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Vì lơị ích đến hết thảy chúng sanh  

Nguyêṇ cầu cho tất cả đoaṇ tâṇ moị khổ đau. 
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Hãy đảm bảo các yêu cầu sau đây trước khi thực hành Usui Reiki Cấp 3a: 

 

1) Đã hoàn tất Usui Reiki Cấp độ 2 là điều kiện tiên quyết. 

2) Đã có thời gian giãn cách ít nhất 3 tháng sau khi khai kênh cấp độ 2. 

3) Đã mở khóa kích hoạt năng lượng bằng mã số và hướng dẫn ở trang kế. 
 

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

Trong yêu thương, chúng tôi chúc baṇ môṭ hành trình tốt đep̣ với Usui Reiki! 

 

 

 

Nếu chưa thực hiêṇ những điều sau, baṇ hãy thử môṭ hoăc̣ tất cả dưới 
đây để có thêm trợ lực khi đồng hành với Usui Reiki nhé: 

 

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

• Tham gia côṇg đồng Facebook Love Inspiration 

• Tải về Cẩm nang Love Inspiration như tài liêụ 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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Kích hoaṭ (mở khóa) năng lươṇg Usui Reiki Cấp Chuyên viên (Master): 

Trước khi bắt đầu với Usui Reiki Cấp 3a, baṇ cần phải kićh 
hoaṭ hay mở khóa tất cả những năng lượng và kênh dẫn 
(attunement) trong quyển sách này (rất quan troṇg). Môṭ khi 
hoàn tất, baṇ đã sẵn sàng bắt đầu với Usui Reiki! 

 

Quy triǹh kićh hoaṭ này rất đơn giản, baṇ có thể tự miǹh làm, 
bằng cách dùng môṭ mã số để mở khóa tất cả năng lượng có 
trong quyển sách này. Có tổng côṇg 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 hoaṭ 
– hãy ghé thăm trang này Hỏi đáp về mã kićh hoaṭ). 

 

1)  Chuẩn bị: 

Mời baṇ nằm hoăc̣ ngồi xuống, tùy theo tư thế nào thấy thoải mái hơn và đảm bảo rằng không có 
bất kỳ sự quấy rầy nào trong vòng 5 phút tới. Baṇ có thể mở vài điêụ nhac̣ nhe ̣nhàng thư giãn, thắp 
lên vài ngoṇ nến hay vài nén hương để taọ bầu không khi ́dễ chiụ. 
 

2) Kích hoạt: 

Bắt đầu mở khóa kićh hoaṭ với hai tay chắp laị, các ngón tay chaṃ vào nhau trong tư thế búp sen 
và đoc̣ thầm: 

 

Hãy thư giãn 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: 

Sau đó, bạn đã có thể bắt đầu đón nhận dòng năng lượng tuyệt diệu – Usui Reiki Cấp 1. Môṭ khi đã 
kićh hoaṭ xong, mời baṇ đoc̣ qua trang - “Mã kićh hoaṭ và Thời gian gợi ý". Viêc̣ này chi ̉tốn chừng 
môṭ phút và sẽ giúp baṇ đaṭ lợi ićh tối đa từ các nguồn năng lượng, các kênh dẫn và viêc̣ thực hành. 
Cầu chúc cho baṇ có thâṭ nhiều ánh sáng, tiǹh thương và ước muốn làm lợi lac̣ đến muôn loài. 

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

kích hoaṭ các năng lươṇg và kênh dẫn thuôc̣ Usui Reiki (U-sui 

Rê-ki) Cấp Chuyên viên chữa lành 3a, với mã số chính xác là 

8423371. Mong sư ̣kiêṇ này đem laị lơị ích đến muôn loài. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

3) Đón nhận: 

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

năng lươṇg và kênh dẫn thuôc̣ khóa học Chuyên Viên Chữa Lành  

Usui Reiki (U-sui Rê-ki) Cấp 3a, với ma ̃số chính xác là 8423371. 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
http://www.loveinspiration.org.nz/activation-codes-q3.html
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LỜI NÓI ĐẦU: 

Với thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương chúng tôi xin 
chào đón bạn ở Cấp độ 3a và chúc mừng bạn đã đến 
với khóa học online này.  

 

Tới thời điểm này, các bạn đã được học kỹ thuật đặt 
tay căn bản ở Cấp độ 1, và các phương pháp chữa 
lành chuyên sâu ở Cấp độ 2. Những ai chọn đi theo 
hướng dẫn của chúng tôi, có lẽ giờ đây cũng đã khai 
kênh các năng lượng Celestine và Prophestine Reiki, 
hoặc các kênh khác tương đương trong quyển 
Pathway to Light.  

 

Tại Usui Reiki Cấp độ 3a này, chúng ta sẽ đào sâu 
thêm cả hai lĩnh vực về lý thuyết lẫn thực hành của 
Reiki, nhằm giúp bổ sung thêm cho Lộ trình thăng cấp 
(Ascension Pathway) và mở rộng tầm hiểu biết của 
bạn về Usui Reiki cũng như những hệ năng lượng  
chữa lành khác. 

 

Để bắt đầu, bạn cần cho phép ít nhất 3 tháng giãn cách 
từ lần khai kênh Cấp độ 2 trước đó. Đây là khoảng thời 
gian cần thiết để năng lượng ở Cấp độ 2 được an vị 
vào tâm thức bạn và giúp bạn thực hành đầy đủ các 
kỹ thuật chữa lành được giới thiệu ở Cấp độ này.  
 

Sau khi đã đủ thời gian 3 tháng giãn cách, bạn có thể đến với Cấp độ 3a. Trong Cấp độ này cũng bao 
gồm 21 ngày tự thực hành như một phần không thể thiếu. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các cách 
thức đơn giản nhất và dễ dàng nhất để làm việc này. 

 

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Reiki tại các lớp học trực tiếp, chúng tôi đã đảm bảo những 
thông tin trong giáo trình này được bao gồm tất cả những điều mà bạn có thể tiếp cận trong một lớp 
học có mặt giảng viên. Một số video bằng tiếng Anh cũng xuất hiện trong giáo trình để cho bạn trải 
nghiệm như ở lớp học ngoài đời.  

 

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là cho các bạn một nền tảng đầy đủ về Usui Reiki Cấp độ Chuyên viên 
Trị liệu (Master Healer). Với những thông tin mới cập nhật, các kỹ thuật chữa lành linh hoạt được giới 
thiệu tại đây, các bạn sẽ có được sự thực tập hoàn hảo đến từ nhiều góc độ.  

 
Những ai đã học Cấp độ 1 và 2 bằng giáo trình của Love Inspiration, các bạn đã quen thuộc với việc 
khai kênh từ xa, và lý do vì sao Love Inspiration trao tặng các kênh dẫn này miễn phí đến mọi người. 
 
Những ai mới đến với chúng tôi ở Cấp độ này, xin chào đón các bạn trong ánh sáng và tình thương. 
Chúng tôi tin rằng các bạn đã tìm được đường đến đây nhờ vào sự mách bảo thiêng liêng nào đó, và 
sẽ dễ dàng tiếp cận với các kỹ thuật trong giáo trình này. Tất cả các khóa học của chúng tôi đều được 
thiết kế rất đơn giản và dễ hiểu, hi vọng các bạn sẽ thích cách học này!  
 
 
 

V 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Những ai đã hoàn thành phần khai kênh cho Celestine  và  Prophestine  Reiki, hoặc Pathway To Light 
Tập 1, xin hãy an tâm rằng những năng lượng này hoàn toàn bổ trợ cho Usui Reiki và giúp bạn trải 
nghiệm tốt hơn ở Cấp độ này, và đặc biệt hữu ích cho các Cấp độ sau nữa.  
 
Cấp độ 3a là phần tiếp nối của Cấp độ 2, do đó những ai mong muốn đọc lại những giáo trình ở Cấp 
độ 1& 2 có thể tải về tại đây. Những ai muốn tìm hiểu các khóa học thuộc Lô ̣Triǹh Thăng Cấp có thể 
tìm hiểu thêm tại  Ascension Pathways và chọn lấy một giáo trình thích hợp với mình. 

 

 
 
 

Hi vọng bạn sẽ tận hưởng khóa học Usui Reiki - Cấp độ 3a và mong chúng giúp thắt chặt 

kết nối giữa bạn với Reiki để mang đến thật nhiều bình an, hạnh phúc và tình thương! 

 

LỜI NGƯỜI DIC̣H:  

 
Cảm ơn các baṇ đã tin tưởng đoc̣ bản dic̣h của chúng tôi. Với nguyên tắc dic̣h sao cho thâṭ gần gũi và 
dễ hiểu với đaị đa số đôc̣ giả, chúng tôi choṇ cách dic̣h ý, đôi khi bỏ bớt những đoạn trùng lăp̣ chứ 
không dic̣h sát từng câu chữ. Môṭ số điṇh nghiã còn mới la ̣với người Viêṭ, chúng tôi tạm dic̣h cách nào 
nghe có vẻ dễ hiểu nhất, và ghi laị tiếng Anh bên cạnh khi từ đó xuất hiêṇ lần đầu trong mỗi quyển sách 
để bạn tra cứu.  

 
Vi ̀tất cả đều là năng lượng, chúng tôi mong baṇ đón nhâṇ được niềm yêu thương lan tỏa từ những 
câu chữ được chia sẻ dưới đây. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, mong baṇ vui vẻ bỏ qua và đóng góp vào 
viêc̣ hoàn thiêṇ nếu có thể. Mong công đức này giúp tất cả vượt thoát moị khổ đau, mở rôṇg lòng 
thương và sự tin̉h thức.  

 
 

 

SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CỦA GIÁO TRÌNH USUI REIKI CẤP 3a 

Quyển sách này là phiên bản đang câp̣ nhâṭ theo những thông tin chúng tôi có được. Vi ̀thế trước khi 
bắt đầu và trong quá triǹh thực hành, baṇ có thể ghé website tiếng Viêṭ và tiếng Anh của chúng tôi để 
kiểm tra phiên bản mới nhất. Ngày đăng cùng số thứ tự của mỗi bản câp̣ nhâṭ được ghi vào cuối trang, 
bên góc phải mỗi quyển sách. Trên trang web của chúng tôi chi ̉xuất hiêṇ phiên bản sách mới nhất. 

VI 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html
http://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathways.html
http://www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html
http://www.loveinspiration.org.nz/usui-reiki.html
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Tổng quan về Usui Reiki: 
Bảng sơ lược về Usui Reiki, Usui Reiki Nâng cao và Usui Reiki Gold: 

 
 

 
Tên sách Cấp Miêu tả Thời gian hoàn thành 

 
 

 
Usui Reiki 

Cấp 1 Tâp̣ chữa lành bằng tay 21 ngày 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 21 ngày 

  Cấp 2 Hoc̣ chữa lành chuyên sâu 3 tháng 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 21 ngày 

Cấp 3a Trở thành chuyên viên trị liệu 21 ngày 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 21 ngày 

 
   Cấp 3b Trở thành giảng viên Không được cung cấp  

 

 
 

Usui Reiki 
Nâng cao 

Cấp 4 Ishyo: Củng cố & mở rôṇg các 
năng lượng Usui Reiki  

14 tuần 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 21 ngày 

Cấp 5 Kotoko: Làm diụ bớt hiêụ ứng 
thải đôc̣ 

4 tuần 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 14 ngày 

Cấp 6 Rokaito: Dòng chảy mới của 
ánh sáng chữa lành 

8 tuần 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 3 ngày 

 
Chuyên 

viên 
 

Usui Reiki 
Nâng cao 
 

Cấp 7 Usui Blue Thunder: Sự mở rộng 
đáng kể trong Nhận thức 

3 tháng 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 3 - 5 ngày 

Cấp 8 
Usui Golden Dome: Sự bung 

nở của nhâṇ thức thuần khiết  

3 - 6 tháng 
* Nên thực tâp̣ tối thiểu 3 ngày 

Giảng 
viên  

Usui Reiki 
nâng cao 

 

Cấp 9 

Kohito: Củng cố & mở rôṇg toàn 
bô ̣sự thực hành Reiki  

(Kể cả cách thức trao kênh dẫn) 

 
1 - 3 tháng 

* Nên thực tâp̣ tối thiểu 30 ngày 

 
 
 

 
Usui Reiki 

Gold 

Cấp 10 
Diamond Reiki Gold: 

Cấp kim cương trong Usui Reiki 

 

15 tháng 

 
Cấp 11 

Diamond Reiki Gold Infinity: 
Sự thăng hoa của cấp kim 

cương trong Usui Reiki 

 
6 tháng 

 

Cấp 12 
Usui Reiki Gold Master+: 
Cấp chuyên nghiệp trong 

Usui Reiki Gold 

 

11 tháng 

VIII 
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Cấp 12

Cấp 11
(9

tháng)

Cấp 10 (6
tháng)

Cấp 9 (hoàn tất 
Diamond 

Ascension)

Cấp 8 (3 - 6 tháng)

Cấp 7 (3 tháng)

Cấp 6 (8 tuần)

Cấp 5 (4 tuần)

Cấp 4 (14 tuần)

Cấp 3B (3 -6 tháng)

Cấp 3A (3 tuần)

Cấp 2 (3 tháng)

Cấp 1 (3 tuần)

 
 

 

THỜI GIAN HỌC 

USUI REIKI 1-12 

TẠI LOVE 

INSPIRATION 
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CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ HỌC USUI REIKI 
(CHỌN ĐI THEO CON ĐƯỜNG HỢP NHẤT TỚI ÁNH SÁNG) 

