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Xin dâng đến cho muôn loài,   

Vì lợi ích của tất cả chúng sinh.  
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Chào mừng bạn! 
Cấp độ này không yêu cầu chuẩn bi ̣gi ̀trước, tuy nhiên 

bạn nhớ trước khi thực hành phải kićh hoạt (mở khóa) năng lượng và kênh dẫn 
The Syon Cleanse với mã số và hướng dẫn ở trang sau nhé. 

 

Một khi đã mở khóa năng lượng, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. 

Chúc bạn thật  nhiều sức khỏe với năng lượng thanh tẩy Syon Cleanse! 

 
 
 

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 hệ năng lượng thanh tẩy 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/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 The Syon Cleanse:  

Trước khi thực hành, bạn cần phải kićh hoạt hay mở khóa tất 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 ̉mât́ 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 chắp lại, các ngón tay chạm vào nhau trong tư thế búp sen và đọc 

thầm: (Nghe cách đọc Syon 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 ańh sańg, 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  
Divine Cleansing energies of The Syon Cleanse .   

With the unique activation code  65442113  may this be so .   

May this activation benefit all beings . 
Thankyou ,  thankyou ,  thankyou . ”  

“Với tất ca ̉lòng thành, sự khiêm tốn và rõ ràng, tôi xin được kićh 

hoạt các năng lượng thanh tẩy của The Syon Cleanse. 

(Đờ Si-on Len), với mã số chińh xác là 65442113.  

Mong sự kiện này đem lại lợi ićh đến muôn loài. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

 

http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
https://www.youtube.com/watch?v=zNtXXKXqhGw
https://www.youtube.com/watch?v=zNtXXKXqhGw
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 bản mới nhất. Ngày đăng cùng số thứ 
tự của mỗi bản cập nhật được ghi vào cuối mỗi trang, bên góc phải mỗi quyển sách. 

 

  

Mục lục:    

Sử dụng phiên bản mới nhât́ của The Syon Cleanse!  

Nội dung Trang 

Lời đề tặng I  

Ghi chú kićh hoạt II  

Mở khóa kićh hoạt The Syon Cleanse III  

Mục lục IV  

Tổng quan về The Syon Cleanse & Thời gian hoàn thành V  

Chào mừng bạn đến với The Syon Cleanse 2  

1.  Giới thiệu The Syon Cleanse 3  

2.  Hướng dẫn nhận năng lượng The Syon Cleanse 4  

3.  Công cụ hỗ trợ loại bỏ độc tố 6  

4. Cách làm việc với biểu tượng  

 

8  

5.  Advanced Syon Cleansing - thanh tẩy chuyên sâu 11  

6. Lời kết 12  

https://www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html
http://www.loveinspiration.org.nz/divine-cleansing.html
http://www.loveinspiration.org.nz/divine-cleansing.html
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Tổng quan về hệ thanh tẩy The Syon Cleanse & Thời gian hoàn tất:                            
Dưới đây là các câṕ độ có mặt trong hệ thanh tẩy này

.  

Sơ Lược Về Hệ Thanh Tẩy The Syon Cleanse  

Tên Miêu tả Thời gian  Lặp lại Cần hoàn tất 

The Syon  
Cleanse 

Thanh tẩy các  
chất độc hóa học  
và ô nhiễm từ môi  

trường và thực 

phẩm phẩm 

Khoảng   15   -   20   
phút 

Lặp lại tùy ý trong 
vòng tối đa 4 ngày.  

Sau đó có thể 
làm đợt .  mới  

.  

  -   

The  
Advanced  

Syon  
Cleanse 

Hệ thanh tẩy với 
3 lớp lọc nhằm vào  
các độc tố và năng 

lượng tồn dư. 
. 

Khoảng   25   
phút 

Lặp lại vào lúc bắt 
đầu hoặc kết thúc 
mỗi chu kỳ năng  

lượng hoặc mỗi tập  
sách bạn đang học .  

