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Trong yêu thương,  

Vi ̀lợi ićh đến muôn loài.  

 

 

 

  

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Xin hãy đảm bảo những yêu cầu sau trước khi bắt đầu với Maitrijusha Biểu Tươṇg Master:  

1) Bạn đã học cấp chuyên gia (Master) của it́ nhất một hệ năng lượng (vi ́dụ như cấp Master của Divine 
Light, Kundalini Reiki, Usui Reiki hoặc Karuna Reiki). 

HOẶC 

Bạn đã hoàn tât́ tập đầu tiên của một Lộ Triǹh Thăng Cấp (vi ́dụ như Tập 1 – Chuỗi Năng lượng Celestine 
hoặc Tập 1 – The Golden Mile). 

2) Bạn đã chờ đủ 21 ngày kể từ khi khai kênh bất kỳ năng lượng nào thuộc Lộ Triǹh Thăng Cấp, hoặc kể 
từ khi hoàn tất bất kỳ giáo trình nào khác tại Love Inspiration (như Divine Light, Kundalini Reiki, Usui 

Reiki, v.v..)  

(Hoàn tất một giáo trình nào khác đồng nghĩa với việc bạn đã khai kênh, đã thực hành và nghỉ ngơi đủ 

số ngày ghi trong giáo trình đó. Kể từ khi khai kênh tức là bạn đã khai kênh nhưng chưa trải qua các 

ngày thực hành hoặc nghỉ ngơi.) 

3) Bạn đã mở khóa (kićh hoạt) năng lượng  và các kênh dẫn đến Maitrijusha & Maitrijusha-Ni với mã số 

và hướng dẫn ở trang kế. 

Môṭ khi đã mở khóa năng lươṇg, baṇ đã sẵn sàng để bắt đầu.   

Trong tình thương, chúng tôi chúc baṇ môṭ hành trình tốt đep̣ với Maitrijusha Biểu Tươṇg 

Master!  

Nếu chưa thực hiện những điều sau, bạn hãy thử một hoặc tât́ cả dưới đây 
để có thêm trợ lực khi đồng hành với Maitrijusha Biểu Tượng Master nhé: 

 

• Đăng ky ́chữa lành miễn phi ́Ascension Healing (gửi vào ngày 11 hàng tháng)  

• Tham gia cộng đồng Facebook Love Inspiration 

• Tải về Cẩm nang Love Inspiration như tài liệu bổ sung cho quyển này 
  
  

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/free-distance-healing.html
https://www.facebook.com/groups/Love.Inspiration.Community
https://www.loveinspiration.org.nz/handbook.html
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Kićh hoạt năng lượng Maitrijusha & Maitrijusha-Ni:  

Trước khi thực hành, bạn cần phải kićh hoạt hay mở khóa tât́ ca ̉

những năng lượng và kênh dẫn (attunement) trong quyển sách này 

(rất quan trọng). Một khi hoàn tất, bạn đã sẵn sàng để băt́ đầu! 

Quy triǹh kićh hoạt này rất đơn giản, bạn có thể tự miǹh làm, bằng 

cách dùng một mã số để mở khóa tất cả năng lượng có trong quyển 

sách này. Có tổng cộng 4 bước nêu ra bên dưới và chi ̉mất khoảng 

5 phút để hoàn thành. 

(Để biết thêm thông tin về mã số cũng như quy triǹh kićh hoạt – hãy 

ghé thăm trang này Hỏi đáp về mã kićh hoạt). 

  1) Chuẩn bi:̣ 

Mời bạn nằm hoặc ngồi xuống, tùy theo tư thế nào thấy thoải mái hơn và đảm baỏ rằng không có bất kỳ 
sự quấy rầy nào trong vòng 5 phút tới. Bạn có thể mở vài điệu nhạc nhẹ nhàng thư giãn, thăṕ lên vài 
ngọn nến hay vài nén hương để tạo bầu không khi ́dễ chiụ. 

      2) Kích hoaṭ: 

Bắt đầu mở khóa kićh hoạt với hai tay chăṕ lại, cać ngón tay chạm vào nhau trong tư thế búp sen và đọc 
thầm (nghe cách đọc Maitrijusha & Maitrijusha-Ni tại đây.) 

̷ 

Nếu muốn, hãy giữ như vậy trong vài phút để các nguồn năng lượng được mở khóa cho bạn. Sau đó, khi 
bạn đã sẵn sàng, hãy nói lời cảm ơn. Vậy là quá trình mở khóa đã hoàn tất. 

    4) Tham khảo:  

Một khi đã kićh hoạt xong, mời bạn đọc qua trang - “Mã kićh hoạt và Thời gian gợi y"́. Việc này chi ̉tốn 
chừng một phút và sẽ giúp bạn đạt lợi ićh tối đa từ các nguồn năng lượng, các kênh dẫn và việc thực hành. 

Cầu chúc cho bạn có thật nhiều ánh sáng, tiǹh thương và ước muốn làm lợi lạc đến muôn loài. 

 

 3) Đón nhận:  

“With infinite grace ,  I ask humbly and clearly to activate the  
- .    

2 4 4 4 1 0 8 .    
.   

Cảm ơn , , . ”  

“Với tất cả lòng thành, sư ̣khiêm tốn và rõ ràng, tôi xin đươc̣ kích hoaṭ 

các năng lươṇg và kênh dâñ cho Maitrijusha & Maitrijusha-Ni  

(Mai-tri-chu-sa và Mai-tri-chu-sa-ni), với ma ̃số chính xác là 2444108. 

Mong sư ̣kiêṇ này đem laị lơị ích đến muôn loài. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

 

***********  

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
https://www.youtube.com/watch?v=FPI3zlMLkl8
https://www.youtube.com/watch?v=FPI3zlMLkl8
https://www.youtube.com/watch?v=FPI3zlMLkl8
https://www.youtube.com/watch?v=FPI3zlMLkl8
https://www.youtube.com/watch?v=FPI3zlMLkl8
http://www.loveinspiration.org.nz/activation-codes-q3.html
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Đây là phiên ban̉ đang cập nhật theo những thông tin chúng tôi có được. Trước và trong khi thực hành, 
bạn hãy ghé trang web tiếng Việt hoặc tiếng Anh của chúng tôi để kiểm tra phiên ban̉ mới nhât́. Ngày 
đăng cùng số thứ tự của mỗi ban̉ cập nhật được ghi vào cuối mỗi trang, bên góc phải mỗi quyển sách.  