 
 

USUI REIKI CON ĐƯỜNG HỢP NHẤT 

Con Đường Hợp Nhât́ Tới 

Ánh Sańg là một khóa học 

giúp bạn đủ điều kiện để 

tiếp tục chương triǹh học 

Usui Reiki Nâng cao 

NGHI ̉3 THÁNG 

1b. Prophestine Reiki 

Hoàn tât́ chương triǹh 

đầu vào là điều rât́ 

quan trong để tiếp tục 

khóa Usui Reiki nâng 

cao 

3 tháng hành hương 

1a. Chuỗi năng lượng 

Celestine Reiki 

NGHI ̉3 THÁNG 

1c. Ecliptine Light 
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CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ HỌC USUI REIKI 
(TIẾP THEO)  

 
 

THE QUICKEST USUI REIKI LEARNING 
PATHWAY 
 (CONTINUED) 

Hoàn tât́ câṕ 

Chuyên viên của 

Con Đường Hợp 

Nhât́ Tới Ánh Sańg 

là điều kiện băt́ 

buộc cho Usui 

Reiki câṕ 7 

Trong thời gian thực 

hành quyển 3. The 

Pilgrimage, bạn nên 

tiếp tục mở mang tầm 

măt́ theo nhiều 

phương caćh 

Nếu muốn bạn có thể 

kết hợp hai chương 

triǹh thuộc cać câṕ độ 

này, miễn là bạn đủ 

điều kiện đầu vào  
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CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ HỌC USUI REIKI 
(TIẾP THEO) 

  

Điều kiện đầu vào là 

rât́ quan trọng bởi 

chúng giúp mở rộng 

kênh năng lượng để 

bạn có thể tiếp 

nhận được trường 

năng lượng cao hơn 

Để chuẩn bi ̣cho 

Usui Reiki Gold, bạn 

cần hoàn thành 2 

khóa học Ascended 

và Crystal Pathway   

Băt́ đầu khóa học 

Diamond Radiance là 

bạn đủ điều kiện nhập 

học Usui Reiki câṕ 10 

Nghi ̉9 thańg 

Nghi ̉6 thańg 

Tiếp tục các khóa 

học tiếp theo của 

lộ trình  
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Sự khác nhau giữa Cấp độ 3a và 3b: 
Thông thường sẽ có hai cấp phụ tại Usui Reiki Cấp độ 3, đó là cấp Chuyên viên Reiki Master 

Healer (3a) & cấp Giảng viên Reiki Master Teacher (3b). 
 

 

 Chuyên viên trị liệu (3a): 

Thông thường khóa học này sẽ bao gồm tất cả những kỹ năng cần thiết ở Cấp độ Master 
và các biểu tượng Master. Một chuyên viên trị liệu sẽ có thể sử dụng tất cả các biểu tượng 
cũng như năng lượng hỗ trợ chữa lành ở Cấp Master.  

 

 Giảng viên Usui Reiki (3b): 

Trong một khóa đào tạo giảng viên, nội dung sẽ chủ yếu tập trung vào cách truyền dạy 
Reiki cho người khác, trong đó có phần trao kênh dẫn (khai kênh) cấp độ 1-2-3 cho người 
khác. Các biểu tượng bổ sung để trao kênh dẫn sẽ có mặt tại đây, tuy nhiên không có bất 
kỳ kỹ thuật chữa lành nào khác so với 3a. 

 

Love Inspiration đã chọn cách chia cấp độ 3 thành 3a + 3b như thông lệ, để giúp học viên có đủ thời 
gian cần thiết để nắm vững mọi kỹ thuật trước khi truyền trao Reiki cho người khác. 

 

Những ai muốn trở thành Giảng viên Reiki, Love Inspiration sẽ trao tặng cơ hội này cho bạn tại Cấp độ 
9, khóa học Giảng viên Usui Reiki Nâng cao. Vì vậy, chúng tôi sẽ không có khóa online để đào tạo 
Giảng viên tại Cấp độ 3b. 

 

Tại khóa Giảng viên Usui Reiki Nâng cao, bạn sẽ được học cách dạy Reiki theo phương pháp truyền 
thống lẫn những phương pháp Nâng cao hiện đại hơn. 

 

Khi trở thành Giảng viên Usui Reiki Nâng cao, bạn cũng đồng thời có khả năng đạt tới một rung động 
năng lượng cao hơn rất nhiều, do đó có khả năng dạy và truyền các kênh dẫn theo cách thức khác với 
truyền thống. Ví dụ như bạn có thể khai kênh cho nhiều người cùng lúc (nếu muốn) hoặc khai kênh 
cho người khác từ xa (như Love Inspiration đang làm). Bạn cũng sẽ được học cách khai kênh theo 
truyền thống cho các cấp độ 1, 2 & 3. 

 

Với Marty và Gerry, việc nhận được các năng lượng Usui Reiki Nâng cao là một bước tiến mới bổ sung 
cho hệ Usui Reiki truyền thống. Những cấp Nâng cao này chứa rất nhiều năng lượng thanh lọc và chữa 
lành từ những chiều không gian cao hơn. Vì vậy chúng tôi mong muốn trao đi những khóa học này để 
giúp thêm nhiều chúng sinh có thể đạt đến rung động năng lượng cao thượng và hòa hợp hơn.  

 

Mỗi khóa học Usui Reiki nâng cao đều có sự yểm trợ và chúc phúc từ Ngài Mikao 

Usui và Bà Hawayo Takata (cùng với các Tâm thức Cao hơn khác) và chúng tôi rất 

vui sướng được chia sẻ chúng tại đây cho bạn một cách miễn phí và đong đầy tình 

thương. Mong chúng giúp mang lại lợi ích cho tất cả! 

XIII 
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HỌC CẤP ĐỘ 3A TRONG VÒNG NĂM BƯỚC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 1 
 

 

Tải sách về và bắt đầu đoc̣ 
 

 
 
 
 

 

Bước 2 
 

Mở khóa kićh hoạt Usui Reiki Cấp 3a  
(Trang IV) 

 
 
 
 

 

Bước 3 
 

Đón nhâṇ Kênh dâñ Cấp 3a 
(Xem phần khai kênh trang 33) 

 

 
 
 
 
 

Bước 4 
Hoc̣ và thực hành tự chữa lành với biểu tượng Master 

trong 21 ngày  (Chương 3, trang 81) 

 
 
 
 

 

 Bước 5 
 

 Học và bắt đầu chữa cho người khác (trang 90) 
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Usui Reiki Cấp 3a 

Chương 1: Nền tảng lý thuyết 
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Usui Reiki 
Cấp 3a – Chuyên viên Chữa lành  
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1. Chào mừng baṇ đến với Usui Reiki – Cấp Master! 
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2. Giới thiệu biểu tượng Master Reiki 
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2.2 Đai-Kô-Myô (Phiên bản Usui) 
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2.3 Đai-Kô-Myô (Phiên bản Tây Tạng) 
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24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chào mừng đến với Usui Reiki Cấp Master! 

Chào mừng các bạn đến với cấp độ Master, nơi mà chúng ta sẽ 
được học các kỹ thuật chữa lành cũng như kết nối sâu sắc với Reiki 
thông qua các biểu tượng Master. Sau đó bạn có thể sử dụng chúng 
như những công cụ giúp việc chữa lành diễn ra ở mức độ sâu hơn.  

 
Đây chính là lý do vì sao việc thực hành liên tục 21 ngày tự chữa 
lành là cần thiết, để bạn có thể thẩm thấu, tiêu hóa và phá triển kết 
nối với các sóng năng lượng Reiki Master này.  

 
Là một chuyên viên trị liệu bằng Reiki, bạn cũng hiểu sâu hơn về 
tâm thức cũng như lợi ích của những tác ý vị tha. Đây là một bước 
đệm trước khi tiến vào Usui Reiki Nâng cao, nơi mà các năng lượng 
sẽ liên kết chặt chẽ với các nguyên tắc và ý định này. Khi đó, bạn 
sẽ có dịp nâng sóng rung của mình lên tầm cao mới và kết nối chặt 
chẽ hơn với tình thương, lòng trắc ẩn và trí tuệ.  
 
Để bắt đầu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ ‘Master 
Reiki’ – đây cũng là một chủ đề quan trọng thường được mọi người 
thắc mắc ở Cấp độ này.   
 
Trong truyền thống Á Đông, chữ ‘Master’ thường dùng để chỉ các bậc thầy ‘đã giác ngộ’. Cụm từ này 
hay được dùng đồng nghĩa với ‘Guru’ hay ‘vị thầy tâm linh’. Đây cũng là danh xưng của những ai đã 
đạt đến một thành tựu tâm linh nhất định và người đó có thể giúp học trò mình đạt đến những trạng 
thái tâm linh ưu việt hơn.  
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Tuy nhiên trong truyền thống Reiki, cụm từ ‘Master’ lại mang ý nghĩa hơi khác. Khi Reiki giúp bạn 
hướng về phía ánh sáng và tiǹh thương, thì một Master Reiki được xem như là một ‘Chuyên viên’ trong 
lĩnh vực này.  

 

Ví dụ như trong những tháng vừa qua, bạn đã học được cách chữa lành cho mình và người khác bằng 
nhiều phương pháp linh hoạt. Bạn biết làm thế nào để đặt tay chữa lành, rồi chữa lành từ xa cho nhiều 
mục đích khác nhau. Kết quả là, giờ đây bạn có thể trao đi Reiki để giúp đỡ cho nhiều tình huống và vì 
thế đã sẵn sàng để trở thành một ‘Chuyên viên chữa lành’.  

 

Một khi đã trở thành Chuyên viên Reiki, bạn có khả năng thiền tập linh hoạt hơn 
và trao đi Reiki một cách trọn vẹn hơn. Sau khóa học này, bạn sẽ có cả một 
túi bí kíp chữa lành – gồm nhiều năng lượng kỳ diệu và các kỹ thuật để bạn 

sử dụng trong nhiều trường hợp.

Chuyên 
viên 
Reiki 

 
 

 

Xin chúc mừng bạn đã bắt đầu trở thành một Chuyên viên 
Reiki! 

 

 

 

2. Giới thiệu biểu tượng Master Reiki: 

Sau khi tìm hiểu cụm từ ‘Master Reiki’, chúng tôi sẽ nói thêm về các biểu tượng quan trọng trong cấp 
độ này. Tuy nhiên đây lại là một lĩnh vực có nhiều điểm rối rắm liên quan đến cách truyền dạy khác 
nhau ở nhiều dòng truyền thừa Reiki.  

 

Ví dụ như có nhiều phiên bản khác nhau khi nói đến các biểu tượng Master, cũng như nhiều cách vẽ 
và kỹ thuật sử dụng khác biệt, điều này tạo ra nhiều quan điểm trái ngược trong cộng đồng thực hành 
Usui Reiki.  

 

Tại khóa học này, chúng tôi muốn trao cho các bạn những gì mà chúng 
tôi thấy là chính xác nhất và chứa đựng thông tin đầy đủ về các biểu 
tượng Master. Do đó nó sẽ bao gồm lý thuyết căn bản cũng như công 
dụng và các phiên bản đang được giảng dạy.  
 
Hi vọng với các thông tin tương đối đầy đủ, bạn sẽ có cái nhìn tổng 
quát hơn về những khác biệt hiện hữu trong Cấp độ này. 
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Các biểu tượng Master (Cấp độ 3a + 3b)  

Tổng cộng sẽ có 4 biểu tượng thường được dạy ở Cấp độ 3a và 3b như sau:  
 

1. Đai-Kô-Myô (Phiên bản Usui) 

2.  Đai-Kô-Myô (Phiên bản Tây Tạng) 

3.  Raku (biểu tượng sấm sét) 

4.  Sarpagini (biểu tượng rắn lửa) 
 
Biểu tượng Đai-Kô-Myô (đọc là Đai-Kô-My-ô) thường được dạy 

theo hai phiên bản thông dụng trong nhiều trường phái Reiki. 
Vài giảng viên Reiki dạy cả 2 biểu tượng này như là những phiên 
bản bổ sung cho nhau và khuyến khích học viên thử cả hai để 
xem họ thích hợp với cái nào hơn. 

 

Chúng tôi thì lại tin rằng hai biểu tượng này đến từ hai truyền thống hoàn toàn khác nhau và do đó sẽ 
dạy chúng như 2 biểu tượng riêng biệt. Điều này sẽ giúp chúng tôi giải thích cụ thể hơn về cách bạn 
nên lựa chọn biểu tượng nào trong khi thực hành.  

 

Ngoài ra, hai biểu tượng Raku và Sarpagini cũng thường được xem là phiên bản bổ sung cho nhau. 
Ví dụ như vài giảng viên Reiki sẽ vẽ cả hai lên bảng rồi nói rằng đây là những phiên bản của cùng một 
biểu tượng. Tên hai biểu tượng cũng được thống nhất chung bằng một trong ba cái tên: Raku / The 
Lightening Bolt / The Fire Serpent (tùy vào hệ phái mà họ được học). 

 

Tuy nhiên chúng tôi cũng tin rằng đây là hai biểu tượng cần được dạy tách biệt khỏi nhau. Bạn sẽ tìm 
thấy phần lý giải cũng như công dụng và lợi ích của mỗi biểu tượng bên dưới.  