Pathway To Light  
( Volume  3 )  hay  

Unified Pathway To  
Light (Master)  

The Triple  
Advanced  

Syon  
Cleanse  

Ba giai đoạn gồm 
mở cửa,  lau dọn  

& sửa chữa . . Dựa 
trên các yếu tố 
Lửa, Đất & Gió. 

Khoảng 

 

   10   - 15   
phút 

 

Lặp lại cách 2   -   3   
tháng. 

Pathway To Light  
Volume  ( 6 )  hay  

Unified Pathway To  
Transcending The  
Light (Volume  3 )  

The  
Master  

Syon  
Cleanse 

Sự đầu hàng của 
bóng tối.  . Có thể 
dùng cho người 

khác. 

Khoảng 

 

  20   
phút 

 

Cho chính mình: tối 
đa mỗi tháng 1 lần. 

Cho người 

khác 

. khác:  
tối đa 6 tháng 1 lần 

Blue Light  
( Volume  2 )  



The Syon Cleanse  

1 of 14                                                     www.loveinspiration.org.nz                                           V8:  19.06.19 
 

  

 

 

 

   

The   

Syon Cleanse  
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The Syon Cleanse  
Hệ năng lượng thanh tẩy 

Chào mừng bạn đến với The Syon Cleanse!   

The Syon Cleanse (đọc là Si - on) được giới thiệu vào thời điểm chúng tôi đang cần một sự thải độc năng lượng. 

Khi nhận được những năng lượng này, chúng tôi cũng có các thông điệp sau đến từ một Sứ giả của The Syon 

Cleanse có tên là Alsyon: 

“Với các độc tố hóa học và ô nhiễm môi trường vừa được hấp thụ gần đây, các bạn có thể đào thải 

chúng bằng cách dùng năng lượng này nhiều lần trong vòng tối đa 4 – 5 ngày. Những chất độc hóa học 
và ô nhiễm đang lan tràn trong bầu khí quyển của trái đất, thực sự làm suy thoái sự nuôi dưỡng cho 

tâm hồn. Những độc tố này được đẩy ra sớm sẽ ít gây tác hại hơn là để chúng ở bên trong và phá hoại 

rung động của cơ thể năng lượng.”  

Vì vậy dùng The Syon Cleanse là cách thanh lọc hiệu quả những độc tố vừa mới được hấp thụ, ví dụ như một dịp 

ăn uống không lành mạnh, một chầu nhậu đêm qua hay là một đợt phải dùng thuốc trị bệnh. Việc thanh tẩy diễn 

ra khá nhanh chừng 15-20 phút và có thể lặp lại nhiều lần trong ngày, tối đa 5 ngày 

là kết thúc. Số lần thực hiện dựa trên mức độ thanh tẩy bạn cần và tùy theo ý muốn.  

The Syon Cleanse có thể được thực hành y hệt như với các ca chữa lành dùng năng 

lượng, với sự kết nối với các kênh dẫn thiêng liêng và từ đó giúp thanh lọc cơ thể để 

tiến về một trạng thái trong sạch hơn. 

Bằng cách thanh lọc cơ thể năng lượng, chúng ta cũng giúp cơ thể vật lý được tẩy 

sạch độc tố giống như cách mà các dược thảo có thể làm. Trong quá trình thanh tẩy, 

chúng ta có thể gặp những độc tố được kéo ra ngoài dưới dạng những hiệu ứng thải 

độc. (Xin đọc thêm thông tin về những hiệu ứng này tại đây The Healing Crisis). 