  

Mục lục:  

Sử dụng phiên bản mới nhât́ của Maitrijusha & Maitrijusha-Ni  

Nội dung Trang  

Lời đề tặng 2

I  
Ghi chú kićh hoạt 3  

Mở khóa kićh hoạt Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 4  

Mục lục 5  

Tổng quan về Maitrijusha Biểu tượng Master  6  

Sơ lược về Maitrijusha Biểu tượng Master 7  

Chào mừng bạn đến với Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 8  

Giới thiệu Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 9  

1.  Cách làm việc với biểu tượng  11  

2.  Khai mở kênh Maitrijusha & Maitrijusha-Ni  16 

3.  Hướng dẫn khai mở kênh 17  

4.  Giới thiệu Maitrijusha 19  

5.  Giới thiệu Maitrijusha-Ni 22  

6.  Kết hợp Maitrijusha và Maitrijusha-Ni 23  

7.   Ghi chú về việc thực hành 24  

8.  Lời kết 25  

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://www.loveinspiration.org.nz/ti7871ng-vi7879t-vietnamese.html
http://www.loveinspiration.org.nz/master-level-symbols.html
http://www.loveinspiration.org.nz/master-level-symbols.html
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Tập 1 - Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 

6  www.loveinspiration.org.nz  V12: 25.11.19 

Tổng quan về Maitrijusha Biểu Tượng Master:   

Chào mừng bạn đến với Maitrijusha Biểu Tượng Master. Đây là những năng lượng bổ trợ cho hai Lộ Triǹh 

Thăng Câṕ (Ascension Pathways) và có thể giúp bạn tiến bước dễ dàng hơn về phiá tâm thức cao thượng 

giàu tiǹh thương.  

Như bạn đã biết, Love Inspiration trao tặng hai Lộ Triǹh Thăng Cấp một cách miễn phi ́đến tất cả và chúng 
tôi hi vọng có thể cung cấp những nấc thang năng lượng cho bạn tiến tới rung động của Tâm Thức Mới 

(The New Consciousness). Trong hai Lộ Triǹh Thăng Cấp này, bạn sẽ được hướng dẫn trải qua một chuỗi 

các hệ năng lượng mang tińh chuyển hóa cao, nhằm giúp tăng rung động năng lượng của bạn tiến gần về 

phiá tiǹh thương, ańh sańg và biǹh an.  

Có hai Lộ Triǹh Thăng Câṕ và bạn chi ̉cần chọn một. Chúng hơi khác khau về mục đićh, y ́điṇh và góc độ 

trong mỗi lộ triǹh. Mời bạn tim̀ hiểu thêm về hai Lộ Triǹh Thăng Cấp này: 

Đường Tới Ánh sáng  

Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng  

Giáo triǹh chuỗi năng lượng Maitrijusha không phải là điều kiện “bắt buộc”, tuy nhiên chúng hỗ trợ và tạo 
những cột mốc để bạn có thể tiếp tục hành triǹh của miǹh một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn đang đọc 

quyển sách này và chưa từng khai kênh năng lượng nào thuộc Lộ Triǹh Thăng Cấp – điều đó không sao cả! 

Chúng tôi rât́ vui mừng được chào đón bạn tại đây cùng với ańh sáng và tiǹh thương, hân hạnh được trao 

cho bạn những nguồn năng lượng tuyệt đẹp mang tên Maitrijusha & Maitrijusha-Ni để hỗ trợ cho sự thực 
hành của bạn. Là một Reiki Master thuộc một hệ thống chữa lành bât́ kỳ, bạn đều có thể sử dụng những 

công cụ này để kết hợp các sóng năng lượng lại với nhau nhằm gia tăng sức mạnh tổng hợp!  

Khi bạn băt́ đầu với chuỗi biểu tượng Master này, chúng tôi khiêm tốn đề nghi ̣bạn nên chuân̉ bi ̣đầy đủ 

các yêu cầu đầu vào đã nêu ở đầu mỗi quyển saćh. Những yêu cầu này được thiết kế để giúp bạn có thể 

tiến xa hơn một cách an toàn và hiệu quả. 

Xin lưu y ́rằng chuỗi năng lượng Maitrijusha tăng cao rất nhanh và rất mạnh qua từng tập, vi ̀vậy việc đảm 

bảo yêu cầu đầu vào là cực kỳ cần thiết. Trong trang kế, chúng ta sẽ có bảng sơ lược các tập sách thuộc 

chuỗi năng lượng Maitrijusha và thời gian thực hành cần thiết, cũng như điều kiện đầu vào. Chúng tôi hi 

vọng bạn sẽ có đầy đủ thông tin để chuẩn bi ̣cho những bước kế tiếp trong hành triǹh.  

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ tận hưởng nguồn năng lượng tuyệt đẹp từ các biểu tượng Maitrijusha và mong 

chúng mang lại nhiều biǹh an, ánh sańg và tiǹh thương vào cuộc sống của bạn! 

 

 

 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/the-new-consciousness-q1.html
http://www.loveinspiration.org.nz/the-new-consciousness-q1.html
http://www.loveinspiration.org.nz/the-new-consciousness-q1.html
http://www.loveinspiration.org.nz/the-new-consciousness-q1.html
http://www.loveinspiration.org.nz/a-pathway-to-light.html
http://www.loveinspiration.org.nz/b-the-unified-pathway.html
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Sơ lược về Maitrijusha Biểu Tượng Master:  

Dưới đây là các câṕ độ có mặt trong Maitrijusha Biểu Tượng Master: 

 

Maitrijusha Biểu tượng Master  

Tập Tên 
Thời gian 

hoàn tât́ 
Yêu cầu đầu vào 

1 

Maitrijusha  
&  

Maitrijusha - 
Ni 

12   ngày  
( Bao gồm 
it́ nhất  
11 ngày  

thực hành)   

Master của một hệ thống chữa lành  

HAY  
Tập 1 Lộ Triǹh Thăng Cấp:  

Chuỗi năng lượng Celestine  
HOẶC  

The Golden Mile 

2 
Maitrijusha  
Gold Infinity  

19   ngày  

Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng  - Master Level 
HAY  

Đường Tới Ánh Sáng Tập 3   -  New Blue Moon  
HAY 

Usui Reiki Nâng Cao Câṕ độ 9 
VÀ  

Maitrijusha Tập 1  

3 
Maitrijusha  

Gold  
Eternity  

3   -   4  thańg 

Con Đường Hợp Nhất Vượt Qua Ánh Sańg  
 Tập 2    

HAY  
Đường Tới Ánh Sáng Tập  8   -  The Grey Smoke  

VÀ 
Maitrijusha Tập 2  

4 
Maitrijusha  

Complete  
7  tuần 

  Blue Light  -  Đạo Lộ Câṕ Cao Tập 1: The Gateway 
  VÀ  

Maitrijusha Tập 3 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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MAITRIJUSHA 

BIÊ ̉U TƯỢNG MASTÊR 

Maitrijusha &  

Maitrijusha-Ni  

http://www.loveinspiration.org.nz/
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MAITRIJUSHA BIÊỦ TƯỢNG MASTER  

Tập 1 - Maitrijusha & Maitrijusha-Ni  

Giới thiệu Maitrijusha & Maitrijusha-ni:  

Chào mừng bạn đến với hai biểu tượng Master: MAITRIJUSHA & MAITRIJUSHA-NI. Xin chúc mừng bạn đã có 

những bước tiến thú vi ̣trên con đường hướng tới sự chữa lành và thiền điṇh.  