 

Tóm lại, bạn đang thấy rằng ở Cấp độ Master 3a + 3b – học viên sẽ được trao cho 2, hay 3, hay 4 biểu 
tượng là tùy vào cách mà giảng viên của họ nhận định như đã nói ở trên.  

 

 

Các biểu tượng Master (Cấp độ 3a tách biệt với 3b)  

 

Hãy tiếp tục tìm hiểu điều gì xảy ra khi người ta tách biệt hai cấp độ này 
(3a và 3b). Một lần nữa lại có sự khác biệt giữa các hệ phái. 

 

Tại Cấp độ 3a, ít nhất sẽ có một biểu tượng được trao cho bạn, đó là 
Đai-Kô-Myô. Điều này tùy thuộc vào quan điểm của từng hệ phái, hay 
nhánh truyền thừa Reiki. Học viên được trao cả hai phiên bản hoặc chỉ 
một tùy vào quan điểm của hệ phái đó.  

 

Hai biểu tượng còn lại, (Raku & Sarpagini) thường được dạy ở Cấp độ 
3b để giúp học viên khai kênh cho người khác. Mặc dù chúng cũng có 
thể được sử dụng trong chữa lành và thiền tập, tuy nhiên người ta 
thường không bao gồm hai biểu tượng này ở Cấp độ 3a. 
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2.1 Các biểu tượng có mặt ở Cấp độ 3a này: 

Chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn tiếp cận được các năng lượng cũng như phương pháp chữa lành 
đa dạng nhất có thể, trong khi vẫn bảo lưu được việc giảng dạy theo truyền thống của Usui Reiki. 

 
Chúng tôi luôn tác ý làm sao để những khóa học miễn phí này giúp các bạn tiến bộ nhanh nhất có thể, 
do đó sẽ bao gồm 3 biểu tượng Master Reiki sau đây vào cấp độ 3a:  
 

 

 
 

1. Đai-Kô-Myô (Phiên bản Usui) 
 

2. Đai-Kô-Myô (Phiên bản Tây Tạng) 
 

3. Raku (Biểu tượng sấm sét) 
 

 
 
 

(Biểu tượng Sarpagini sẽ được trao tặng tại khóa học Giảng viên Usui Reiki Nâng cao 
để giúp các bạn trao kênh dẫn cho người khác).  

 
Lý do vì sao chúng tôi chọn trao đi cả 3 biểu tượng rất đơn giản. Đầu tiên là vì mong muốn giúp đỡ bạn 
tiến bộ một cách nhanh chóng nhất có thể. Đây là điều cực kỳ quan trọng với chúng tôi!  

 
Thứ hai là vì mỗi một trong ba biểu tượng này đều giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc thiền tập và 
chữa lành. Chúng tôi tin rằng chúng bao hàm những tần sóng khác nhau để giúp bạn có thêm nhiều 
cơ hội trong lúc thực hành hướng tới ánh sáng và tình thương.  

 
Ví dụ như biểu tượng Đai-Kô-Myô cực kỳ mạnh mẽ trong việc tẩy sạch hay làm lành bất kỳ một triệu 
chứng nào. Trong khi đó Raku thì lại thiên về hướng tiếp đất, trụ vững để bạn có thể dùng cho vài tình 
huống cần thiết. Chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn trong phần tiếp theo.  

 
Tóm lại, hai biểu tượng Đai-Kô-Myô sẽ là tâm điểm chữa lành, còn Raku là món quà tặng thêm cho 
bạn để tăng việc kết nối với mặt đất khi thực hành chữa lành và thiền định. Biểu tượng Sarpagini sẽ 
được trao tại khóa Giảng viên Usui Reiki Nâng cao như một công cụ để khai kênh cho người khác. 
 

Bạn sẽ tìm thấy cả 3 biểu tượng này được đặt trong cùng một trang tại phần Phụ lục 3 – để bạn có 
thể in ra và sử dụng khi cần. 

 
 

 

 
 
 
 
 

2.2 Đai-Kô-Myô (Phiên bản Usui): 

Biểu tượng Đai-Kô-Myô (đọc là Đai-Kô-My-ô) là một biểu tượng có sức mạnh chữa lành rất sâu. Nghĩa 

của cụm từ này dịch ra là ‘Ánh sáng cực mạnh’ và từ đó có thêm khá nhiều định nghĩa mới phát sinh 

trong cộng đồng Reiki toàn cầu. 
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Ví dụ như Bà Takata định nghĩa biểu tượng Đai-Kô-Myô là: 
 

 
 

‘Xin hướng về Siêu Ánh Sáng của Trí Tuệ Vũ Trụ’ 
 

 
 

 Từ định nghĩa cụ thể hơn của Bà, chúng ta bắt đầu hiểu sức mạnh thực sự của biểu tượng Master 
này.  
 

 

CÁCH VẼ 
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Biểu tượng Đai-Kô-Myô (phiên bản Usui) là một biểu 
tượng chữa lành cực mạnh. Nó giúp bạn chữa lành một 
lượng lớn các triệu chứng và sâu tận mức độ tâm linh. 
Nó giúp bạn đạt đến sự minh mẫn, thấu hiểu và trí tuệ 
trong lúc hỗ trợ bạn giải phóng nhiều loại tạp chất, bóng 
tối và sự bất thiện bên trong.  

 
Chúng tôi muốn nói thêm rằng biểu tượng này cũng sẽ 
giúp gợi nhớ về bản chất thiêng liêng của bạn, khi bạn 
hiểu về ‘Ánh sáng cực mạnh’ có mặt bên trong mình. 
Biểu tượng này giúp mở khóa vào tầng sâu tiềm thức 
của bạn, nơi có sự kết nối tương quan chặt chẽ với 
Reiki và với tính thống nhất của vạn vật.  
 
Bằng cách hòa mình vào tần sóng tuyệt vời của Đai-
Kô-Myô, bạn sẽ cho phép bản thân mình tiến vào chiều 
sâu rung động này và được chữa lành, thanh lọc và tiến 
hóa.  

 
Bạn có thể thấy ở trang trước, biểu tượng Đai-Kô-Myô 
(phiên bản Usui) là có xuất xứ từ Nhật Bản. Ba phần 
trong biểu tượng này chính là các mẫu tự Kanji thuộc 
quốc gia này, do đó chúng tôi gọi đây là biểu tượng 
‘Usui Đai-Kô-Myô’. 

 
Nếu bạn tìm hình ảnh của Usui Đai-Kô-Myô trên google, bạn sẽ thấy có vài cách vẽ biểu tượng này, 

chúng chỉ hơi khác nhau một chút trên phương diện thay đổi mẫu tự  kanji. 
 
Như đã nói ở Cấp độ 2, những sự khác biệt nhỏ trong các biểu tượng Reiki này là do mỗi người có 
một nét chữ khác nhau. Sau khi khai kênh biểu tượng Usui Đai-Kô-Myô theo hướng dẫn dưới đây, 
chúng tôi mong bạn hãy vẽ nó một cách thật chính xác như vậy trong suốt 21 ngày thực hành đầu tiên. 
Sau đó, các bạn có thể mở rộng thêm tới các cách vẽ khác và xem mình hợp với cái nào.  

 
Công dụng chính của biểu tượng này là khai mở sự chữa lành tâm linh sâu. Nó có thể được dùng để 
kết nối bất kỳ ai, kể cả bản thân bạn, đến với các tần sóng của sức mạnh, sự thức tỉnh và giác ngộ. Nó 
giúp mang đến một chiều sâu mới hoặc một sức mạnh mới cho bất kỳ công tác chữa lành nào và do 
đó mang đến hiệu quả cao hơn. Chúng tôi cũng thấy những sóng năng lượng này rất dịu dàng, bình 
yên và êm ả đủ để khiến cho một người được thư giãn, thoải mái và làm lành. 

 

Đai-Kô-Myô cũng là biểu tượng thanh tẩy tuyệt vời, do đó nó hay được sử dụng cùng với Cho Ku Rê 
để sạc thức ăn, làm sạch nhà cửa hay để kết thúc mỗi phiên chữa lành (khi nào bạn thấy được mách 
bảo). 
 
Như mọi khi, chúng tôi gợi ý bạn hãy thực hành tự chữa lành với biểu tượng này cho đến khi có cái 
hiểu nhất định về tần sóng năng lượng của nó trước khi sử dụng linh hoạt dựa vào trực giác mách bảo. 
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Thứ tự dùng biểu tượng: 

Một điểm quan trọng cần nhớ đó là Đai-Kô-Myô là một biểu tượng Master, điều đó có nghĩa sóng rung 

của nó cao hơn rất nhiều so với các biểu tượng ở Cấp độ 2. Nhiều Giảng viên Reiki đã dạy học trò 
mình đặt biểu tượng này ở đầu hoặc ở cuối mỗi chu kỳ.  

 
Ví dụ như sau: 

 

 
 
 
 

1. Đai-Kô-Myô  +  2. Cho-Ku-Rê  +  3. Sê-Hê-Ki  +  4.Hon-Sa-Giê-Sô-Nen 
 
 

hay 
 

 

1. Cho-Ku-Rê  +  2. Sê-Hê-Ki  +  3. Hon-Sa-Giê-Sô-Nen  +   4. Đai-Kô-Myô 
 
 
 

 
 
Mỗi cách sắp xếp vị trí biểu tượng này đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chúng tôi khuyến khích 
bạn nên nghe theo trực giác của mình mỗi khi làm việc với biểu tượng Đai-Kô-Myô.  
 
Đôi khi bạn muốn tăng các tần sóng rung lên một cách từ từ, đôi lúc lại muốn bắt đầu bằng độ rung 
cao nhất (ví dụ như trong trường hợp có khối tắc nghẽn hay đứt gẫy trong dòng chảy năng lượng). 

 
Chúng tôi khiêm tốn tin rằng việc sắp xếp vị trí này tốt nhất nên để mỗi cá nhân lựa chọn, vì thế bạn 
hãy lắng nghe trực giác của bản thân lẫn sự mách bảo thần kỳ nhé. 
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2.3 Đai-Kô-Myô (phiên bản Tây Tạng): 

Đây là một biểu tượng giúp mang tới những tần sóng chữa lành và thanh lọc tuyệt vời. Như đã nói ở 
trên, nhiều Giảng viên Reiki dạy rằng hai biểu tượng Đai-Kô-Myô phiên bản Tây Tạng và Đai-Kô-Myô 
phiên bản Usui là cùng một tần sóng. Do đó trong các hệ phái này hai biểu tượng có thể được dùng 
thay thế cho nhau nếu muốn.  

 

Họ cho rằng Đai-Kô-Myô phiên bản Usui là biểu tượng xuất xứ từ thời truyền thống trong khi Đai-Kô-
Myô phiên bản Tây Tạng là biểu tượng xuất xứ ở thời hiện đại. Trong những hệ phái này, học viên 
cũng được dạy rằng cảm nhận từ hai biểu tượng này khác biệt nau, do đó nên dùng trực giác để xem 
nên làm việc cùng biểu tượng nào để mang lợi ích tốt nhất đến với người nhận.  

 

Tại Love Inspiration, chúng tôi thấy rằng việc tách rời 2 biểu tượng này để dạy riêng sẽ dễ hiểu cho tất 
cả mọi người. Chúng tôi cũng thấy hai biểu tượng này có gốc gác hoàn toàn khác nhau và sẽ giải thích 
thêm ở bên dưới. Giờ đây mời bạn cùng nhìn qua cách vẽ biểu tượng này: 

 
 
 
 
 
 

 

  

CÁCH VẼ 
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Sau khi tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy rằng biểu tượng phía trên giống 
một cách đáng kinh ngạc với biểu tượng ‘Dumo’ hay ‘Tummo’ trong Tây 
Tạng. ‘Dumo’ có nghĩa là ‘trở về với tạo hóa’ và nói một cách đơn giản 
nhất thì việc thực hành Dumo sẽ giúp cho một người được thanh lọc rất 
nhiều và dần trở về với bản chất thiêng liêng của mình.  

 

‘Dumo’ ở đây còn được cho là biểu tượng của Kundalini – luồng hỏa 
hầu xuất phát từ Luân xa Gốc của mỗi người. Một khi đã được đánh 
thức, Kundalini sẽ chạy dọc theo từng Luân xa từ dưới lên và sau đó 
hòa vào tâm thức chung của vạn vật.  

 

Người ta nói rằng vòng xoáy ngược chiều trong biểu tượng  Đai-Kô-Myô 
phiên bản Tây Tạng chính là biểu trưng cho sức mạnh của Kundalini và 
hai cánh tay ‘vươn lên’ bầu trời chính là biểu trưng cho việc hành giả 
vươn tới sự hiểu biết về thật tính thiêng liêng của mình. 

 
 

Thông qua sự phân tích này cũng như sự giống nhau một cách bí ẩn của hai biểu tượng Đai-Kô-Myô 
và Dumo đến từ Tây Tạng, chúng tôi kết luận rằng đây thực sự là một biểu tượng hoàn toàn khác với 
phiên bản Usui truyền thống. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng biểu tượng Đai-Kô-Myô phiên 
bản Tây Tạng được du nhập vào Usui Reiki mãi về sau này – có thể là từ một vị thầy Reiki nào đó biết 
về các nghi lễ Tây Tạng chăng?  
 