The Syon Cleanse cũng cho chúng ta những công cụ hỗ trợ để có thể tiếp tục làm 

giảm thiểu lượng độc tố hấp thu vào cơ thể trong thời gian dài. Chúng ta sẽ khám 

phá thêm về đề tài này sau. Còn bây giờ, hi vọng bạn sẽ bắt đầu tận hưởng năng 

lượng thanh tẩy này trong ánh sáng và tiǹh thương để có được thật nhiều sức khỏe và sự an lạc. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zNtXXKXqhGw
https://www.youtube.com/watch?v=zNtXXKXqhGw
https://www.youtube.com/watch?v=zNtXXKXqhGw
http://www.loveinspiration.org.nz/the-healing-crisis-q1.html
http://www.loveinspiration.org.nz/the-healing-crisis-q1.html
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1 . Giới thiệu The Syon Cleanse : 

Như đã nói, The Syon Cleanse có thể được lặp lại nhiều lần tùy vào mong muốn của bạn, tối đa trong vòng 5 

ngày. Bằng cách thanh tẩy nhiều lần với hệ năng lượng này, bạn sẽ cho phép cơ thể hấp thu nhiều năng lượng 

hơn và lọc sạch được nhiều độc tố hơn.  

Có bạn sẽ chỉ muốn thanh tẩy một lần duy nhất, 

và điều đó hoàn toàn có thể. Một số thì lại thích 

tẩy 2 lần một ngày, và lặp lại trong 3-4 ngày. Tất 

cả đều ổn cả, tùy theo ý thích cũng như thời gian 

bạn có cho việc này.   

Bạn càng thực hành nhiều bao nhiêu, năng 

lượng càng được hấp thu vào và làm việc nhiều 

bấy nhiêu. Những ai đang dành nhiều thời gian 

để làm việc chuyên sâu về năng lượng có thể 

gặp nhiều triệu chứng cũng như cảm xúc bất 

thường khi những năng lượng tồn dư được đào 

thải ra ngoài dưới dạng các hiệu ứng thải độc 

healing crisis. 

Nếu bạn cần làm sạch nhiều, cơ thể bạn sẽ phải 

làm việc nhiều hơn và kết quả là nó sẽ khá mệt 

hay lờ đờ. Một số người có thể cảm thấy như bị 

cúm hay cảm khi đang vệ sinh năng lượng. Một 

số khác thì lại đi vệ sinh nhiều lần hơn khi các 

Luân xa dưới đang được làm sạch. 

Đôi khi cũng có sự làm sạch cảm xúc diễn ra khi 

khai kênh hoặc lúc đang thực hành, vì vậy hãy tỉnh táo nhận biết chúng nếu bạn có cảm giác tức giận, buồn bã 

hay bất cứ cảm xúc khó chịu nào.  

  

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


The Syon Cleanse  
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2 . Hướng dẫn nhận năng lượng The Syon Cleanse: 

Quy trình này chỉ mất khoảng 15 - 20 phút và có thể được lặp lại nhiều lần trong vòng tối đa 4 – 5 ngày cho một 

đọt thanh tẩy.  

 

LƯU Ý: Trước khi khai kênh, hãy đảm bảo rằng bạn đã 
mở khóa kićh hoạt năng lượng The Syon Cleanse. Quy 
triǹh này mất tầm 5 phút và trao quyền cho bạn có thể 
tiếp cận các năng lượng này.  

Một khi đã mở khóa, bạn đã sẵn sàng để khai kênh và 
thực hành The Syon Cleanse. Sau đó bạn có thể tiếp tục 
đến với hướng dẫn ở cać trang kế, 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 III trong quyển sách này.  

. 

Bạn có thể tiến hành một đợt thanh tẩy mới sau đó, ví dụ như vào mỗi khi chuyển mùa (4 đợt mỗi năm) hay 

quyết định chỉ làm mỗi năm một lần. Điều gì bạn thấy phù hợp thì đó là thứ tốt nhất cho bạn.  

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 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. Tác ý nhận năng lượng: 

Bằng cách đọc hay nghĩ thầm như sau: 

  

“Với tất cả tiǹh thương và sự biết ơn, con xin mở lòng đón nhận năng lượng  

The Syon Cleanse. Mong  .   chúng giúp thanh tẩy và làm sạch các độc tố để 

con có thể bước tiếp dễ dàng hơn trên hành trình của mình .    