Hai biểu tượng này (có cách đoc̣ taị đây) giới thiệu chúng ta đến với những khái niệm mới về năng lượng chữa 

lành. Đó là việc kết hợp, gia tăng các rung động để việc chữa lành và thiền điṇh diễn ra thật an lạc, sâu lắng và  

đong đầy tiǹh thương. 

Hai biểu tượng này sẽ được giới thiệu ở những trang kế, chúng xuất phat́ từ nơi của sự thanh khiết, thấu hiểu 

và yêu thương. Những biểu tượng này thật sự chưa có gi ̀so sánh được trong thế giới của năng lượng, và chúng 

kết nối sâu sắc với tâm thức mới.       

Cả hai biểu tượng này được mang đến cho Gerry thông qua sự giao tiếp bằng tinh thần tại một buổi lễ chúc 

phúc (Puja) vào thańg 6 năm 2013. Các sóng năng lượng đã hiển lộ khi chúng tôi đang ở cùng với vi ̣thầy (Guru) 
của miǹh, Mahasambodhi Dharmasangha, tại Nepal. 

Cụm từ ‘Maitri’ có nghĩa là tình thân (friendliness), tình thương (loving kindness), sự hợp nhất (oneness), sự 

đoàn kết (inclusiveness), lòng vị tha (benevolence), lòng trắc ẩn (compassion), sự nhận thức và yêu thương đến 
muôn loài có sự sống – hay cũng chính là tâm từ vô biên không vị kỷ.  

 

Nó thể hiện một trạng thái yêu thương nhẹ nhàng, lan tỏa ra bên ngoài vì lợi ích của tất cả. Trạng thái này trống 
vắng sự ngã mạn, dính mắc, ganh tỵ, hiềm hận, bạo lực, hay sát sanh. Trong Maitri Dharma, trạng thái này được 

gọi là maitribhav, tức một trạng thái hiện hữu mà không có sự ích kỷ, trái lại luôn nhẹ nhàng, ấm áp, yêu thương.    

Để giới thiệu rõ hơn, chúng tôi xin được chia sẻ những thông tin đã nhận được về hai biểu tượng này:  

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Chúng tôi đón mừng bạn đến với những rung động thú vi ̣này và hy vọng bạn sẽ yêu thićh chúng. Mong chúng 

sẽ mang lại sự hàn gắn, thanh tẩy, và trên hết là tiǹh thương để bạn có thể sống hạnh phúc trong kiếp người 
quy ́báu này. 

 

 

1. Caćh làm việc với biểu tượng:  

Sử dụng biểu tượng trong ca chữa lành hoặc trong một thời thiền sẽ cung cấp nhiều cơ hội hàn gắn hơn, do 
chúng cho phép chúng ta kết nối với nhiều tần sóng đa dạng. Biểu tượng rất dễ sử dụng và giúp cho công việc 

của chúng ta linh hoạt hơn rât́ nhiều. 

“Biểu tượng Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 

giống những chiêć kińh lúp phóng đaị    

  

Chúng có khả năng khuêćh trương cũng như  

gia tăng dòng chảy năng lượng  
   

Chúng khuêćh đaị ańh sańg Maitri   

Chúng có thể được kêt́ hợp với bât́ kỳ  

trường năng lượng nào để gia tăng sức maṇh” 
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Những ai đã có kinh nghiệm, xin hãy kiên nhẫn đọc lại những phần cơ ban̉ dưới đây. Hãy nhớ là mỗi người sẽ 

có cách tiếp cận khác nhau về biểu tượng nên mong bạn sẽ đọc chúng với tâm trạng và tư duy cởi mở.  

Những ai chưa biết gi ̀về biểu tượng, các bạn có thể đọc qua trang Hỏi và Đáp (bằng tiếng Anh) dưới đây.  Chúng 
tôi mong muốn sẽ tập trung chủ yếu vào khiá cạnh thực hành của biểu tượng, do đó những ai mong muốn tim̀ 

hiểu thêm về ly ́thuyết, xin mời đọc thêm tại mục hỏi đaṕ:  

“Sử dụng biểu tượng để chữa lành'  

 

Giới thiệu cách thực hành biểu tượng - MAITRIJUSHA & MAITRIJUSHA-NI: 

Thông thường, chúng ta sẽ được học cách vẽ biểu tượng, thuộc lòng tên của chúng rồi sau đó mới đến phần ky ̃

thuật sử dụng khi chữa lành hoặc thiền tập như thế nào.  

Trong quyển sách nhỏ này chúng ta cũng sẽ theo cấu trúc như vậy, tuy nhiên vi ̀đây là hai biểu tượng ở câṕ độ 

Master, nên chúng sẽ hơi khác một chút trong caćh sử dụng.  

Ly ́do chińh là vi ̀các biểu tượng Maitrijusha rât́ đặc biệt. Chúng không chi ̉bổ sung và tăng cường tần sóng của 

các biểu tượng khác, mà còn là công cụ hữu ićh cho bất kỳ ai đang làm việc với những rung động năng lượng 

khác xa nhau. 

Năng lượng có mặt trong hai biểu tượng này rất gần với rung động của tâm thức mới. Trong bât́ kỳ hoàn cảnh 

nào, chúng cũng mang bạn lại gần với ánh sańg và tiǹh thương, cùng sự hiểu biết về tińh nhât́ thể.  

Nếu đây là lần đầu bạn tiếp xúc với biểu tượng, thi ̀đây sẽ là màn khởi động ấn tượg nnhất. Khi bạn tiếp tục học 

đến giáo triǹh của Bộ năng lượng Sorcebro, bạn sẽ hiểu tińh chât́ cực kỳ đặc biệt của hai biểu tượng này.  
 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html


Maitrijusha Biểu Tượng Master 
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Trước hết hãy để chúng tôi giớit thiệu sơ về cách sử dụng 
biểu tượng nói chung. Sau đó, chúng tôi sẽ nói cụ thể về 

cách làm việc với hai biểu tượng Maitrijusha & Maitrijusha-

Ni.   