Điều này khá hợp lý và logic để lý giải vì sao nhiều hệ phái Reiki lại cho rằng đây là phiên bản ‘hiện 
đại’ của biểu tượng Đai-Kô-Myô. Sau khi tra cứu nhiều thông tin trên internet, chúng tôi tìm hiểu được 
rằng phiên bản ‘hiện đại’ này được du nhập vào Usui Reiki thông qua nỗ lực của Trung tâm huấn luyện 
Reiki quốc tế (International  Centre  For  Reiki Training). Chúng tôi rất biết ơn William Lee Rand cũng 
như tất cả các vị thầy Reiki nào đã mang biểu tượng chữa lành này giới thiệu đến tất cả mọi người!  

 

Khi đứng một mình, Đai-Kô-Myô phiên bản Tây Tạng có khả năng làm sạch cực mạnh và mang đến 
nhiều ứng dụng cho cuộc sống. Theo những thông tin về xuất xứ và lịch sử của biểu tượng này, chúng 
ta có thể đoán rằng nó cũng giúp củng cố và khơi mở dòng hỏa hầu Kundalini, do đó là một công cụ 
để thức tỉnh tâm linh mạnh mẽ. 

 
 

Đứng dưới góc độ thiền tập & chữa lành, biểu tượng này rất hữu ích trong việc 
xóa bỏ nhiều tắc nghẽn bên trong trường năng lượng của một người, và đặc biệt 
là thanh tẩy rất nhiều nghiệp chướng hay những điều cản trở bạn trong cuộc 
sống.  
 

Khi mời lên biểu tượng này, chúng tôi cảm thấy một sự bình yên, yêu thương, 
sức mạnh và thuần khiết cũng như rất nhiều năng lượng của ánh sáng và sự hàn 
gắn được hiển lộ. Sức mạnh của dòng năng lượng này thực sự tuyệt vời và hi 
vọng bạn cũng sẽ tận hưởng được khi kết nối với biểu tượng này!  
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Thứ tự dùng biểu tượng: 

Đai-Kô-Myô phiên bản Tây Tạng cũng là một biểu tượng Master, với sóng rung cao hơn rất nhiều so 

với các biểu tượng ở Cấp độ 2. Bạn có thể đặt biểu tượng này ở đầu hoặc ở cuối mỗi chu kỳ.  

 
Ví dụ của hai trình tự như sau: 

 
 
 
 

1. Đai-Kô-Myô Tây Tạng  +   2. Usui Đai-Kô-Myô + 3. Cho-Ku-Rê   + 

4. Sê-Hê-Ki   +  5.Hon-Sa-Giê-Sô-Nen 
 
 

hay 
 

 

1. Cho-Ku-Rê  +  2. Sê-Hê-Ki  +  3. Hon-Sa-Giê-Sô-Nen   + 

4. Usui Đai-Kô-Myô + 5. Đai-Kô-Myô Tây Tạng  
 

 
 
 

Hoặc bạn cũng có thể dùng Đai-Kô-Myô phiên bản Tây Tạng vào lúc bắt đầu cũng như kết thúc mỗi 

chu kỳ, khi bạn gặp phải một khối tắc nghẽn siêu cứng đầu.  

 
Khi gọi lên Đai-Kô-Myô Tây Tạng theo cách này, bạn có thể cảm nhận được nó giúp phá tung tắc 
nghẽn và cho phép các biểu tượng khác có thể đi vào và chữa lành tận gốc cho vấn đề gặp phải. Sau 
đó việc gọi lên Đai-Kô-Myô một lần nữa vào cuối chu kỳ là để dọn dẹp, thanh tẩy và hàn gắn lại khu 
vực này. Bạn có thể tham khảo vài thứ tự đặt biểu tượng như sau: 

 
 
 
 

1. Đai-Kô-Myô Tây Tạng  +   2. Cho-Ku-Rê  +  3. Sê-Hê-Ki  + 

4. Hon-Sa-Giê-Sô-Nen + 5. Usui Đai-Kô-Myô + 6. Đai-Kô-Myô Tây Tạng  
 
 

hay 
 

 

1. Đai-Kô-Myô Tây Tạng +   2. Usui Đai-Kô-Myô  +   3. Cho-Ku-Rê   + 

4. Sê-Hê-Ki  + 5. Hon-Sa-Giê-Sô-Nen + 6. Đai-Kô-Myô Tây Tạng  
 

 
 
 

 
Xin nhớ rằng đây chỉ là những ví dụ gợi ý và hơn hết là bạn cần phải theo sát sự mách bảo của trực 
giác trong ca chữa. Ví dụ như bạn có thể linh hoạt thay biểu tượng Đai-Kô-Myô Tây Tạng bằng Đai-
Kô-Myô Usui và xem thử điều gì xảy ra? 
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13 of 119 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.12.19 

  

 

 

 

Theo chúng tôi hiểu thì mỗi biểu tượng Reiki đều kết nối với những sóng rung đến từ các tâm thức cao 
hơn và do đó mỗi biểu tượng lại giúp cho chúng ta chữa lành ở một cấp độ khác nhau.  

 
Hãy lắng nghe trực giác của mình khi bạn đang trong một ca chữa hoặc đang thiền định, để biết rằng 
mình cần loại sóng rung nào. Và đôi khi, có thể bạn thấy rằng việc mời hai biểu tượng này lên là hoàn 
toàn không cần thiết!  

 

*** 

Đai-Kô-Myô Usui và Đai-Kô-Myô Tây Tạng: 
  
Sự thật là Đai-Kô-Myô Tây Tạng có thể được dùng cho nhiều tình huống khác nhau, tuy nhiên quan 
trọng nhất vẫn là để thanh tẩy ở Cấp độ sâu sắc. Nhìn từ góc độ này, hai biểu tượng Đai-Kô-Myô có 
thể được xem là tương đồng khi chúng đều mời lên những trường năng lượng thanh tẩy ở mức độ tâm 
linh sâu cho người nhận.  

 
Từ điểm tương đồng này, chúng ta có thể tự chọn cho mình (hoặc cho người nhận) một biểu tượng 
thích hợp để làm việc. Có lúc bạn sẽ thấy muốn dùng Đai-Kô-Myô Usui, lúc khác lại muốn dùng Đai-
Kô-Myô Tây Tạng, và điều này hoàn toàn có thể.  

 
Khi sử dụng chúng cho việc làm sạch thức ăn, nhà cửa hay bất kỳ việc gì khác – xin hãy lắng nghe 
trực giác của bạn lẫn sự hướng dẫn thần kỳ của Reiki.  

 
Thông thường để biết mình nên làm việc như thế nào, người ta sẽ lắng nghe cảm nhận của mình. Để 
tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến biểu tượng, cách tốt nhất là xài internet. Còn để biết lúc nào là 
thích hợp để dùng nó, chỉ có cách tìm kiếm ở bên trong mình. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đai - Kô - My ô 
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2.4 Raku (biểu tượng sấm sét): 

Giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục biểu tượng cuối có mặt trong cấp độ này: biểu tượng Master 
Raku. Như đã đề cập, Raku là công cụ tuyệt vời để giúp nối đất và có thể được dùng trong khi chữa 
lành hoặc thiền định.  

 
 
 
 
 
 
 

Raku 
(biểu tượng sấm sét) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAKU Cách vẽ RAKU 
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Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu tầm quan trọng của nối đất trong Reiki. Nối đất 
là một kỹ thuật đặc biệt quan trọng khi chúng ta tiến xa lên những cấp độ cao 
hơn. Nối đất có thể thực hiện bằng nhiều cách và trong nhiều tình huống, thông 
dụng nhất là 3 tình huống sau đây:  

 
 
 
 

1. Nối đất cho mình (hoặc người khác) trước mỗi ca chữa lành 

hay thiền tập. Điều này giúp bạn đạt tới ngưỡng rung động cao 
hơn. Khi đã nối đất kỹ lưỡng, bạn có thể vươn cao hơn giống 
như cách một cái cây to có rễ vươn thật dài và vì thế đủ sức 
rướn lên cao.  Bạn có bao giờ quan sát bộ rễ của một cây đại 
thụ chưa? Thật là ấn tượng.  

 

2.  Nối đất cho mình (hoặc người khác) sau mỗi ca chữa lành hay 
thiền tập. Điều này cho phép những rung động bậc cao này 
được bắt rễ vào bên trong trường năng lượng của chúng ta và 
tạo nên sự quân bình cho cơ thể năng lượng. Nếu không được 
nối đất sau khi nhận năng lượng chữa lành, người nhận có thể 
có cảm giác như đang trôi bồng bềnh, đầu óc lơ lãng, trở nên 
vụng về và thậm chí có thể buồn nôn. 

 

3.   Nối đất cũng có thể được thực hiện trong mỗi ca chữa lành hay 
thiền tập. Ví dụ như khi cảm thấy có năng lượng tiêu cực được 
đẩy lên bên trong mình hoặc người nhận, bạn có thể giúp bản 
thân hay người nhận được nối đất và đưa năng lượng đó ra 
ngoài để đất mẹ xử lý và tái chế. 

 
 
 

Đây chính là 3 tình huống thông dụng và cũng là những công năng nổi bật của biểu tượng Raku.  
 

 

 
 

 

Người ta cho rằng biểu tượng Raku được giới thiệu vào hệ thống Usui Reiki vào thời điểm mãi về sau 
này. Xuất xứ của nó được cho là từ Tây Tạng, được giới thiệu lần đầu bởi một Reiki Master có tên là 
Iris Ishikuro (học trò của bà Hawayo Takata) và sau đó được lưu truyền trong nhánh Reiki tại Tây 
phương bởi Arthur Robertson (một học viên của Iris Ishikuro). 

 
Trong nhánh Reiki xuất phát từ bà Takata, mọi người được dạy rằng biểu tượng Raku được dùng cho 
việc nối đất, đặc biệt là trong một ca chữa lành hoặc trong khi đang khai kênh. Tại đây chúng tôi cũng 
muốn bổ sung rằng nó còn được dùng để nối bất kỳ một năng lượng tiêu cực nào xuống đất và vì thế 
bạn có thể dùng nó bất kỳ khi nào cần thiết trong đời sống hàng ngày.  
 
 
Raku thực sự là một công cụ đắc lực cho  hành trang của bạn, và luôn có mặt khi bạn tác ý đến nó.  
Sau đây là một ví dụ cụ thể cách mà một người có thể dùng Raku trong khi hành thiền hay trong một 
ca chữa lành cho người khác. 
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Ví du khi hành thiền: 
 

Trước khi thiền, bạn có thể vẽ và gõ Raku vào hai lòng bàn chân với tác ý biểu tượng này giúp bạn nối 
đất vững vàng trong cả thời thiền, nếu như bạn ngồi trên ghế và hai chân tiếp đất. Điều này sẽ giúp 
bạn tăng rung động lên cao hơn và hài hòa hơn khi được kết nối với Đất Mẹ.  

 
Nếu bạn ngồi xếp bằng với hai chân chéo nhau, bạn có thể đặt Raku 
vào Luân xa gốc (nơi mà điểm cuối của cột sống tiếp xúc với mặt đất). 
Bạn có thể dùng kỹ thuật vẽ & gõ biểu tượng, hay bất cứ kỹ thuật nào 
tùy thích.  

 
Sau đó bạn chỉ việc tưởng tượng hoặc hình dung rằng Raku đang 
giúp bạn kết nối với năng lượng của Đất Mẹ. Bạn có thể nghĩ đến 
những chiếc rễ to và dài đang mọc ra nơi lòng bàn chân hay Luân 
xa gốc của mình và đâm thẳng vào lòng đất, giúp bạn cảm thấy 
vững vàng và bắt đầu có thể tiếp nhận các năng lượng chữa lành 
từ trên cao. 

 
Sau khi thiền xong, bạn có thể lặp lại việc nối đất một lần nữa, với 
ý định mang tất cả những năng lượng mình vừa nhận được kết nối 
  
vào trong tâm thức. Lúc này bạn sẽ thấy năng lượng bên trong mình được quân bình hơn do biểu 
tượng Raku giúp nối những năng lượng cao hơn vào cơ thể năng lượng của bạn một cách thật dễ 
dàng và hiệu quả. 

 
Để kết thúc việc nối đất, bạn chỉ cần vẽ & gõ Raku 3 lần vào lòng bàn chân đang tiếp đất hay vào Luân 
xa gốc của mình vào cuối thời thiền. Những ai vừa kết thúc một thời thiền dài và sâu, có thể sẽ muốn 
dành thêm thời gian cho Raku làm việc trước khi mở mắt đứng dậy. Một khi năng lượng đã được nối 
đất, bạn có thể tiếp tục sinh hoạt như bình thường.  

 
 
 
 

 

Trong vài dịp khi Gerry vừa mới ‘quay lại’ thực tại sau khi ghé thăm và trao đổi với các Tâm thức Cao 

hơn, cô có thể cần từ 5 đến 20 phút để thực sự bắt nhịp lại với cơ thể vật lý của mình. Đôi khi cô còn 

phải làm thêm nhiều biện pháp như ăn uống, tự xoa bóp, đi chân trần trên cỏ, ôm cây và các phương 

pháp khác để giúp bản thân hòa nhịp trở lại với trái đất. 
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Ví dụ khi chữa lành cho người khác: 
 

Ngay trước khi bắt đầu ca chữa, bạn sẽ nối đất cho người nhận y hệt như trên. Bạn sẽ vẽ & gõ biểu 
tượng Raku 3 lần vào lòng bàn chân (hay Luân xa gốc) của họ với tác ý biểu tượng giúp trường năng 
lượng của người này được chuẩn bị vững vàng cho việc tiếp nhận năng lượng cao hơn. 