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 
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Giờ đây là lúc bạn cho phép năng lượng được tuôn chảy đến những vị trí cần thiết. Bạn cũng có thể sử dụng các 

câu khẩu quyết hay câu tịnh tâm sau đây để giúp tâm trí tập trung hơn vào việc nhận năng lượng. 

 

Một số bạn thích nhận năng lượng theo cách của mình. Bạn có thể hình dung ra một mặt trời đang tỏa chiếu 

khắp toàn thân, hay nghĩ về một khu vườn tuyệt đẹp đầy nắng mà bạn đang được bao quanh bởi hoa lá cỏ cây. 

Hãy cứ cho phép bản thân đắm mình vào không gian đó với ánh nắng phủ chiếu khắp người bạn.  

Đây là những phương pháp giúp gia tăng quá trình nhận năng lượng. Nguyên tắc vàng là hãy cứ làm điều gì mà 

bạn thấy phù hợp nhất cho mình.  

3. Kết thúc: 

Sau tầm 15 hay 20 phút, quá trình nhận năng lượng kết thúc, bạn có thể nói vài lời cảm ơn như sau:  

  

  

Một số câu tham khảo như: 

“Tôi mở lòng với ańh sańg và tiǹh thương” 

“Tôi mở tâm đón nhận” 

“Tôi mở lòng đón nhận The Syon Cleanse”  

“Tôi cho phép mình nhận năng lượng vì tất cả muôn loài” 

“Tôi xin đón nhận ańh sańg và tiǹh thương” 

.  

“Với tất cả tình thương và biết ơn,   con xin cảm kích trước năng lượng  
The Syon Cleanse. Mong điều này  .     giúp con tẩy sạch mọi độc tố và ô nhiễm 

để mang lại lợi ích đến muôn loài. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 
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3 . Các công cụ hỗ trợ đào thải độc tố: 

Ngoài năng lượng thanh tẩy căn bản, bạn cũng có thêm hai công cụ giúp hỗ trợ hạn chế lượng 

độc tố hấp thu vào cơ thể hàng ngày. Bạn có thể dùng chúng bất cứ khi nào thấy cần thiết. 

Hai công cụ này được giới thiệu dưới dạng các “biểu tượng” năng lượng và nếu bạn chưa biết 

cách dùng biểu tượng để chữa lành, xin mời ghé trang FAQ page và đọc mục “Làm việc với biểu tượng khi chữa 

lành & thiền định”.  

Hãy nghĩ về biểu tượng như là các ‘bình chứa’ năng lượng để giúp chúng ta chữa lành cho từng trường hợp khác 

biệt. Hãy nghe thêm về cách sử dụng hai biểu tượng dưới đây từ Alsyon, Sứ giả của The Syon Cleanse:    

 

“Sử dụng các biểu tượng sau có thể tạm thời làm giảm các triệu chứng, khử bớt độc tố cũng như đẩy ra 

ngoài các tác dụng phụ và ngăn ngừa sự phá hoại của chúng. Khi áp dụng bất cứ biện pháp thanh tẩy nào, 

hãy luôn nhớ uống thật nhiều nước sạch. Vì nước sạch = làm sạch năng lượng.  

‘Nước sạch’ có thể được tạo ra bằng cách dùng hai biểu tượng Crysyon và Alimention.  

Những biểu tượng này có thể được dùng cho các thức uống khác – bao gồm cả rượu bia hoặc các loại thuốc 

để giảm bớt tác dụng phụ.”  