Kỹ thuật cơ bản khi dùng biểu tượng:  

Thông thường, chúng ta sẽ vẽ biểu tượng ra, bằng cách sử 

dụng ngón giữa hoặc ngón trỏ của tay thuận, vẽ lên phiá 

trên của vùng cần điều chin̉h. Khi đã vẽ xong, chúng ta sẽ 
gõ nhẹ 3 lần và đọc thầm tên của biểu tượng 3 lần.  

Vi ́dụ, nếu chúng ta muốn đưa biểu tượng vào luân xa vương miện, thi ̀đầu tiên sẽ là vẽ biểu tượng đó cách đin̉h 

đầu khoảng 15 - 30 cm và sau đó gõ biểu tượng này vào vùng năng lượng của cơ thể khoảng 3 lần, mỗi lần gõ 
chúng ta gọi thầm tên biểu tượng trong tâm.   

Nếu bạn là người mới băt́ đầu, phương pháp vẽ và gõ này có thể rất hữu dụng, cho đến khi bạn cam̉ thấy quen 

thuộc đủ để thực hiện quá triǹh này hoàn toàn bằng tâm y ́(vi ́dụ như khi đang thiền). 

Đây là ky ̃thuật căn bản và đơn gian̉ cũng như hiệu quả nhât́: 

 

1. Vẽ biểu tươṇg phía trên Luân xa hay vùng cơ thể mà baṇ đang làm viêc̣ (bằng tay hoăc̣ bằng 

tâm ý).  

2. Go ̃biểu tươṇg đó 3 lần vào Luân xa hay vùng cơ thể cần thiết, đoc̣ thầm tên biểu tươṇg 3 lần 

(bằng tâm hay thành lời đều đươc̣). 

 
 

Bạn có thể hiǹh dung biểu tượng đang tan chảy vào trường năng lượng của miǹh như bơ đang tan vào miếng 
bánh mi ̀nướng. Cùng với thời gian, bạn sẽ có thể cảm nhâṇ được khi biểu tượng băt́ đầu chim̀ vào trường năng 

lượng của miǹh.  

Chúng tôi cũng lưu y ́rằng việc gõ không nhât́ thiết phải thực hiện bằng tay. Việc dùng tâm để gõ biểu tượng 
hoạt động có phần tốt hơn hoặc ngang bằng với việc dùng tay. Bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận được điều này 

khi thực hành với biểu tượng thường xuyên.  

Xin hãy lưu y ́rằng sở thićh cả chúng ta sẽ thay đổi cùng với sự thực hành. Có lẽ bạn sẽ băt́ đầu tập vẽ và gõ bằng 

tay khoan̉g một thańg, rồi sau đó khi đã sẵn sàng thi ̀chuyển sang cách tiếp cận biểu tượng bằng tâm.  

Đặt biểu tượng vào cać Luân xa   
trong lúc đang tập thiền 
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Chià khóa ở đây là thật kiên nhẫn và yêu thương chińh miǹh khi băt́ đầu việc thực tập. Những ai có kinh nghiệm 
với biểu tượng rồi thi ̀sẽ biết nhiều phương phaṕ thực hành khác nữa, tất cả đều dựa trên phương phaṕ căn 

bản này.  

  

Kỹ thuật bổ sung khi dùng biểu tượng: 

Sau khi đã biết về ky ̃thuật căn ban̉, chúng ta có thể đến với các ky ̃thuật bổ sung để làm việc với biểu tượng. 

Những ky ̃thuật này giúp chúng ta linh hoạt hơn trong khi thực hành và có thể giúp mời nguồn năng lượng lên 

theo cách chúng ta thấy phù hợp nhât́.  

Chúng tôi luôn gợi y ́bạn thử các ky ̃thuật nào khiến bạn thấy nâng rung động của ban̉ thân lên mức cao nhất 

và tốt đẹp nhất. Khi chúng ta có thể cảm nhận được sự biǹh an sâu sắc, tiñh lặng và nhiều tâm từ trong lúc 

thực hành, đó chắc chắn là lúc sự chữa lành sâu đang diễn ra. 

Trước tiên bạn hãy thử ky ̃thuật gõ như đã miêu tả ở trên, thay vi ̀3 thi ̀tăng lên 7 lần hoặc 11 lần tùy y ́bạn. 

Hoặc bạn cũng có thể gõ nhiều hơn 11 lần để tạo thêm rung động.  

Con số 3 được cho là thiêng liêng  vi ̀nó tạo ra sự phong phú về mặt biểu hiện thể chất. Số 7 cũng khá tốt và 

số 11 được xem là con số vàng. Bạn có thể chọn số lần gõ cố điṇh hoặc nhân lên nhiều lần. Nếu thấy khó tập 

trung vào việc đếm số lần thi ̀bạn có thể chi ̉cần gõ liên tục và dừng lại khi nào thấy đủ.  
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Khi bạn đã tiến bộ, qua ́triǹh gõ này trở thành một sự 
hiǹh dung, hoặc bạn chi ̉cần tác y ́đến biểu tượng đang 

chim̀ vào cơ thể nhiều lần, mà không cần phải gõ bằng 

tay hay bằng tâm nữa. Vi ́dụ như bạn muốn biểu tượng 
được đặt vào Luân xa chân mày, bạn chi ̉ cần vẽ biểu 

tượng ra (bằng tay hay bằng y ́nghi)̃ và sau đó hiǹh dung 

hay tưởng tượng hay quyết điṇh rằng biểu tượng sẽ 
liên tục chiếu vào trường năng lượng của cơ thể. 

Khi làm như vậy, bạn hãy cứ liên tục gõ / hiǹh dung / 

tưởng tượng cho đến khi nào cảm nhận được rung 
động của biểu tượng thực sự truyền vào Luân xa chân 

mày và lan tỏa ra khắp cơ thể. Sau vài phút, bạn sẽ có 

cảm nhận như thể rung động của biểu tượng đã tràn 
vào khắp cơ thể năng lượng của miǹh để sự chữa lành 

diễn ra tốt đẹp nhất.  

Một cách khác, bạn có thể hiǹh dung ra biểu tượng 

đang ở phiá trước chân mày. Thay vi ̀vẽ thi ̀chúng ta chi ̉
cần hiǹh dung ra nó; có thể nó được làm bằng chât́ liệu 

sáng trăńg, đang tỏa sáng rực rỡ. Sau đó chúng ta dùng 
tâm để làm nó chim̀ vào cơ thể của miǹh.  

Hoặc bạn cũng có thể giữ yên biểu tượng một chỗ rồi nhận ańh sańg trực tiếp từ biểu tượng khi nó phat́ sáng 

phiá trên Luân xa chân mày hay Luân xa vương miện. Các rung động năng lượng từ ańh sáng được truyền vào 

cơ thể thông qua các Luân xa. Luôn nhớ giữ tâm miǹh trên biểu tượng một cách chắc chăń và liên tục gọi thầm 
tên của biểu tượng  để có kết qua ̉tốt nhât́. 