 

Trong ca chữa, khi người nhận có dấu hiệu được thanh lọc sâu và bắt đầu xuất hiện những năng lượng 
tiêu cực được thải ra ngoài dưới hình thức như rung lắc cơ thể, cười to hay bất kỳ một biểu hiện gì 
khác, bạn chỉ cần mời Raku lên và nối năng lượng tiêu cực này đi vào lòng đất.  

 

Để làm việc này, bạn hãy vẽ ra một biểu tượng Raku thật lớn bao phủ 
toàn thân người nhận rồi gõ nó chìm vào lòng đất 3 lần. Khi làm việc 
này, hãy giữ tác ý thật tập trung vào việc đưa năng lượng tiêu cực dễ 
dàng rời khỏi cơ thể người nhận và đi vào lòng đất một cách an toàn. 

 

Nếu muốn bạn có thể lặp lại việc này thêm nhiều lần nữa cho đến khi 
thấy toàn bộ tiêu cực đã được đưa xuống đất. Sau đó bạn có thể tiếp 
tục ca chữa như được hướng dẫn.  

 

Sau khi kết thúc, bạn hãy vẽ & gõ biểu tượng Raku vào lòng bàn chân 
hay Luân xa gốc của người nhận (hoặc một vị trí khác nếu bạn cảm thấy 
cần làm như vậy) và tác ý rằng năng lượng sẽ được hòa hợp và quân 
bình bên trong cơ thể năng lượng của người nhận. Khi đã sẵn sàng, bạn 
có thể nói lời tri ơn và đưa người nhận quay lại trạng thái tỉnh táo, trong 
ánh sáng và tiǹh thương.  

 
 
 

 
 
2.5 Tóm tắt: 
Như vậy chúng ta có tổng cộng 2 biểu tượng Đai-Kô-Myô được sử dụng chính tại Cấp độ này và một 
biểu tượng Raku phụ trợ cho việc nối đất.  

 

Trong 21 ngày thực hành tự chữa lành bạn sẽ được hướng dẫn để sử dụng Raku cho việc thiền tập, 
giống như với các biểu tượng trước đây. Điều này nhằm giúp bạn có thêm cảm nhận về rung động của 
biểu tượng này và khiến năng lượng của nó thẩm thấu tốt hơn vào bạn. 

 

Hi vọng bạn sẽ thích khoảng thời gian tận hưởng những rung động mới này với thật nhiều ánh sáng 
và tiǹh thương.  
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3. Hiểu sâu hơn về Reiki: 

Giờ đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một tầng nghĩa sâu hơn khi nói về Reiki. Trước hết, chúng tôi sẽ 
mở rộng thêm định nghĩa về ‘sự dẫn dắt thần kỳ’ (Divine Guidance) và sau đó là những thông tin chúng 
tôi có được về sự thay đổi đang diễn ra ở tầng năng lượng của Trái đất.  

 
Để làm rõ hơn nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn thêm khái niệm về tính thống nhất (one-ness) hay 
sự tương quan kết nối vạn vật (interconnected-ness), cũng như cách làm việc với Reiki trên tinh thần 
vị tha. Chúng tôi cảm thấy rằng những khái niệm này chính là rường cột để huấn luyện các Chuyên 
viên Usui Reiki, thông qua cả khái niệm lý thuyết lẫn những hướng dẫn thực hành về sau này.   

 
 

 

 

3.1 Nói thêm về Sự dẫn dắt thần kỳ: 

Ở Cấp độ 1, chúng tôi đã định nghĩa Reiki 

là trường ‘sinh lực vũ trụ’ được dẫn dắt 

bởi tâm.  

 
Trong định nghĩa này bao hàm một ý, đó 
là vạn vật trên thế giới này đều được cấu 
thành bởi những sóng rung năng lượng. 
Nguồn tạo ra những sóng rung này được 
gọi bằng rất nhiều cái tên và thông dụng 
nhất chính là ‘tạo hóa’ – hay một dạng trí 
thông minh nhất định trong vũ trụ.  
 
Nhiều hành giả Reiki bắt đầu nhận ra rằng 
khi mở lòng đón nhận những chỉ dẫn đến 
từ năng lượng, họ thường cảm thấy sự 
hiện diện của những Tâm thức đến từ các 
cảnh giới Cao hơn. Và khi đang làm việc 
cùng ánh sáng Reiki, các vị này hay có 
mặt để giúp chúng ta cảm thấy bình yên, 
thư giãn và được hàn gắn tâm thức. 
 
Có lẽ họ là những chúng sinh đến từ các 
cảnh giới cao hơn chúng ta rất nhiều, nơi 
mà tình thương, lòng vị tha và sự thuần 
khiết ngự trị. Nhờ đó họ có thể dẫn dắt 
chúng ta hướng về phía ánh sáng, tiǹh 
thương và sự hòa hợp trong cuộc đời.  
 
 

***** 
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Càng thực hành nhiều lần với Reiki, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác này rất nhiều lần. 
Chúng tôi giả sử rằng tại thời điểm này bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái với việc được 
dẫn dắt hay được giúp đỡ khi đang thực hành một ca Reiki.  

 
 
Giờ đây chúng ta hãy thử mở rộng khái niệm này ra thêm một chút. 
 
Hãy hình dung ra một tình huống mà trong đó có rất nhiều các chúng sanh, đa phần đến từ các cảnh giới cao 

hơn đang dõi theo chúng ta. Đó có thể là tất cả những bậc thầy (Gurus), các chư thiên (Gods), những Phạm 

thiên (Light Beings), những ai đã thăng thiên (Ascended Ones), những thiên thần (Angels), những vị đã giác ngộ 

(Enlightened Beings), những thân quyến đã quá vãng (Relatives who have crossed over), những Sứ giả tâm 

linh (Spirit Guides) và tất cả những ai đang phụ tá cho ơn trên (Divine  Assistants)  - họ là những người đến đây 

để giúp chúng ta (nếu ta mở lòng đón nhận sự giúp đỡ này).  

 
Giả sử rằng họ đang có mặt ở khắp nơi, vào mọi thời điểm, để giúp chúng ta học những bài học cần thiết trong 

cuộc đời này và tiếp tục bước lên những cung bậc rung động cao hơn, hòa hợp hơn trong tình yêu thương. Giả 

sử rằng họ cũng đang giúp đỡ hành tinh của chúng ta tiến về phía hòa bình, ánh sáng và tình thương trong lúc 

bản thân mỗi người được dìu dắt để trưởng thành, tiến hóa và phát triển dựa trên những gì đã tích lũy từ quá 

khứ.  

 

Một điểm cần nhớ ở đây là sự dẵn dắt thần kỳ không chỉ xảy ra khi chúng ta đang thực hành Reiki, nó 
còn là sự giúp đỡ rộng lượng đến từ các Tâm thức cao hơn vào bất kỳ thời điểm nào. Khi đứng từ góc 
độ này, bạn sẽ thấy mọi việc xảy ra không hoàn toàn là ngẫu nhiên.  

 
Ví như khi bạn phải đối mặt với một bài toán khó trong đời, bạn có nghĩ rằng ngẫu nhiên mà nó rớt 
trúng mình không? Hay là bạn đang được ‘dẫn dắt’ để học được một bài học nào từ đó? Bạn có bao 
giờ nghĩ thử thách đến với mình thực ra là một cơ hội được ‘dẫn dắt thần kỳ’ để bạn có thể buông bỏ 
những năng lượng từ quá khứ và di chuyển lên một mức rung động cao hơn?  
 
Nhiều trường phái tâm linh dạy rằng mọi việc xảy đến là do 
sự kết hợp bởi Nhân (chính là những tác ý, những sự chọn 

lựa tự do của chúng ta) và Duyên (hay chính là sự dẫn dắt 
thần kỳ đến từ bên ngoài). Với cách nhìn này, thì mỗi người 
đích thực chính là tạo hóa (Creator) khi tạo ra Nhân dẫn 
đến thực tại của mình. Đồng tạo hóa (Co-creator) ở đây 
chính là Duyên, hay trật tự xoay chuyển của vạn vật. Sự 
kết hợp giữa Nhân và Duyên này tạo ra một thế cân bằng 
độc đáo giữa ý muốn của cá nhân và sự diễn tiến của vũ 
trụ.  

 
Đây là điều mà Marty & Gerry đã được học trong kiếp sống 
này, một phần đến từ khả năng thấu thị (clairvoyance) của 
Gerry. Cả hai đều rất biết ơn trước những bài học đã được 
gửi đến và họ biết là vẫn còn nhiều đề thi phía trước nữa! 
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3.2 Giới thiệu về Tâm Thức Mới: 

Thông qua khả năng thấu thị, Marty & Gerry đã có phúc được đón nhận những thông điệp đến từ rất 
nhiều các Sứ giả tâm linh, những ai đã thăng thiên, các Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangels) và các 
chúng sinh bậc cao khác. Một thông điệp chính được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là trái đất của chúng 
ta đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi năng lượng toàn diện để tăng rung động lên ngưỡng của sự 
hòa hợp, ánh sáng và tiǹh thương. 

 

 

Các Sứ giả gọi hiện tượng này là sự chuyển 
hóa để đến với Tâm Thức Mới - The New 
Consciousness và họ cũng giải thích rằng rất 
nhiều các chúng sinh đến từ cảnh giới cao hơn 
đang ra tay giúp đỡ cho hành tinh trái đất xuyên 
suốt toàn bộ quá trình ‘thăng lên’ (ascension) 
này. Thêm vào đó, chúng tôi cũng biết được 
rằng hiện có một ‘đội ngũ tại thế’ bao gồm các 
vị thầy, những người làm công tác trung gian 
(mediums), hay những ai đang dẫn kênh 
(channels) cùng rất nhiều các chúng sinh tình 
nguyện khác đang giúp đỡ tất cả tiến về phía 
rung động mới này. 

 
Trong khi quá trình thăng lên đang diễn ra, Love 
Inspiration đã được nhận một số kênh năng 
lượng mới thuộc Lộ trình Thăng cấp Ascension 
Pathways  &   các hệ năng lượng chữa lành khác 
hiện đang được trao tặng miễn phí với tâm từ tại 
website. Một trong số đó là các kênh dẫn thuộc 
hệ Usui Reiki Nâng cao và chúng tôi hiểu rằng, 
mình nhận được những kênh dẫn này là để chia 
sẻ nó và đóng góp một phần nhỏ bé trong việc 
hỗ trợ hành tinh trái đất nâng cấp rung động.  
 

Đây là lời một Sứ giả đã nói với chúng tôi: 
 
 

"Nâng rung động lên ngưỡng của tình thương cho phép 

mọi người chuyển đổi tâm thức, từ đó thấy được bản chất 

thật của chính mình và thế giới. Bằng việc gia tăng rung 

động, chúng ta có thể bỏ bớt những tấm lưới đang che mắt 

mình khỏi sự thật.” 

 
“Việc chuyển đổi tâm thức khiến trí óc được thức tỉnh 

bằng trái tim, để thấy được bản chất thật của ta, để ôm ấp 

chất liệu của tình thương và đó chính là con đường đến 

với các tâm thức cao hơn.” 

Ascension - Thăng thiên, 

thăng hoa, hay thăng cấp là 

quá trình chỉnh sửa rung 

động có ý thức của bạn, 

sao cho tương đồng với 

bản chất thiêng liêng của 

mỗi người. 
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Khi đi trên hành trình này, chúng tôi luôn được nhắc rằng mỗi người đều được dẫn dắt để tiến về ánh 
sáng theo những cách riêng biệt. Có vài người sẽ bắt đầu nhận lãnh những ý tưởng mới, những hướng 
đi mới và thậm chí theo đuổi những nghề nghiệp khác trong đời này. 

 
Một số khác thì lại thích tận hưởng những hệ năng lượng chữa lành này và được dẫn dắt để tìm thấy 
những vị thầy tâm linh có khả năng giúp đỡ họ trong kiếp này. Một số người thì lại được dẫn dắt để 
thực hiện các công tác cho trái đất và sẽ có những sáng tạo của riêng mình để gia tăng rung động của 
bản thân. 

 
Dù bạn thuộc trường hợp nào – thông điệp dành cho bạn để đi qua chuỗi ngày nâng cấp này rất đơn 
giản: Luôn lắng nghe trái tim mình.  
 

 

 

Bất cứ khi nào có thể, hãy đối xử với mọi người bằng tình thương, sự cảm thông, lòng trắc ẩn 

và luôn giữ một trạng thái an yên cho mình. Xin đừng lo lắng, căng thẳng hay thất vọng vì 

những gì đang xảy ra thuận theo nhân và duyên của nó.  

 

Hãy chọn theo đuổi những gì khiến bạn thấy 

hạnh phúc và tự sâu trong lòng, bạn biết nó 

đang dẫn dắt mình hoàn thành sứ mệnh 

thiêng liêng trong kiếp sống này. Hãy đặt 

những tác ý khôn khéo để mang lợi ích đến 

với tất cả, biết rằng bạn ở đây là để hoàn 

thành sứ mệnh thiêng liêng đó.  

 
Hiểu những gì bạn được trao cho trong đời 

này – sứ mệnh, tài năng, món quà và sự 

sáng suốt. Khi đã hiểu rõ, hãy dùng nó để 

tỏa sáng vì tất cả.  
 

 

 

 

Hiện có rất nhiều các chúng sinh đang dõi theo chúng ta, do đó khi bạn thấy cần sự trợ giúp đến từ họ 

- bạn chỉ cần dùng tâm yêu thương và yêu cầu hỗ trợ.  