 

 

CRYSYON Cách vẽ biểu tượng CRYSYON  

CRYSYON     
(đọc là Rai-Si-on)    

  

1  

2  

3  

4  
5  

http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Dls1O2X0q4
https://www.youtube.com/watch?v=0Dls1O2X0q4
https://www.youtube.com/watch?v=0Dls1O2X0q4


The Syon Cleanse  
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“Trong tâm từ, chúng tôi gửi cấu trúc chính của hai biểu tượng đến đây vì lợi ích cho tất cả. Hãy giúp 

đỡ muôn loài; từ nhân loại cho đến muông thú, từ cỏ cây cho đến khoáng vật, để tất cả cùng vượt 

qua ngưỡng cửa của sự đổ vỡ và tiến tới một hình thái tồn tại thuần khiết hơn. Một sự tồn tại bao 

hàm các yếu tố của tình thương, niềm tin, tôn trọng, sự thanh tịnh và hợp nhất vì lợi ích tối thượng 

cho tất cả. Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã cùng sáng tạo ra một ngày mai tươi sáng hơn cho các thế hệ 

và những kỷ nguyên tương lai.”  

 

Khi đọc những dòng chữ này chúng tôi có thể hình dung ra được sức mạnh của hai biểu tượng, về mặt công năng 

cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi của chúng. Giờ đây bạn có thể bắt đầu dùng các biểu tượng này để tạo ra 

‘nước sạch’ và giảm thiểu tác hại của việc hấp thụ độc tố từ thuốc men, rượu bia cũng như những chất bôi ngoài 

da khác.  

Sau đó, chúng ta có thể nâng tầm sự thực hành lên bằng các dùng biểu tượng để thanh lọc những địa điểm khác 

như Trái đất, dãy ngân hà hay thậm chí là toàn vũ trụ. Có thể điều này mới nghe có vẻ xa vời, nhưng xin bạn hãy 

“Các biểu tượng này làm thay đổi cấu trúc năng lượng của các nguyên tố gây hại, làm  

giảm sức mạnh của chúng bằng cách thay đổi rung động năng lượng. Hai biểu tượng này có 

thể được dùng cho Trái đất, dãy ngân hà & toàn vũ trụ để giúp làm sạch mật độ tiêu cực do tâm trí 

gây nên. Bất kỳ nơi nào có ‘ô nhiễm’ xuất hiện, dù dưới dạng vật chất hay tinh thần.” 

ALIMENTION Cách vẽ biểu tượng ALIMENTION  

ALIMENTION 

(đọc là E-li-men-ti-on)         

1  

2  

3  

https://www.youtube.com/watch?v=7-O8n4fZXI4
https://www.youtube.com/watch?v=7-O8n4fZXI4
https://www.youtube.com/watch?v=7-O8n4fZXI4
https://www.youtube.com/watch?v=7-O8n4fZXI4
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tin rằng chỉ cần chúng ta thay đổi hay mở rộng tác ý của mình, năng lượng sẽ thay đổi theo như vậy. Khi chúng 

ta tác ý sử dụng biểu tượng cho mục đích nào, thì sự thanh tẩy sẽ diễn ra đúng như tác ý đã đặt ra. Đây là cách 

hoạt động của năng lượng chữa lành, luôn luôn tuân theo tác ý của người gửi. 

 

4. Cách làm việc với biểu tượng:  

Như đã nói, với những ai mới làm quen với biểu tượng, chúng tôi mời bạn đọc qua trang 

FAQ page để có thêm thông tin về lý thuyết cũng vai trò của biểu tượng trong việc thực hành 

chữa lành. Trong mục này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin rất căn bản để bạn có thể 

bắt đầu sử dụng luôn cho hai biểu tượng mới. Hãy bắt đầu! 

Dù cho bạn tác ý gửi biểu tượng đến cho toàn vũ trụ hay cho ly nước chanh của mình, quy 

trình cũng tương đối như nhau. Chỉ cần đặt ra tác ý  để đưa biểu tượng vào một vật thể hay 

một sinh vật nào đó và gọi tên biểu tượng 3 lần.   

