đã thăng thiên như tôi mong ước ngay bây giờ. I Am that I Am. Om!
Tôi Là rung động đã tăng lên hoàn toàn bởi Christ của tôi và Tôi Là tiềm năng. I Am that I Am.
Om!
Tôi Là Om tạo nên sự biểu lộ trên thế giới. I Am that I Am. Om!
Tôi Là thành viên đầy đủ của Những Anh Em Trắng Cao Cả và Cấp Bậc Tinh Thần. I Am that I
Am. Om!
Tôi Là biểu lộ thực sự của cái tôi vĩnh cửu. I Am that I Am. Om!
Tôi Là hiện thân của tình yêu Thần Thánh trong hành động. I Am that I Am. Om!
Tôi sống trong toàn bộ chúng sinh và toàn bộ chúng sinh sống trong tôi. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi là một với cõi giới chân thần của ý thức trên Trái Đất. I Am that I Am. Om!
Bây giờ tôi đang sống trong cơ thể Ánh Sáng vinh quang của tôi trên Trái Đất. I Am that I Am.
Om!
Bây giờ tôi khẳng định khả năng của tôi để chuyển đổi 4 cơ thể của tôi thành Ánh Sáng và du
hành tới bất kỳ đâu trong vũ trụ vô hạn của Thượng Đế. I Am that I Am. Om!
Tôi kêu gọi tới Helios, Thái Dương Thượng Đế, ngay bây giờ gửi tới ý thức của tôi thông qua
luân xa vương miện của tôi, 64 chìa khóa của Enoch trong tất cả 5 ngôn ngữ thiêng liêng để
chúng được tích hợp hoàn toàn vào bản thể của tôi trên Trái Đất. I Am that I Am. Om!
Tôi khẳng định hoàn toàn danh tính của tôi như là Cái Tôi Vĩnh Cửu, Christ, Phật, Atma, chân
thần, Cái Tôi Hiện Diện trên Trái Đất để phụng sự nhân loại. I Am that I Am. Om!
Tôi khẳng định hoàn toàn Tôi Là sự bất tử về thể xác và tôi có thể, nếu tôi lựa chọn, vẫn ở lại
Trái Đất vô thời gian mà không bị lão hóa. I Am that I Am. Om!
Tôi thấy mỗi người, động vật và thực vật là hiện thân của Cái Tôi Vĩnh Cửu, cho dù họ có nhận
thức được danh tính thực sự của mình hay không. I Am that I Am. Om!
Bây giờ Tôi Là sự hợp nhất hoàn hảo của chân thần, linh hồn, phàm ngã trên Trái Đất. I Am that
I Am. Om!
Ngay thời điểm thiêng liêng này có sự cứu rỗi. I Am that I Am. Om!
Tôi Là người tự hợp nhất với Đấng Sáng Tạo. I Am that I Am. Om!
Tôi Là Ánh Sáng của thế giới. I Am that I Am. Om!
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Bây giờ tôi là một sinh mệnh đã thăng lên hoàn toàn, là người đã lựa chọn tiếp tục ở lại Trái Đất
để phụng sự tất cả chúng sinh. I Am that I Am. Om!
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth! (Holy, Holy, Holy, is the Lord God of Hosts!)
I Am that I Am. Om!
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