 

Mong cho tất cả được sống trong tình thương vô điều kiện, trí tuệ vượt biên giới và sự hiểu biết chân 

thật về chính mình. Mong chúng ta tỏa sáng cho những khóc khuất còn tối tăm bên trong mình để tiến 

tới trạng thái của từ tâm giải thoát. Mong cho thế giới này trở thành một nơi của sự thương yêu, hòa 

hợp và yên bình để mọi người được sống mà không có ốm đau, nghèo đói hay chiến tranh.  
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3.3 Hiểu về Tính Thống nhất (One-ness): 

Như đã nói ở trên, Tâm Thức Mới sẽ luôn xoay quanh tình yêu thương và sự hòa hợp. Với nhiều người, 
chúng tôi thấy rằng đó chính là việc bỏ đi tâm thức cũ được xây dựng trên bản ngã và tiến tới một tâm 
thức chung của cộng đồng.  

 
Do đó, những khái nhiệm như tính hợp nhất, tính Thống nhất, hay mối tương quan liên kết vạn vật đều 
rất quan trọng cho chúng ta tiến hóa về phía tâm hồn cao thượng hơn. Có những điểm giao nhau rất 
thú vị giữa nền tảng cho việc thực hành Reiki và những khái niệm mới mẻ này. 

 
Hãy bắt đầu với việc nghĩ về vũ trụ của chúng ta, một nơi được xem là ‘biển cả đầy yêu thương và ánh 
sáng’, nơi khởi sinh ra tất cả những thứ vật chất mà chúng ta đang thấy ở đây. Sau đó hãy nghĩ tới 
mối liên kết giữa vạn vật với nhau thông qua hơi thở. Những cái cây thở ra dưỡng khí cho chúng ta hít 
vào, và ngược lại. Tất cả dường như đang cùng nhau cộng sinh, nương tựa và kết nối với nhau bằng 
hơi thở của sự sống này.  

 
Với Marty và Gerry, sau nhiều lần tự hỏi, tìm kiếm và suy xét, họ đã có một kết luận cho riêng mình – 
quả thật chúng ta có sự liên quan lẫn nhau. Chúng ta kết nối với nhau bằng một mạng lưới bên trong 
chứa đựng sự cảm thông và thuần khiết trong từng khoảnh khắc. Chúng ta đều là một phần của nguồn, 
của nơi sản sinh ra rung động này và chúng ta thật sự là một với tâm thức chung cộng đồng (collective 
consciousness).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thú vật 

‘Hình dáng’ là thứ mà chúng ta nhìn thấy được như là 
 

Người 
Cây 

 
 
 
Kiến 

Rau 
 
 
 
 
 
 

Bên dưới đó là một mạng lưới chung, hợp nhất tất cả lại như là nền tảng của vạn vật 
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Một phần trong hành trình tâm linh của mỗi người là sự tìm về bản ngã chân thật và tự tánh thiêng 
liêng của mình. Thêm vào đó là sự thấu hiểu ở tầm vóc cao hơn của câu hỏi ‘Tôi là ai?’ hay ‘Tôi là cái 
gì?’.  

 

Lấy ví dụ như trong Phật giáo, có rất nhiều bài kinh đưa ra nhằm phân biệt tính vô ngã và sự chấp ngã, 
giữa sự thật chế định và sự thật tuyệt đối. Lấy ví dụ như bạn có thể thấy mình là đàn ông hay đàn bà 
(sự thật chế định), tuy nhiên đồng thời bạn cũng là một hợp thể của vô số những tổ hợp sắc – rupa 
kalapa – nền tảng cấu thành nên vạn vật (sự thật tuyệt đối). 

 

Trong hành trình tâm linh của mình, Marty và Gerry đã có duyên được gặp gỡ và học hỏi giáo lý đến 
từ nhiều nền tâm linh khác nhau. Nơi đó có những nhà thần học, các học giả, nhà khoa học, các yogis, 
các vị thầy và rất nhiều những chúng sanh đến từ cảnh giới cao hơn đã giúp làm rõ thêm vấn đề này. 

 

Bạn có thể tìm thấy tất cả những thông tin về tính thống nhất tại Phụ lục 1 (phần gần cuối sách) và hi 
vọng những gì được chia sẻ trên tinh thần khoa học sẽ giúp bạn hiểu sâu thêm về lĩnh vực này.  

 

Khi đã hiểu và tiêu hóa được khái niệm về tính liên kết, rằng chúng ta không thực sự tách rời khỏi nhau, 
bạn có thể mở rộng hơn quan niệm đã có về bản thân mình. Khi tiếp tục thẩm thấu khái niệm này, bạn 
sẽ thấy hiểu biết của mình về Reiki cũng trở nên sâu sắc hơn. Và đây là lúc trường năng lượng cũng 
như các sóng rung yêu thương của bạn rộng mở thêm vì lợi ích của tất cả muôn loài.  

 

Mọi người thường nói, gốc rễ của mọi khổ đau đều bắt nguồn từ vô minh. Vô minh này có biểu hiện dễ 
thấy nhất chính là sự lầm tưởng, hay sự bám víu vào ‘cái tôi’ – một ảo tưởng về bản ngã. Khi ta tin 
rằng mình là một cá thể độc lập, ta quên mất góc nhìn toàn cảnh rộng lớn về điều mà ta thực sự là.  
 

Bằng cách mở lòng đón nhận và ôm ấp khái 
niệm về sự thống nhất (one-ness), ta có thể 
nâng tầm tư duy và sự thực hành của mình 
thông qua hiểu biết sâu sắc về tình thương, 
lòng trắc ẩn, sự cảm thông, biết ơn và những 
trạng thái tâm thiện khác.  

 
Để hoàn toàn thấu hiểu được khái niệm về mối 
liên quan kết nối vạn vật này cần khá nhiều thời 
gian và sự thực tập. Tuy nhiên hiện nay hành 
tinh của chúng ta đang thẳng tiến tới ‘tâm thức 
hợp nhất’ này – do đó đây cũng là lúc thích hợp 
để bạn mang những chiêm nghiệm này vào sự 
thực hành chữa lành.  
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4. Lợi ích của lòng vị tha: 

Giờ đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một khái niệm có thể mang đến nhiều lợi ích cho sự thực 
tập của mình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm về ‘lòng vị tha’. 

 
 

 

Vi ̣tha: Là nguyên tắc sống, hay sự thực tâp̣ quan tâm 

đến lợi ićh của người khác 

 
 
 

Wikipedia nói về lòng vi ̣tha (trićh): 

“Lòng vi ̣ tha hay tính không ích kỷ là môṭ nguyên tắc sống hay sư ̣thưc̣ hành quan tâm đến lơị ích 

của kẻ khác. Đây là đaọ đức truyền thống của rất nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng là cốt lõi của 

nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, măc̣ dù khái niêṃ về “kẻ khác” có thể linh hoaṭ tùy vào 

từng nền văn hóa và tôn giáo cu ̣thể. Tính vi ̣ tha hay sư ̣quên mình cho người khác chính là sư ̣

tương phản của lòng ích kỷ.   

Lòng vi ̣ tha thuần khiết bao gồm viêc̣ hi sinh điều gì đó cho môṭ đối tươṇg khác với bản thân mình 

(như hi sinh thời gian, công sức hay tài sản) mà lòng không hề mong cầu môṭ điều gì đáp laị, dù là 

trưc̣ tiếp hay gián tiếp (như sư ̣công nhâṇ, sư ̣biết ơn). 

Cuṃ từ vi ̣ tha cũng liên quan đến môṭ hoc̣ thuyết về đaọ đức, rằng mỗi cá thể đều có nghiã vu ̣mang 

đến lơị ích cho người khác. Khi nói theo cách này thì vi ̣ tha se ̃tương phản với chủ nghiã vi ̣ kỷ, chỉ 

biết hành đôṇg dưạ trên lơị ích của chính mình.” 

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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Có môṭ điểm thú vi ̣mà wikipedia đã nhắc đến về lòng vi ̣tha thực sự: chúng ta không thể làm điều 
gì đó cho người khác thuần túy chi ̉vì lợi ićh của ho.̣ Ta luôn luôn nhâṇ về môṭ phần thưởng nào đó 
cho bản thân, vi ́du ̣như cảm giác hài lòng hay thỏa mãn vi ̀đã giúp đỡ. Điều này muốn nói lên ý 
nghiã gi?̀ 

 
Ngay đây chúng ta cần phải hiểu khái niêṃ về tińh liên kết (interconnected-ness) hay tińh hợp nhất 
(one-ness). Xét về sự thâṭ tối hâụ, chúng ta không hề có sự khác biêṭ. Điều này nâng sự hiểu biết 
về lòng vi ̣tha lên môṭ tầm cao mới.  

 

 

Làm sao chúng ta laị có thể không giang tay giúp đỡ khi bản thân mình không hề có sự 

tách biệt với người khác? 

 

Vi ̣tha là thứ chắc chắn mang laị lợi ićh cho mỗi người, và đây cũng chińh là khiá caṇh dễ thấy nhất 
- chúng ta luôn được lợi từ đó. Không có gi ̀sai trái trong viêc̣ muốn có haṇh phúc cho bản thân, vì 
viêc̣ này hỗ trợ chúng ta lan tỏa ánh sáng và mang đến lợi ićh cho người khác tốt hơn. 

 
Lòng vi ̣tha sẽ mang lợi ićh đến cho tất cả. Nó không chi ̉phuc̣ vu ̣chińh ta mà đồng thời còn phuc̣ 
vu ̣cho người khác. Nó là thứ khiến chúng ta cảm thấy tốt đep̣ tự thân và lan tỏa cảm xúc ấy ra cho 
tất cả moị người. 

 
Trở nên vi ̣tha nghiã là bản thân miǹh sống thâṭ tử tế, chan hòa yêu thương, ấm 
áp và cảm thông, khiêm nhường và nhẫn naị; chúng sẽ được đánh giá bởi những 
người mà ta tiếp xúc trên đường đời. Lòng vi ̣tha lôi cuốn những thứ dễ chiụ đến 
với cuôc̣ sống của ta và giúp chúng ta tiến bước lên những cấp đô ̣cao hơn về măṭ 
năng lượng.   
 

Lòng vi ̣tha cũng là môṭ côṭ mốc cho bất kỳ môṭ sự thực hành về tâm 
linh hay chữa lành nào. Nó giúp taọ ra nhiều tiǹh thương, sự cảm 
thông và ấm áp trong tâm của mỗi người. Huân tâp̣ được lối sống 
này chińh là môṭ trong những kho báu lớn nhất của đời người. 

 
 
 
 

“Ta m giác ngô ̣  (bôdhicitta) là lôại ta m đức hạnh nha ́ t. Khô ng cố gì mạnh mễ 
hơn, khô ng cố gì hạnh phúc hơn dồng ta m giác ngô ̣ … đố chính là giải pháp đô ̣ c 
đáô và tôàn diê ̣n nha ́ t. Ta ́ t cả những na ng lực trê n thê ́  gian hay xua ́ t thê ́  gian 

đê ̀u cố thê ̉  đạt đê ́ n nhờ vàô ta m giác ngô ̣ . Đa y là điê ̀ u vô  giá.” 

Đức Đaṭ Lai Laṭ Ma thứ 14 
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Bất kỳ ai cũng đều mong muốn được hạnh phúc và thoát khỏi mọi khổ đau – dù cho đó là cha mẹ 
chúng ta, bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng, vật nuôi trong gia đình và thậm chí loài côn trùng 
đang sống ngoài vườn, tất cả đều có chung mưu cầu được hạnh phúc. Đây là bản năng của mọi loài 
và là một phần thiết yếu trong quá trình tiến hóa. 

 
Với hầu hết mọi người, mưu cầu hạnh phúc này thường biểu hiện dưới dạng những hành vi mà chúng 
ta nghĩ sẽ mang tới hạnh phúc cho mình. Ví dụ như khi mua cho mình một căn nhà là ta đang nghĩ đến 
việc tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt và được hạnh phúc ấm êm bên trong đó. Khi ta tìm kiếm việc làm 
là ta nghĩ đến việc nó cho phép mình thực hiện được những mục tiêu mơ ước trong đời. Ta sẽ luôn có 
khuynh hướng đi cùng với những người khiến mình vui vẻ, và mỗi khi ở một mình, ta sẽ luôn tìm thứ 
gì đó vui vẻ để tiêu khiển, tùy vào tâm trạng của mình. Tất cả những điều này nói lên rằng: ai cũng 
muốn được hạnh phúc và thoát khỏi mọi khổ đau.  

 
Một điểm mà ta thường hay quên, đó là trong khi chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân 
mình, thì lòng vị tha lại đóng vai trò quan trọng giúp ta tìm thấy hạnh phúc đích thực, viên mãn hơn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhiều người thường tập trung vào việc tạo ra những thứ tốt đẹp cho bản thân hơn là cho người khác. 
Trong khi liên tục để ý đến những điều có thể khiến cho ‘cái tôi’ được hạnh phúc – chúng ta lại quên 
mất nét đẹp thực sự và lợi ích của việc mang hạnh phúc đến với người khác.  

 
Ví dụ như khi quá để ý đến bản thân mình, ta quên mất tính tổng 
thể, toàn diện của tâm thức cộng đồng. Ta cũng quên mất những 
người khác đều là một phần của chúng ta, một phần của tâm thức 
cộng đồng này. 