Một cách nữa, bạn cũng có thể hiǹh dung hoặc tać y ́đến vô số những biểu tượng nhỏ xiú đang chui vào trong 

cơ thể hay Luân xa của miǹh. Bạn chi ̉cần mở lòng và ủy thác cho năng lực chữa lành của biểu tượng là đủ để 

nhận được các rung động kỳ diệu này.  

Khi đang tập thiền, chúng ta có thể chi ̉cần đơn giản hiǹh dung ra một biểu tượng cực kỳ lớn đang tỏa sáng bên 
trong chúng ta và bao trùm hết toàn bộ cơ thể trong vầng sańg đó. Lúc này ta chi ̉cần giữ tâm miǹh tập trung 

liên tục trên một biểu tượng lớn duy nhât́ và gọi thầm tên của nó là được.  

Khi chúng ta tập như vậy trong khoảng 5 phút, rung động năng lượng sẽ càng lúc càng sâu lắng hơn. Từ đó, 
chúng ta có thể tác y ́mong biểu tượng này tỏa sańg cho tât́ cả chúng sinh trên toàn thế giới, hay toàn vũ trụ, 

tùy vào mong muốn của bạn.  

Chúng ta cũng có thể kết hợp các ky ̃thuật này với nhau. Vi ́dụ như bạn băt́ đầu bằng việc vẽ và gõ biểu tượng 

vào Luân xa vương miện hay Luân xa chân mày nhiều lần, sau khoảng 3 – 5 phút bạn bắt đầu thấy năng lượng 

Hiǹh dung ra biểu tượng đang ở  
phiá trên chân mày  
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phủ trùm khăṕ cơ thể của miǹh. Lúc đó bạn có thể chuyển sang hiǹh dung về một biểu tượng lớn duy nhât́ đang 
tỏa sańg từ bên trong, và bạn tác y ́biểu tượng này tỏa sańg rộng hơn nữa cho toàn thể thế giới.  

 

Thông thường, việc thực hành biểu tượng sẽ cần đến sự mở lòng, phó thác, buông bỏ, cảm giác biết ơn, yêu 
thương và vi ̣tha. Việc hiǹh dung, kha ̉năng tập trung tâm y ́cũng như độ tinh khiết của suy nghi ̃cũng giúp đâỷ 

mạnh quá triǹh thực hành. 

Một lần nữa, chúng tôi muốn nhắc lại có rât́ nhiều cách để làm việc cùng biểu tượng trong khi chữa lành lẫn 

thiền tập. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ khơi nguồn cảm hứng cho bạn có được cách làm việc độc đáo riêng 
biệt cho miǹh, vi ̀ lợi ićh đến tất cả. Đây cũng chińh là công việc thú vi ̣khi chúng ta tạo ra và phat́ triển một 

phương pháp có thể áp dụng trong thực tiễn, một cách để chúng ta khám phá thêm về ban̉ thân miǹh. 

Xin lưu y ́rằng những ky ̃thuật này tương đối phổ biến rộng rãi, vẫn còn khá nhiều những ky ̃thuật khác chưa đề 

cập đến trong quyển sách này. Mỗi người đều có y ́kiến riêng và họ có thể sáng tạo ra phương phaṕ cho riêng 

miǹh. 

Chúng tôi cũng chưa đề cập đến việc sử dụng biểu tượng để chữa cho người khác, vi ̀trong phạm vi hiện tại, 

chúng tôi chủ yếu tập trung vào khiá cạnh chữa lành bản thân. Bởi vi:̀  

“Khi ta hàn gắn chính mình, ta cũng hàn gắn kẻ khác” 
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2. Khai mở kênh Maitrijusha & Maitrijusha-Ni:  

Quy triǹh khai kênh Maitrijusha & Maitrijusha-Ni rất đơn giản và mât́ tầm 20 phút để hoàn tất. Quy triǹh này 

có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp từ xa.  

Khai kênh thông thường là một trải nghiệm khá thư giãn và dễ chiụ, giúp người nhận có thể truy cập vào nguồn 
năng lượng của các biểu tượng và sau đó sử dụng chúng trong khi thực hành chữa lành cho miǹh hay cho người  

khác. 

Dưới góc độ năng lượng, sẽ không có khác biệt gi ̀giữa việc khai kênh trực tiếp hay giań tiếp từ xa. Dù cho sự 

thật này chưa được nhiều người tôn trọng, chúng tôi tin rằng chât́ lượng của việc khai kênh từ xa cho các biểu 
tượng này thậm chi ́vươṭ trôị hơn so với khai kênh trực tiếp. Đây là kinh nghiệm chúng tôi đã có khi làm việc với 

rất nhiều buổi khai kênh theo nhiều phương thức khác nhau.    

 

LƯU Ý: Trước khi khai kênh, hãy đảm bảo rằng bạn đã mở khóa kićh hoạt năng lượng Maitrijusha & Maitrijusha-
Ni. Quy triǹh này mất tầm 5 phút và trao quyền cho bạn có thể tiếp cận cać biểu tượng này.  

Một khi đã mở khóa, bạn đã sẵn sàng để khai kênh và đón nhận năng lượng từ biểu tượng Maitrijusha & 
Maitrijusha-Ni. Sau đó bạn có thể tiếp tục đến với phần nghi thức khai kênh ở các trang sau, vào bât́ kỳ thời gian 
và không gian nào phù hợp với bạn.  

Nếu chưa tiến hành mở khóa, xin mời bạn đọc lại và làm theo hướng dẫn ở trang 4 trong quyển saćh này.  
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3 . Hướng dẫn khai mở kênh : 

Để quy triǹh khai kênh diễn ra thành công, bạn hãy làm theo hưỡng hướng dẫn dưới đây một cách tốt nhất có 

thể. Quan trọng hơn hết là giữ sự thư giãn, mở lòng đón nhận những năng lượng và món quà quy ́giá mà chúng 

trao tặng.  

Sau khi đã mở khóa năng lượng  bằng mã số, bạn hãy làm theo các bước 

sau đây:  

 1. Chuẩn bi ̣ 

Mời bạn nằm hoặc ngồi xuống, tùy theo tư thế nào thấy thoải mái hơn 
và đảm bảo rằng không có bât́ kỳ sự quấy rầy nào trong vòng 15 phút 
tới. Bạn có thể mở vài điệu nhạc nhẹ nhàng thư giãn, thắp lên vài ngọn 
nến hay vài nén hương để tạo bầu không khi ́dễ chiụ. 