Ví dụ như chúng ta muốn đưa biểu tượng Crysyon vào ly nước trước mặt, chúng ta sẽ dùng 

ngón tay trỏ hoặc giữa để vẽ biểu tượng rồi gõ nhẹ nó vào ly nước 3 lần, trong lúc gọi thầm 

tên của biểu tượng. Sau đó lặp lại quy trình vẽ và gõ với biểu tượng tiếp theo, Alimention. 

Một khi biểu tượng cùng các sóng năng lượng đã được gửi vào ly nước, chúng sẽ bắt đầu 

làm việc bào giúp thay đổi tần số rung động trong ly nước.  

Bạn có thể hình dung, nghĩ hay thấy rằng biểu tượng đang chìm vào vật thể như cách mà bơ 

tan vào bánh mì nướng vậy. Một khi đã quen với kỹ thuật này, bạn có thể chỉ cần dùng tâm 

ý để vẽ và gõ mà không cần xài đến ngón tay nữa.  

Đây là cách thức làm việc với biểu tượng để gửi vào các vật thể, cây cối, thú vật và thậm chí 

cơ thể bạn! Chỉ cần đơn giản hình dung ra biểu tượng đang chui vào vật hay người mà bạn đang chữa, với tác ý 

rằng đối tượng sẽ nhận được năng lượng từ biểu tượng đó. Chìa khóa ở đây 

luôn là tác ý, dù cho tác ý đến vật nhỏ như ly nước hay đối tượng khổng lồ 

như vũ trụ.  

Chính tác ý là nền tảng cho việc thanh tẩy hay chữa lành dùng năng lượng, 

vì vậy hãy luôn đặt tác ý một cách rõ ràng trước khi làm việc với biểu tượng.  

Tiếp theo hãy tìm hiểu cách mà chúng ta sẽ gửi biểu tượng đến trái đất, 

ngân hà hay toàn vũ trụ. 

Có vài kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể dùng, tuy nhiên đơn giản nhất là 

hãy nhắm mắt lại và hình dung ra một địa cầu tí hon đang trôi lơ lửng cách 

ngực bạn 30-50 cm. Hãy dành ra ít phút để hình dung thật rõ ràng để tâm ý 

kết nối với khái niệm này.  

 

Khi đã sẵn sàng, bạn có thể vẽ biểu tượng ra bằng tay hay bằng ý rồi gửi từng cái một vào hành tinh này, cũng 

gõ chúng vào bằng tay hay bằng tâm như trên.  

http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
http://www.loveinspiration.org.nz/frequently-asked-questions.html
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Bạn hãy vừa gõ vừa đọc tên của biểu tượng 3 lần với tác ý là trái đất sẽ hấp thu năng 

lượng mà biểu tượng mang tới. Nếu muốn, bạn có thể lặp lại việc gõ và đọc tên biểu tượng 

này bao nhiêu lần tùy thích. Khi thực hành như vậy bạn có thể thấy năng lượng của biểu 

tượng cũng đồng thời chảy qua chúng ta.  

 

Tiếp theo, bạn có thể thử đổi tác ý đến dãy ngân hà hay vũ trụ.  

Một kỹ thuật khác bạn có thể thử là đặt hai bàn 

tay mình chụm vào nhau như hình vẽ. Các ngón 

tay không nhất thiết phải chạm vào mà chỉ cần hai 

lòng bàn tay hướng vào nhau là được. Bây giờ hãy 

nhắm mắt lại và tưởng tượng ra vũ trụ hay dải 

ngân hà đang nằm trong lòng bàn tay bạn.  

Bạn có thể đặt bất cứ hành tinh nào vào đây cũng 

được, chớ có nghĩ rằng lòng bàn tay tí tẹo làm sao 

chứa đựng được toàn vũ trụ. Điểm mấu chốt là 

chúng ta đang đặt ra tác ý để gửi biểu tượng đến 

với bất cứ nơi nào mà ta hướng tâm đến.  