 
Khi thực hành lòng vị tha, ta nhận ra rằng nó có thể mang lại nhiều 
cơ hội hơn, để ta được hạnh phúc và người khác cũng hạnh phúc.  

 
Bạn có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi làm việc gì tốt 

cho ai đó chưa? 
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Đây là cách mà bạn có thể mang lòng vị tha nhiều hơn vào cuộc 
sống của mình. Thông qua việc giúp đỡ ai đó, bạn thấy vui vẻ, 
hạnh phúc và yêu đời hơn. Ở mức độ căn bản, ai cũng có thể liên 
kết lòng vị tha với việc giúp đỡ người khác.  

 

Ở mức độ sâu hơn, khó thấy hơn, thực hành lòng vị tha là cách 
tốt đẹp để mang đến nhiều lợi ích cho mỗi người thông qua Luật 
Nhân Quả (hay Nghiệp báo).  

 
Đây cũng là điều được nói đến trong ‘Luật Hấp dẫn’: chúng ta sẽ 
thu hút về phía mình những gì ở cùng tần số. Do đó khi bạn có 
những hành động dựa trên tình thương hoặc ý định lợi tha, bạn 
sẽ thu hút về phía mình những điều tốt đẹp cùng tần số đó, không 
sớm thì muộn. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hãy giúp đỡ người khác 

Dù cho truyền thông chính thống ít khi nhắc tới chủ đề này, tuy nhiên các truyền thống tâm linh và tôn 
giáo lâu đời đều khuyến khích con người ta nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện. Đây dường như là những 
lời dạy đã được các chúng sanh nơi cảnh giới cao hơn mang tới trái đất hết lần này đến lần khác. 

 
Với sự phát triển của internet, những thông điệp này dường như xuất hiện ngày càng mạnh mẽ hơn 
với những ai quan tâm. Bạn có thể tìm thấy chúng ở bất kỳ lời dạy nào xuất phát từ các bậc thầy tâm 
linh hiện đại hay từ các truyền thống tôn giáo lâu đời. Họ dường như đều nói về một công thức chung: 

 
 

 
 

yêu thương + trắc ẩn + biết ơn + chánh niệm + tử tế + kiên nhẫn 
 
 
 

+ giao phó + tha thứ + khiêm nhường + buông bỏ + niềm tin = hạnh phúc 
 

 
 
 
 
 

Điều đầu tiên chúng ta có thể nghĩ về lòng vị tha chính là giang tay giúp đỡ người khác với 
tâm thế hoàn toàn yêu thương và chân thành.  
 
 
Trong Yoga gọi đây là một pháp môn, một nhánh tu tập có tên là Karma Yoga. Trong đó 

bao gồm nhiều hành động cụ thể để mang lợi ích cho người khác, thông qua đó huân tập 
được trạng thái tâm rộng lượng, kiên trì, khiêm tốn và biết nghĩ cho xung quanh. Khi những 
đức tính này kết hợp với sự thấu hiểu về mối liên quan chặt chẽ giữa vạn vật, hành giả có 
được nền tảng tuyệt vời để tiến về phía trí tuệ, ánh sáng và tiǹh thương trong đời mình. 
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Trong khi thực hành lòng vị tha kết hợp với chữa lành, chúng ta có thể tâm niệm hai điều như sau: 

 
   Một là, trong khi chữa lành cho chính mình cũng là cách thực hành lòng vị tha. Hay nói cách khác, 

bạn đang mang lợi ích đến cho người khác bằng phương tiện của trái tim mình. Đây là điều hoàn 
toàn tự nhiên một khi bạn hiểu về mối liên quan gắn kết vạn vật. 

 
Bạn hiểu rằng khi chúng ta thanh lọc, chữa lành, và tiến hóa cũng là lúc đóng góp vào tâm thức 
chung cộng đồng. Khi bạn lột đi những lớp bất thiện bên trong năng lượng và nhận thức của mình, 
bạn sẽ dễ dàng nhận ra được sự tử tế tỏa sáng từ bên trong và chắc chắn điều này lại tiếp tục lan 
tỏa ra xung quanh, ngày một rõ nét hơn dựa trên mức độ chữa lành đang diễn ra. 
 

 
Vì vậy chúng tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiền tập và tự chữa lành, xem đây cũng 
là một cách để ‘giúp người khác’ – thông qua đó bạn có cơ hội dọn dẹp rất nhiều rác trong tiềm 
thức của mình và nâng cấp rung động cho bản thân lẫn tâm thức tập thể.  
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 Điều thứ hai cần nhớ là, trong khi thực hành chữa lành hay thiền tập bạn nên có tác ý lợi tha (ví dụ 
như ‘mong cho việc này mang lợi ích đến muôn loài’). Tác ý này sẽ giúp mang đến sóng năng lượng 
mạnh hơn và sự chữa lành sâu sắc hơn dựa trên mức độ rộng mở của trái tim bạn. 

 

Trong suốt các khóa học Reiki, chúng tôi luôn lặp đi lặp lại về tầm quan trọng của tác ý, và tại đây, 

chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho bạn một khái niệm trọng tâm của hầu hết các sự thực hành thiền tập 

và chữa lành: 
 

 
 

 
Vũ trụ luôn mang đến nguồn năng lượng chữa lành 

tương thích với sự trong sạch và rộng mở nơi tác ý 

của chúng ta. 
 

 

 

 
Trước khi đi xa hơn, hãy cùng chúng tôi ôn lại những gì đã học. Trước hết, bạn có thể thực hành lòng 
vị tha bằng cách giúp đỡ người khác thông qua những hành vi thiện nguyện và yêu thương. Thứ hai, 
bạn cũng có thể giúp người khác bằng việc giữ gìn giới hạnh. Và thứ ba, bạn cũng có thể dùng hình 
thức thiền tập và chữa lành cho bản thân như một cách để giúp đỡ người khác.  

 
Chúng ta cũng đã được học rằng vũ trụ sẽ luôn gửi năng lượng tương xứng với độ rộng mở, hay sự 
trong sạch nơi tác ý của chúng ta, từ đó bạn có thể suy nghiệm thêm những cách để có được loại tác 
ý này khi chữa lành cho nhiều tình huống khác nhau.  
 

Trong phần thực hành, bạn sẽ thấy cấp độ Master này tập 

trung vào việc mở rộng Luân xa tim và mở rộng tác ý theo 

hướng vị tha. Hai điều này thực sự luôn song hành với nhau 

và một khi được sự hỗ trợ từ Reiki, chắc chắn sẽ mang bạn 

đến với tần sóng yêu thương một cách nhanh chóng! 

 
 

Trong Cấp độ 1 & 2, chúng ta cũng đã chạm đến khái niệm về 

lòng vị tha trong mối liên quan kết nối vạn vật. Tại Cấp độ 1, 

các bạn đã được học cách chữa lành cho người khác và khái 

niệm: khi chữa lành cho người khác cũng là lúc bạn nhận năng 

lượng chữa lành cho chính mình. 

 

Tại Cấp độ 2, bạn đã được học cách chữa lành từ xa và gửi 

Reiki vào bất kỳ một sự kiện hay sự vật nào, kể cả Trái đất.  

Tại đây, các bạn đã học cách mở rộng tác ý của mình theo nhiều cách thức và do đó nhận được những 

năng lượng chữa lành tương ứng khác nhau. 

 

Hãy mở rộng 

Luân xa tim 
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30 of 119 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.12.19 

  

 

 

 

If your intention 
 

(i.e. so that ‘yo 

help you to d 

wh ich is se 

beings 

 

 

Tại Cấp độ Master này, chúng tôi mong muốn giúp bạn kết hợp khái niệm về lòng vị tha vào thực hành 
chữa lành, từ đó tiếp tục mở rộng thêm tác ý của mình về phía làm lợi ích tới muôn vạn chúng sanh.  

 

 

Bạn sẽ luôn luôn nhận được sự hỗ trợ thần kỳ hoặc các năng lươṇg tương ứng với sự rộng rãi trong tác ý 

của mình.  
 
Một ví dụ điển hình: 

 

 
 
 

is to bring healing into your own individual consciousness 

u’ can be happy), you will receive the healing energies to 

o th is. However when you now compare th is to an intention t 

firmly in the idea of bringing healing & purification to all 

throughout the entire universe; may they all be happy and 

free from all suffering - you will certainly receive a much 

stronger intensity of healing from th is kind of altruistic 

intention! 
 
 

 
Khi mang những tác ý vị tha này vào sự thực hành Reiki, bạn sẽ nhận được một nguồn năng lượng 

mạnh mẽ và sâu sắc hơn rất nhiều vào cơ thể năng lượng của mình. Kết quả là sau đó bạn có thể trải 

nghiệm nhiều tình thương, bình an, sự thanh lọc và chữa lành diễn ra bên trong mình đồng thời bắt 

đầu tỏa sáng ra bên ngoài cho tất cả cùng hưởng lợi.  
 

 

Từ ví dụ này chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa năng lượng nhận vào 

khi bạn tác ý để cho ‘bản thân’  mình được hạnh phúc so với để  ‘tất cả’ cùng 

được hạnh phúc. Độ trong sạch và rộng mở của hai tác ý này là rất khác nhau, do 

đó mà mức năng lượng chữa lành nhận được cũng sẽ khác nhau.  

Khi bạn tác ý việc chữa lành diễn ra cho riêng tâm thức cá nhân mình 

(ví dụ: để cho ‘con’ được hạnh phúc), bạn sẽ nhận được năng lượng 

vừa đủ cho việc này. Tuy nhiên khi bạn đặt tác ý rõ ràng với mong 

muốn năng lượng chữa lành và thanh tẩy diễn ra cho tất cả chúng 

sanh trong toàn vũ trụ, mong cho tất cả được an vui và thoát mọi khổ 

đau – bạn có thể nhận được năng lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, do 

nhờ tác ý vị tha rộng rãi này. 
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Tóm lại, việc huân tập tác ý lợi tha là việc rất có lợi. Có rất nhiều cách để bạn có thể làm được việc 
này, đặc biệt là trong khi thiền tập. Chúng tôi có chuẩn bị sẵn một video bằng tiếng Anh để giải thích 
thêm về cách huân tập lòng vị tha:   

 

Techniques for cultivating the Altruistic Mindset (Video Tutorial)  

Sau khi xem video xong, có lẽ bạn sẽ thấy mình nên bắt đầu trước tiên với những ai thân thiết rồi mở 
rộng dần đến ‘tất cả muôn loài’. Thông qua việc lặp lại những câu khẩu quyết hay thiền tập, loại tác ý 
này sẽ tự nhiên nảy nở bên trong bạn.  

 
Ví dụ như, bạn có thể bắt đầu thời thiền bằng cách rải tâm từ đến với một người rất thương quý với 
mình, người hay gần gũi giúp đỡ bạn. Khi bạn đã dễ dàng làm nảy nở cảm giác yêu thương bên trong 
mình rồi, bạn có thể tiếp tục gửi nó đến với những người khác, ví dụ như một thành viên trong gia đình, 
một người bạn, rồi sau đó tới một nhóm người, một thị trấn hay làng xã, một thành phố rồi mở rộng ra 
toàn quốc cho tới khi bạn đạt đến trạng thái tâm yêu thương tất cả muôn loài. 

 
Đây là một kỹ thuật chúng tôi học được từ Phật giáo truyền thống và dĩ nhiên sẽ còn nhiều cách khác 
để bạn huân tập lòng vị tha cho mình. 

 
 

 
Ví dụ như bên dưới là hai video dẫn 
thiền bằng tiếng Anh, bạn có thể 
tham khảo những video tương tự 
sẵn có bằng tiếng Việt trên Youtube. 
Việc này nhằm giúp bạn mở rộng 
thêm tầm hiểu biết về khái niệm lòng 
vị tha. Video thứ nhất là bài dẫn thiền 
rải tâm từ, trong đó bạn sẽ thử kết 
nối với một người mình thương, một 
người bạn bình thường, và sau đó là 
một người chống đối bạn. Với từng 
đối tượng, bạn sẽ được dẫn dắt để 
gửi đến họ thật nhiều tình thương, 
sự tha thứ và lời xin lỗi.  
 
Bài dẫn thiền thứ hai là để mở rộng 
Luân xa tim và gửi ánh sáng của tiǹh 
thương đến với vạn vật muôn loài. 

 

 
 
 
 

Guided Meditation - Loving Kindness 
 

 

Guided Meditation - Love Light 
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32 of 119 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.12.19 

  

 

 

 

Khi bạn mở rộng Luân xa tim của mình ngày một 
nhiều thêm, bạn sẽ dễ dàng để lan tỏa ánh sáng và 
tiǹh thương đến cho tất cả cùng hưởng lợi. Bạn 
cũng có thể áp dụng các bài thiền này trong lúc sử 
dụng các biểu tượng Reiki để tự chữa lành. 

 
Trong phần huấn luyện các Chuyên viên Reiki, 
chúng tôi sẽ giới thiệu các kỹ thuật để giúp vun bồi 
tâm yêu thương, tâm rộng lượng và tâm vị tha đến 
với các bạn, song song với việc mở rộng tần số yêu 
thương với các biểu tượng Master Reiki.  

 
Các bài dẫn thiền nói trên đều chỉ nhằm mục đích 
minh họa cho khái niệm mà chúng ta đang bàn tới, 
và có thể xem như các hiểu biết phụ trợ để bạn kết 
hợp thêm vào lúc thực hành Reiki nếu thấy hứng 
thú.  
 