 

 2. Khai kênh biểu tượng thứ nhất: Maitrijusha 

Bắt đầu mở khóa kićh hoạt với hai tay chắp lại, các ngón tay chạm vào 

nhau trong tư thế búp sen và đọc thầm: 

 
năng lươṇg chảy vào càng maṇh. Khi chúng ta đăṭ ra tác ý vì lơị ích cho tất cả muôn loài, trong bất kỳ 

viêc̣ làm nào, thì năng lươṇg cũng sẽ vào maṇh hơn.]  

Việc khai kênh ngay sau đó sẽ bắt đầu và kéo dài tầm 5-8 phút, do đó tốt nhât́ là bạn hãy nằm hoặc ngồi thư 

giãn trong khoảng 10 phút. Bạn có thể đặt đồng hồ hoặc chờ cho đến khi năng lượng chảy yếu lại. Thường thi ̀
sẽ mất một lúc để dòng chảy trở nên mạnh mẽ, do đó bạn đừng lo lắng khi những phút đầu chưa cảm nhận 

được gi.̀ Việc khai kênh vẫn đang diễn ra! Bạn cũng không cần giữ hai tay chăṕ lại suốt buổi, mà hãy thư giãn 

đặt ở hai bên hông hoặc trên vùng ngực. 

Sau khoan̉g 10 phút hoặc khi năng lượng chảy yếu lại, bạn có thể tiếp tục khai kênh biểu tượng thứ hai.   

 

[ Lưu ý: Cuṃ từ tình thương đươc̣ gac̣h dưới nhằm nhấn maṇh vào cảm xúc này. Càng nhiều yêu thương  

“With  love  and gratitude I ask to please open my   

energy to the Maitrijusha attunement   

in order to benefit all beings .   

Thankyou ,  Thankyou ,  Thankyou . ”  

Tay chắp búp sen 

Với tất cả tình thương và lòng biết ơn, con xin mở lòng để khai kênh 

năng lươṇg đến với biểu tươṇg Maitrijusha, vì lơị ích cho tất cả.   

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 
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 3. Khai kênh biểu tượng thứ hai: Maitrijusha-Ni 

Quy triǹh khai kênh này y hệt như với Maitrijusha. Chi ̉cần hai tay chắp lại, các ngón tay chạm vào nhau trong 
tư thế búp sen và đọc thầm: 

 

Lần khai kênh thứ hai này cũng mât́ tầm 5-8 phút để hoàn tất 
take around  5-8  minutes to complete ,  so  it is best to sit or  
lie down for around  10  minutes .   You can time yourself or  
simply wait until you feel the energy drop o ff  a little bit .  

feel  moving energy  some  You  may  , relaxing  perhaps  feel    
vibrations or some may feel almost nothing happen .  Either  
way ,  you have now received both attunements and will be  
able to practice the techniques described in this manual .  

.  4 Kết thúc  

Như thường lệ, chúng ta sẽ nói lời cảm ơn: .  

“With  love  and gratitude I ask to please open my   

energy to the Maitrijusha - Ni attunement   

in order to benefit all beings .   

Thankyou ,  Thankyou ,  Thankyou . ”  

“With  love  and gratitude I o ff er my sincerest thanks for  

receiving the divine Maitrijusha & Maitrijusha - Ni attunements .   

May I use this new energy for the benefit of all .   

Thankyou ,  Thankyou ,  Thankyou . ”  

Với tất cả tình thương và lòng biết ơn, con xin mở lòng để khai kênh 

năng lươṇg đến với biểu tươṇg Maitrijusha-Ni, vì lơị ích cho tất cả.   

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 

Lần khai kênh thứ hai này cũng mất tầm 5-8 phút để hoàn tât́, vi ̀

vậy hãy nằm hoặc ngồi thư giãn trong khoan̉g 10 phút. Bạn có thể 

đặt đồng hồ hoặc chờ cho đến khi năng lượng chảy yếu lại. 

Bạn có thể thấy năng lượng chuyển động, cảm thấy thư giãn hơn 
hay là không có cảm giać gi.̀ Dù cho có cảm thấy thế nào thi ̀việc 

khai kênh cũng đã hoàn tất và bạn có thể băt́ đầu thực hành như 

hướng dẫn ở bên dưới.  

Với tất cả tình thương và lòng biết ơn, con xin cảm ơn sư ̣khai kênh 

năng lươṇg đến với hai biểu tươṇg Maitrijusha và Maitrijusha-Ni. 

Mong con có thể sử duṇg năng lươṇg này vì lơị ích của muôn loài.  

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 
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4. Giới thiệu Maitrijusha:  

Biểu tượng Maitrijusha là một biểu tượng thể hiện tiǹh thương sâu sắc, cho phép chúng ta kết hợp nhiều tần 

sóng năng lượng khác nhau. Trong suốt qua ́triǹh thực hành của miǹh, chúng tôi chưa thấy một biểu tượng nào 
lại có khả năng độc đáo đến vậy, vừa tăng cường những rung động khác, lại vừa kết hợp được chúng với nhau 

theo một cách hết sức tuyệt vời. 

Biểu tượng này giúp khuếch đại, củng cố và kết hợp nhiều rung động khác nhau lại thành một để có thể gia tăng 

khả năng chữa lành cũng như thiền tập. Đây thực sự là một tần sóng đặc biệt mang nhiều phúc lành và chúng 
tôi hi vọng bạn sẽ yêu thićh làm việc với nó.  

 

Các Sứ giả (The Guides) nói gi ̀về Maitrijusha: 

Nó giúp chúng ta mở ra sự thật về ban̉ chât́ thiêng liêng. 

Nó là chất xúc tác cho tât́ cả những năng lượng khác. 

Nó kết hợp được tất cả những biểu tượng Master khác. 

Nó là luồng sańg trắng tỏa chiếu cho tât́ ca.̉ 

 
  

Biểu tượng Maitrijusha:  

MAITRIJUSHA Cách vẽ MAITRIJUSHA  

MAITRIJUSHA  

(Đoc̣ là Mai-tri-chu-sa) 

1 
3  

4 5  

6 7  

8  

2  
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Cách dùng Maitrijusha: 

 BƯỚC 1: Hãy “nạp” vào tất ca ̉các năng lượng, tần sóng hay biểu tượng nào bạn muốn đặt vào Maitrijusha, 

giống như chúng ta đổ đầy nước vào cái xô vậy. Bạn có thể dùng biểu tượng của Divine Light, Usui Reiki, 

Kundalini Reiki hay Celestine Reiki đều được. Vi ̀tất ca ̉tần sóng đều được dẫn dăt́ thần kỳ nên bạn không 
phải lo về việc phối hợp chúng với nhau. Không có số lượng tối đa hay tối thiểu nào cho sự pha trộn này, vi ̀

vậy hãy cứ làm như bạn mong muốn. 