Vẫn cứ nhắm mắt và giữ hai lòng bàn tay hướng vào nhau, bắt đầu tác ý rằng không gian giữa hai bàn tay này 

CHÍNH là vũ trụ và để tâm kết nối với khái niệm này một lúc. Bạn có thể nghĩ về không gian ngoài trái đất với các 

vì sao và sự rộng lớn ngoài vũ trụ (hay bất cứ đối tượng nào khác). Hãy cứ để ra một phút để làm rõ tác ý này.  

Sau đó bắt đầu gửi biểu tượng vào vùng không gian giữa hai lòng bàn tau 

bạn bằng cách tác ý năng lượng thanh tẩy này sẽ được gửi đến cho toàn 

vũ trụ / ngân hà / trái đất. Thay vì dùng tay vẽ biểu tượng thì chúng ta chỉ 

việc dùng tâm hình dung ra biểu tượng rồi gửi chúng vào đối tượng mong 

muốn.  

Bằng cách liên tục hình dung ra biểu tượng đang được gửi vào không gian 

ngoài vũ trụ, nó sẽ diễn ra như vậy. Các biểu tượng sẽ phản hồi chính xác 

với tác ý bạn đặt ra và năng lượng thanh tẩy sẽ đi đến nơi đang cần chúng 

nhất.  

Hai tay để thoải mái 
với hai lòng bàn tay chụm vào nhau 
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Bạn có thể lặp lại quy trình này bao nhiêu lần cũng được, hãy nhớ là trong lúc bạn thanh tẩy bên ngoài thì quá 

trình chữa lành cũng diễn ra bên trong bạn. Đây là điều mà các sứ giả đã giải thích nhiều lần với chúng tôi về 

việc chữa lành cho đối tượng khác. Nói một cách tóm tắt là bạn:  

“Càng cho đi bao nhiêu, càng nhận lại bấy nhiêu”    

Thêm vào đó, bằng cách xác định tác ý một cách rộng rãi, như là giúp đỡ và chữa lành cho toàn vũ trụ, bạn cũng 

có cơ hội nhận được các tần sóng chữa lành cực lớn cho bản thân mình. Đây là khái niệm hơi khó hiểu, tuy 

nhiên nói đơn giản hơn là càng mở rộng tác ý đến lợi ích chung, bạn càng nhận được nhiều sự chữa lành hơn 

cho bản thân mình.  

Mong các bạn tận hưởng được trường năng lượng thanh tẩy đến từ tình thương này và mong cho tất cả muôn 

loài được lợi lạc từ tác ý của bạn. Mong bạn cũng có được nhiều lợi ích từ đây, và di chuyển gần hơn tới ánh 

sáng của trí tuệ. 

  
.  
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5. Advanced Syon Cleansing – thanh tẩy chuyên sâu:  

Tại thời điểm này, bạn đã hoàn tất Syon Cleanse để thanh tẩy đi một số các hóa chất và độc tố bên trong. Một 

khi đã hoàn thành Syon Cleanse căn bản, chúng tôi mời bạn tiếp tục đến với Advanced Syon Cleanse, hệ thanh 

tẩy nâng cao, nơi bạn có thể làm sạch ở cấp độ sâu hơn. 

Những ai mong muốn làm việc với hệ thanh tẩy nâng cao này cần bắt đầu Lộ trình nâng cấp năng lượng để 

chuẩn bị cho các rung động cao hơn. Trong Lộ trình nâng cấp sẽ có những thời điểm mà bạn được hướng dẫn 

để đón nhận Advanced Syon Cleansing. Đây là thông điệp từ các Sứ giả về hệ thanh tẩy nâng cao này: 

“Một khi đã bước xa hơn trên con đường chữa lành, năng lượng của bạn sẽ thường xuyên được 

làm mới, với các độc tố và tồn dư được đẩy ra liên tục. Đây là lý do chúng tôi khuyến khích 

thực hành Advanced Syon Cleanse theo định kỳ khi bạn tiếp tục chữa lành.”  

 

“Xin đừng xem nhẹ lợi ích của Advanced Syon Cleanse, khi bạn tăng cấp xa hơn trên lộ trình 

chữa lành. Một khi đã chạm tới ngưỡng của sự thanh lọc và chữa lành sâu sắc, thanh tẩy thường 

xuyên là điều cần thiết để hỗ trợ tăng tốc cho toàn bộ quá trình.” 

Sau khi đã xem xét những lời nói này, chúng tôi hiểu rằng Advanced 

Syon Cleanse sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với một số hệ năng lượng 

chữa lành chuyên sâu và đó lý do mà chúng trở thành một phần của 

Lộ trình nâng cấp năng lượng Ascension Pathways.  

Đây là các Lộ trình nâng cấp năng lượng trực tiếp hướng tới ‘Tâm 

thức Cao hơn’, và chúng tôi trao tặng chúng cho bạn như là những 

tiền đề trước khi đến với Advanced Syon Cleanse. 

Khi kết hợp cùng nhau, những năng lượng này rỏ ra thật sự công hiệu! 

Trong khi Lộ trình nâng cấp giúp bạn tiến nhanh về phía Tâm thức cao 

hơn thì Advanced Syon Cleanse lại giúp làm sạch những vấn đề tồn 

đọng được phơi bày ra ánh sáng. Đây quả thực là sự kết hợp mạnh 

mẽ!  

http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
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Là một tổ chức phi lợi nhuận, Love Inspiration hướng tới mục đích 

giúp các bạn nâng cấp rung động năng lượng và với thật nhiều ánh 

sáng và tiǹh thương, chúng tôi xin đưa ra gợi ý khiêm tốn này đến các 

bạn.  

Thực hành các Lộ trình nâng cấp năng lượng sẽ cho bạn cơ hội được 

bung nở như những bông hoa trong mùa xuân, khi tâm thức bạn đong 

đầy tình yêu thương và sự hiểu biết.  

Trong khi tất cả các hệ năng lượng chữa lành đều có khả năng mang 

đến sự thanh lọc, ánh sańg và tiǹh thương vào cuộc sống chúng ta, thì 

các Lộ trình Thăng cấp lại chính là phần thưởng cho mọi nỗ lực của 

bạn!  

 

6. Lời kết:  

Hi vọng bạn đã có thời gian tuyệt đẹp với The Syon Cleanse cũng như các biểu tượng thanh tẩy mới được giới 

thiệu. Vào thời khắc quan trọng này, trái đất của chúng ta rất cần nhiều sự thanh tẩy và chữa lành.  

Xin hãy biết rằng tác ý của bạn có năng lực mạnh mẽ vô cùng, vì vậy mong bạn làm việc với các năng lượng này 

vì lợi ích đến tất cả chúng sinh. Bằng cách này, bạn có thể đưa sự thực hành của mình đi xa hơn vì các năng 

lượng hỗ trợ tâm thức bạn tiến về phía lợi tha hơn.  

Những ai mong muốn tiếp tục làm việc với The Advanced Syon Cleanses, xin mời bạn chọn một trong các Lộ 

trình Thăng cấp Ascension Pathways và tiến nhanh hơn đến với Tâm Thức Mới The New Consciousness.  Hoặc 

với những bạn mong muốn tiếp tục với các khóa học chữa lành khác, chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm tại trang 

‘Choosing The Right Healing System’ FAQ’s.   

Dù cho với chọn lựa nào, chúng tôi cũng thành tâm mong sẽ gặp lại bạn trong những khóa học online tiếp theo 

và giờ đây, xin gửi đến bạn thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương cho sự thực tập Syon cleansing mà bạn đã nhận! 

Mong tất cả chúng ta đều được thanh tẩy và nuôi dưỡng thân tâm 

mình để thoát khỏi mọi sự khổ đau đến từ thể chất, tâm thức 

và tinh thần! 

Marty & Gerry Donnelly   
Love Inspiration  

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/frequently-asked-questions.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/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 

 