Để nạp biểu tượng vào Maitrijusha, bạn chi ̉cần dùng y ́nghi ̃vẽ ra Maitrijusha, sau đó vẽ thêm cać biểu 

tượng mong muốn rồi hướng cho chúng chạy thẳng vào tâm điểm của Maitrijusha, mỗi lần từng cái một. 
Với các tần số chữa lành khác, bạn cũng chi ̉đơn giản gọi tên chúng và hiǹh dung ra việc chúng chạy thăn̉g 

vào tâm điểm của Maitrijusha. Miễn là bạn có tać y,́ tất cả các năng lượng sẽ hòa hợp với nhau bất kể là 

bạn đặt chúng vào theo thứ tự nào.  

 .  

‘Nap̣’ các biểu tươṇg, năng lươṇg hoăc̣ 

các tần sóng khác vào biểu tươṇg Maitrijusha 

BƯỚC 1: 
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 BƯỚC 2: Biểu tượng Maitrijusha sẽ kết hợp tât́ cả các tần số mà bạn đã nạp và bắt đầu tỏa ra năng lượng 
từ tâm điểm của vòng tròn. 

Maitrijusha nên đặt ở đâu: 

Biểu tượng Maitrijusha có thể đặt ở phiá trên đầu để chiếu sańg toàn thân bạn, hoặc có thể đặt vào bên trong 
cơ thể để nó phat́ sáng ra phiá ngoài. Bạn cũng có thể đặt biểu tượng này vào những nơi khác, như lõi của Trái 

đất hay toàn thể vũ trụ. Bạn cũng có thể dùng nó cho một gia điǹh cụ thể, một cộng đồng, một quốc gia, những 

ngọn núi hay ao hồ, v.v. Bất kỳ ai hay bât́ kỳ vật gi ̀đều có thể nhận được năng lượng này.  

Hãy ghé trang Love Inspiration Community Facebook Group để đọc thêm chia sẻ của các bạn khác về cách họ 
sử dụng biểu tượng Maitrijusha. Mỗi người sẽ có cách tiếp cận riêng và thật tuyệt khi chúng ta được học hỏi 

lẫn nhau. Bạn hãy dùng tińh năng tim̀ kiếm (search) của Facebook để tim̀ từ khóa “Maitrijusha” và tận hưởng 

kết quả nhé! 

BƯỚC 2: 

Biểu tươṇg Maitrijusha se ̃tăng cường và phối hơp̣ các năng lươṇg để tỏa 

chiếu ánh sáng trắng  
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 5. Giới thiệu Maitrijusha-Ni:  
Biểu tượng Maitrijusha-Ni đến từ một nơi của sự thiêng liêng, thấu hiểu và yêu thương sâu sắc. Nó đặc biệt 

hiệu quả trong việc thanh tẩy và chữa lành, cho phép chúng ta tiến gần hơn tới ańh sańg và tiǹh thương.  

Trong khi Maitrijusha cho phép chúng ta kế htợp các tần sóng khác biệt lại thành một năng lượng độc đaó thi ̀

Maitrijusha-Ni lại cho phép chúng ta tháo gỡ những điều ô nhiễm, các tạp chất cũng như sự tiêu cực trong 

trường năng lượng ra ngoài.  

Sau này chúng ta sẽ học cách phối hợp cả Maitrijusha & Maitrijusha-Ni để tạo ra một hiệu ứng thanh tẩy năng 

lượng đặc biệt, khá hữu ićh khi sử dụng bổ trợ cho các phương phaṕ chữa lành khác.  

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ yêu quy ́năng lượng Maitrijusha-Ni và mong nó mang đến một giải pháp cho sự thanh 

lọc, hàn gắn, cũng như thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương vào tâm thức của bạn, vi ̀lợi ićh đến muôn loài.  

Các Sứ giả nói gi ̀về Maitrijusha-Ni: 

 Đây là “năng lượng của sự cải tiến tột bậc”.  

Nó “thiêu đốt, lôi kéo ra các ô nhiễm”. 

 

  

Biểu tượng Maitrijusha-Ni 

MAITRIJUSHA-NI  

(Đoc̣ là Mai-tri-chu-sa-ni) 

MAITRIJUSHA - Ni How To Draw MAITRIJUSHA-Ni  

1  
3  

4 5  

7  6 

8  

2  

9 
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Cách dùng Maitrijusha-Ni: 

Khi dùng một miǹh, Maitrijusha-Ni có thể được vẽ xung quanh vùng bi ̣tắc nghẽn hay quanh một bộ phận cơ 
thể để kéo ra những độc tố. Nó cũng có thể được vẽ trên lòng bàn tay khi đang thực hành chữa lành cho miǹh 

hoặc cho người khác. (Bạn không thể nạp một biểu tượng khác vào đây giống như cách đã làm với Maitrijusha 
– vi ̀nó chi ̉thuần túy làm nhiệm vụ kéo những ô nhiễm ra ngoài). Tuy nhiên, cách sử dụng tốt nhât́ là kết hợp ca ̉

hai, Maitrijusha-Ni và Maitrijusha như phần hướng dẫn bên dưới. 

6. Kết hợp Maitrijusha và Maitrijusha-Ni:  

Như bạn đã thấy, Maitrijusha và Maitrijusha-Ni là hai thái cực trái ngược nhau. Maitrijusha tăng cường và đẩy 

vào năng lượng sạch, trong khi Maitrijusha-Ni lại kéo những năng lượng ô nhiễm ra ngoài. 

Mỗi biểu tượng khi sử dụng độc lập có những đặc tińh riêng, khi kết hợp chúng lại có thể di chuyển những khối 

tắc nghẽn lớn và làm sạch toàn bộ trường năng lượng.  

 

Khi kết hợp, Maitrijusha và Maitrijusha-Ni đẩy mạnh tốc độ đào thải độc tố và gia 
tăng khả năng nhận vào năng lượng sạch thuần khiết.  

 

 

Khi sử dụng kết hợp, hãy vẽ Maitrijusha phiá trên đầu và Maitrijusha-Ni phiá dưới chân. Bốn dâú châḿ bên 

trong mỗi biểu tượng sẽ nối với nhau để tạo thành những “ban̉ lề” bên trong cơ thể năng lượng của bạn. Tiếp 
đó, hai biểu tượng này sẽ băt́ đầu chuyển động, xoay tới xoay lui để đẩy những rác thaỉ ra khỏi cơ thể và kéo 

những năng lượng sạch đi vào. Xin hãy nhiǹ hiǹh vẽ dưới đây:     
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Để gia tăng hiệu qua ̉chữa lành hay thiền tập, bạn chi ̉cần vẽ biểu tượng vào lúc băt́ đầu thực hành. Hai biểu 

tượng này sẽ tiếp tục làm việc trong lúc bạn làm các công việc khác, không cần phải tác y ́liên tục.  

7. Ghi chú về việc thực hành:  

Trong phạm vi tài liệu này, chúng tôi cố gắng giải thićh để bạn có thể bắt đầu thực hành với các biểu tượng và 

tối ưu hóa rung động của miǹh, để chữa lành cho ban̉ thân hay cho người khác.   

Chúng tôi cũng cung câṕ cho bạn những thông tin bổ trợ về cách kết hợp hai biểu tượng để tạo ra hiệu ứng 

thanh tẩy và yêu thương sâu sắc vào thời thực hành của bạn. Hãy thử trải nghiệm điều này nhé!  

Tại đây tât́ cả chi ̉mới là khởi đầu, do đó chúng tôi chuyến khićh bạn hãy thực hành liên tục để năng lượng mới 
được thẩm thâú vào tâm thức của bạn. Cũng như bất kỳ phương pháp chữa lành nào khác, cần phải có sự thực 

tập thường xuyên hàng ngày để bạn trở nên quen thuộc với rung động mới. 

   

Vi ́dụ như baṇ có thể thưc̣ hành Maitrijusha & Maitrijusha-Ni hai lần mỗi ngày, vào mỗi sáng và 

mỗi tối trong suốt 11 ngày liên tiếp. Ngoài ra bạn cũng có thể làm việc với Maitrijusha bất cứ khi nào muốn 

chữa lành hay thiền tập.  

Maitrijusha và Maitrijusha-Ni: cùng hợp tác để đẩy và kéo năng lượng   

Maitrijusha-ni  

Maitrijusha  

Ô nhiễm bi ̣đẩy ra 

Năng lượng sạch đi vào 
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Khi bạn tiếp tục làm việc với năng lượng, bạn sẽ được tưởng thưởng rât́ nhiều sự thanh tiṇh, lành lặn và tình 

thương. 

 

Những ai đang làm việc với các biểu tượng khác, hãy thử nạp chúng vào Maitrijusha để xem cảm nhận thế nào, 
Nếu có hiệu quả, bạn hãy biến nó thành sự thực tập hàng ngày. Hãy nhớ ghé thăm Love Inspiration Community 

Facebook  để đọc bài viết của các bạn khác khi họ thực hành với biểu tượng Maitrijusha, và hãy chia sẻ kinh 

nghiệm của bạn nữa nhé! Kết nối và sẻ chia là một cách để học hỏi hiệu quả.  

Chúng tôi khuyến khićh bạn thực hành những gi ̀tốt nhất với miǹh. Nếu những rung động này phù hợp với bạn, 

nó có thể hỗ trợ bạn với rât nhiều ańh sáng và tiǹh thương suốt nhiều năm sau đó.  

 

8. Lời kết:  
Hi vọng bạn đã có thời khai kênh Maitrijusha & Maitrijusha-Ni như y ́cũng như tận hưởng phần thực hành tiếp 

theo. 

Những biểu tượng này có thể hoạt động độc lập hay phối hợp lẫn nhau, và có thể dùng chung với tất cả những 

biểu tượng khác, đặc biệt là các biểu tượng sẽ xuất hiện tại Tập 2 - Bộ năng lượng Sorcebro (Con Đường Hợp 
Nhất Tới Ánh Sańg). 

*** 

Với những ai mong muốn tim̀ hiểu thêm về chuỗi năng lượng Maitrijusha này, trước khi đến với Tập 2 - 

Maitrijusha Gold Infinity, chúng tôi thân mời bạn bắt đầu bước đi trên một trong hai Lộ Triǹh Thăng Cấp 

(Ascension Pathways) vi ̀đây là điều kiện đầu vào. 

Lộ triǹh thăng câṕ Ascension Pathways là con đường trực chi ̉

tiến tới Tâm Thức Cao Hơn và vi ̀thế sẽ rât́ hữu ićh cho những 
ai mong muốn trải nghiệm trạng thái thuần khiết của sự an 

tiṇh, ánh sańg và tiǹh thương. 

Và bây giờ, chúng tôi mong rằng bạn sẽ tiếp tục thực hành 

với hai biểu tượng Maitrijusha & Maitrijusha-Ni, mong chúng 
mang lại cho bạn nhiều sức mạnh, sự mãn nguyện và thật 

nhiều tiǹh thương để tỏa sáng cho tất ca ̉muôn loài, giúp họ 

vượt thoát mọi khổ đau. 

Với ánh sáng Maitri thiêng liêng, 

Love Inspiration &  
Maitri Foundation 
  

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://www.facebook.com/groups/Love.Inspiration.Community/
https://www.facebook.com/groups/Love.Inspiration.Community/
https://www.facebook.com/groups/Love.Inspiration.Community/
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
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BAṆ MUỐN GIÚP CHÚNG TÔI? 

 

Baṇ vừa nhâṇ đươc̣ các năng lươṇg và lời daỵ trong giáo trình 

hoàn toàn miêñ phí này nhờ vào sư ̣vi ̣ tha khiêm nhường đến từ 

các nhà tài trơ,̣ các giảng viên và các thông dic̣h viên. nếu baṇ 

muốn những năng lươṇg tuyêṭ đep̣ này đươc̣ tiếp tuc̣ trao đi rôṇg 

rãi và miêñ phi ́đến nhiều người, baṇ có thể tiếp sức bằng cách: 
 

 

TÀI TRƠ ̣MÔṬ GIÁO TRÌNH  

QUYÊN GÓP CHO QUỸ  

CHIA SẺ VỚI NGƯỜI KHÁC  

TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN  

HỖ TRƠ ̣DIC̣H THUÂṬ  

VIẾT LỜI CÔNG NHÂṆ 

GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THIÊṆ  

 

Baṇ đang giúp  Love  Inspiration  tiếp tuc̣ chia sẻ các khóa hoc̣ 
và giáo trình miêñ phí vì lơị ićh cho tất cả. 

Chúc phúc & cảm ơn,  
Marty & Gerry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/sponsor-an-ebook.html
http://www.loveinspiration.org.nz/donate.html
http://www.loveinspiration.org.nz/share-with-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/become-a-teacher.html
http://www.loveinspiration.org.nz/translate-for-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/write-a-testimonial.html
http://www.loveinspiration.org.nz/write-a-testimonial.html
http://www.loveinspiration.org.nz/help-us-improve.html
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VI ̀LỢI IĆH ĐÊŃ HÊT́ THẢY MUÔN LOÀI 

Mong tât́ cả đạt được hạnh phúc tối thượng & thoat́ khỏi mọi khổ đau 

http://www.loveinspiration.org.nz/