Tất cả mọi hành trình tâm linh đều thông qua cánh 
cổng của tư duy và tâm thức. Việc thay đổi tư duy 
và nhận thức là quan trọng hơn cả, vì vậy chúng tôi 
hi vọng bạn sẽ dành ra thêm thời gian để suy ngẫm, 
quán xét và thẩm thấu hết tất cả những gì vừa được 
chia sẻ, sau đó tự rút ra kết luận cho chính mình về 
cách bạn sẽ áp dụng những điều này vào hành trình 
tâm linh của mình như thế nào.  
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Usui Reiki Cấp 3a 

Chương 2: Nhận mở kênh 
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Usui Reiki 
Cấp 3A – Chuyên viên chữa lành  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 2: Nhận mở kênh (khai kênh) 
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1. Giới thiệu quy trình mở kênh: 

Những ai từng khai kênh Cấp độ 1 hay Cấp độ 2 với chúng tôi, các bạn đã quen với khái niệm mở kênh 
từ xa. Đây là quy trình hết sức đơn giản mà bạn có thể làm theo từng bước một để được kết nối vào 

trường năng lượng Cấp độ 3a – Chuyên viên chữa lành. 
 
Việc mở kênh từ xa này sẽ bao gồm cả 3 biểu tượng Master như đã giới thiệu trong phần Lý thuyết 
(Usui & Tibetan Đai-Kô-Myô và Raku). Sau khi đã nhận mở kênh tại Cấp độ 3a, các bạn sẽ tiếp tục 

thực hành 21 ngày tự chữa lành bằng các kỹ thuật và biểu tượng mới được giới thiệu tại Cấp độ này.   
 
Những ai mới tiếp cận biện pháp mở kênh từ xa, chúng tôi chào đón bạn trong ánh sáng và tiǹh thương! 
Xin hãy an tâm rằng việc mở kênh từ xa thực sự rất đơn giản và dễ dàng, thuận tiện cho bạn. Bạn có 
thể thực hiện việc này bằng một trong hai cách: 

 

 

   Bằng cách đọc lời dẫn trong phần “Mở kênh bằng văn bản”; hay 
 

   Bằng cách lắng nghe video có lời dẫn này (hiện chỉ có tiếng Anh) 
 

 

Quy trình mở kênh từ xa này được thiết kế bởi các Tâm thức Cao hơn như một phần của giáo trình 
huấn luyện Giảng viên Usui Reiki Nâng cao. Love Inspiration được sự cho phép của Ngài Mikao Usui 

và Bà Hawayo Takata để trở thành các Giảng viên Reiki Nâng cao (Advanced RMT) để có thể thực 
hiện việc mở kênh từ xa này. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể đọc trang: why we have chosen to 

offer 'by distance' attunements. 
 

 
Một khi đã sẵn sàng, mời bạn đọc những hướng dẫn sau đây để đảm bảo việc mở kênh diễn ra thành 
công: 

 

 
 

LƯU Ý: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo baṇ đã mở khóa kićh hoaṭ năng lượng Reiki  Cấp 3a.  

Quy triǹh này chi ̉mất khoảng 5 phút và nó giúp mở tất cả trường năng lượng liên 

quan trong quyển sách. Khi baṇ đã mở khóa, đồng nghiã với viêc̣ baṇ có thể tiếp  

nhâṇ bất kỳ kênh dẫn năng lượng nào có măṭ trong quyển sách này. Sau đó  

baṇ có thể tiếp nhâṇ quy triǹh mở kênh vào bất cứ khi nào thấy thuâṇ tiêṇ.   

 
Nếu baṇ chưa mở khóa kićh hoaṭ, vui lòng quay laị phần 

đầu quyển sách này, xem trang IV và làm theo hướng dẫn. 
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2. Hướng dẫn nhận mở kênh: 

Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thấy việc mở kênh từ xa là một quy trình đơn giản và dễ dàng. 
 
Có nhiều lý do khiến chúng tôi chọn cách trao kênh dẫn này, tuy nhiên hơn hết là do các vị chư thiên 
đã hướng dẫn chúng tôi thực hiện việc này.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Khai mở kênh bằng video: 
Trong mục tiếp theo (2.2), chúng tôi sẽ giới thiệu một văn bản với các câu nói bạn có thể dùng để khai 
mở năng lượng. Với một số người thích được nghe lời dẫn hơn là tự mình đọc, chúng tôi có bản video 
dưới đây bằng tiếng Anh cho các bạn nào cần.  

 
 
 

Guided Usui Reiki Attunement - Level 3a   
 
 

2.2 Khai mở kênh bằng văn bản: 
Các lời dẫn trong video cũng chính là những hướng dẫn được dịch ra dưới đây. 
 

Bằng cách theo sát các hướng dẫn đơn giản này, bạn có thể nhận được sự khai kênh tại bất kỳ thời 
điểm nào, bất kỳ không gian nào do bạn chọn lựa.  
 

Hãy tận hưởng sự kết nối tuyệt vời với năng lượng thông qua truy trình dưới đây nhé: 
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1. Chuẩn bị:  

Nằm hay ngồi, tùy theo tư thế nào 
baṇ thấy thoải mái nhất và sẽ 
không bi ̣ làm phiền trong it́ nhất 
25 phút sắp tới. Baṇ nên để điêṇ 
thoaị ở chế đô ̣ im lặng và chuẩn 
bi ̣không gian yên tiñh, nếu thićh 
có thể thêm nến, hương, nhac̣ 
nhe ̣không lời. 

 
 
 

2. Lời dẫn:  
 

Viêc̣ đoc̣ những lời sau sẽ giúp quá triǹh mở kênh bắt đầu. Baṇ có thể đoc̣ thầm hay thành lời đều 
được: 

 
 

 
 
 

“Với tất cả tình thương và lòng biết ơn, tôi xin mở lòng đón nhâṇ 

khai kênh năng lươṇg Usui Reiki Cấp 3a. 

Mong trường năng lươṇg này hỗ trơ ̣tôi trên suốt hành trình, cho phép 

tôi phụng sự tốt hơn cho Tâm thức Cộng đồng.  

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

 

 
 

2. Đón nhận năng lượng:  
 

Quy triǹh mở kênh sẽ lâp̣ tức khởi đôṇg và mất khoảng 15 phút. Thông thường chúng tôi 
sẽ yêu cầu hoc̣ viên ngồi yên trong khoảng 15 – 20 phút để toàn bô ̣năng lượng được tải 
về trọn vẹn. 

 

Trong lúc năng lượng đang tải vào cơ thể, baṇ có thể lăp̣ laị những câu khẩu ngữ 
hay hiǹh dung ra miǹh đang đón nhâṇ với tất cả tiǹh thương & lòng biết ơn. Hãy 
làm điều gi ̀mà trực giác mách bảo baṇ. 

 

Môṭ số khẩu ngữ tham khảo trong lúc baṇ đang nhâṇ năng lượng mở kênh như 
sau: 
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Ví dụ bạn có thể chọn một câu và lặp đi lặp lại: 

 

“Tôi mở lòng với ánh sáng và tiǹh thương” 

 

“Tôi mở tâm đón nhâṇ” 

 

“Tôi mở lòng với năng lượng vũ tru”̣ 

 

“Tôi mở lòng đón nhâṇ năng lượng Usui Reiki Cấp 3a” 

 

“Tôi trải lòng với điều kỳ diêụ” 

 

Hoăc̣ baṇ cứ lăp̣ laị lời dẫn phiá trên cũng được 

 
 
 
 
Dù cho chi ̉ngồi yên tiñh lăṇg, lắng nghe cơ thể miǹh hay đoc̣ các khẩu ngữ này, chúng tôi cũng mong 
baṇ có 15 – 20 phút troṇ veṇ cho riêng miǹh. 
 
Nếu muốn baṇ có thể đăṭ báo thức sau 15 – 20 phút, hoăc̣ lắng nghe năng lượng chảy vào cơ thể từ 
từ ngừng laị. Môṭ số baṇ có thể cảm được năng lượng biǹh an trong thời gian này, môṭ số thi ̀chưa 
cảm được. Không sao cả, sau khi đủ thời lượng cần thiết thi ̀baṇ đã nhâṇ xong năng lượng mở kênh 
và có thể thực hành tự chữa lành với Usui Reiki Cấp 3a, với các chi ̉dẫn trong muc̣ tiếp theo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

XIN CHÚC MỪNG BẠN 

ĐÃ MỞ KÊNH THÀNH CÔNG! 
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Usui Reiki Cấp 3a 

Chương 3: Kỹ thuật thực hành 
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Usui Reiki 
Cấp 3A – Chuyên viên chữa lành  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 3: Kỹ thuật thực hành (Cấp độ 3a) 
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1. Tổng quan: 

Sau khi đã học nền tảng lý thuyết và nhận khai mở kênh dẫn Usui Reiki Cấp độ 3a, 
giờ đây là lúc các bạn đã sẵn sàng cho việc thực hành.  

 
Trong phần này sẽ bao gồm 21 ngày tự chữa lành để giúp các biểu tượng Master 

Reiki được hòa nhập vào trường năng lượng của bạn. Các bạn có thể bắt đầu 21 

ngày tự chữa lành lúc nào cũng được, tuy nhiên thời điểm tốt nhất là ngay hôm bạn 

mở kênh xong.  
 

Chúng tôi sẽ đưa link đến video (bằng tiếng Anh) với các chỉ dẫn cụ thể để các bạn mới có thể làm 

theo và tự chữa lành trong 21 ngày này. Với những ai muốn đọc tiếng Việt, chúng tôi cũng có những 

hướng dẫn chi tiết từng bước một trong phần dưới đây để các bạn làm quen với nguồn năng lượng 

mới. 
 
Trước đó, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua toàn bộ các kỹ thuật thường được dạy trong cấp độ Master 
để các bạn hiểu sâu hơn trước khi bắt tay vào tự chữa lành trong 21 ngày.  

 
Hi vọng các bạn sẽ tìm được một vài kỹ thuật trong này thích hợp với mình và áp dụng chúng vào các 
tình huống bạn sẽ gặp trong khi chữa lành.  

 

 
 

 
 

Chúng tôi sẽ phân loại thành 2 nhóm kỹ thuật cho các bạn dễ theo dõi:  
 

a) Nhóm kỹ thuật hiện đại – Bao gồm các phương pháp nằm ngoài liệu trình Reiki truyền thống. 

Chúng xuất phát từ các truyền thống tâm linh khác nhau và sau này được các Master Reiki đưa 
vào các ca chữa lành, dần dần trở thành một phần của hệ thống Usui Reiki.  

 
b) Nhóm kỹ thuật truyền thống Nhật Bản – Bao gồm các kỹ thuật đã được truyền sang Tây phương 

từ thuở ban đầu, được truyền bá rộng rãi nhờ các tổ chức như Usui Reiki Ryogo Gakkai (Hội 
học tập pháp môn Usui Reiki). Đây là những phương pháp rất hữu ích giúp mở rộng khái niệm 
về Reiki và cách ứng dụng vào đời sống.  

 
 
Chúng tôi thấy rằng việc bổ sung cả hai nhóm kỹ thuật này vào giáo trình là cách tốt nhất để bạn có cái 
nhìn toàn cảnh về Reiki . Chúng là những phương pháp được góp nhặt từ nhiều trường phái Reiki và 
nhờ đó sẽ giúp bạn nhận ra những phiên bản khác biệt của việc thực hành Reiki trên toàn thế giới.   
 
Khi kết hợp với Cấp độ 1 & 2, chúng ta sẽ có một bộ giáo trình toàn diện về Usui Reiki, từ đó tạo thành 
nền tảng vững chắc cho các bạn tiến bước đến với hệ năng lượng Usui Reiki Nâng cao (tùy vào mong 
muốn của bạn). Đó sẽ là dịp để củng cố, mở rộng sóng rung năng lượng lên một chiều kích cao hơn.
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2. Kỹ thuật Reiki hiện đại: 

Điều tuyệt vời về Reiki là nó luôn không ngừng tiến hóa để có thể bổ sung cho những nền tảng tâm 
linh mà mỗi người đang thực hành. Chính vì lẽ đó, rất nhiều các kỹ thuật mới đã xuất hiện trong hệ 
thống của Reiki suốt nhiều năm qua và đây thật sự là điều tuyệt vời!  

 

 

Bước vào kỷ nguyên 21 sẽ ngày càng có nhiều người học Reiki và chắc chắn lĩnh vực này còn tiếp tục 
phát triển với nhiều kỹ thuật mới xuất hiện tiếp theo nữa.  

 
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 phương pháp có thể sử dụng khi thiền tập tự chữa lành hay 
khi chữa cho người khác. Đó là:  

 

 

    2.1 Trở thành một 

 

    2.2 Phẫu thuật tâm linh (Psychic Surgery) 

 

    2.3 Vòng châu thiên (Microcosmic Orbit) 

 

    2.4 Các thế tay nâng cao 

 

    2.5 Quả cầu ánh sáng 
 

 

Mỗi phương pháp sẽ bao gồm sự thực hành căn bản và một số gợi ý thêm để các bạn nắm vững trọng 
tâm của phương pháp. Hi vọng bạn sẽ thích những kỹ thuật này và mong chúng giúp mang đến thật 
nhiều bình an, ánh sáng và tiǹh thương đến với bạn!  
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2.1 Trở thành một: 

Trong Cấp độ 2, chúng tôi đã giới thiệu các phương pháp làm việc với biểu tượng. Trong đó có phương 
pháp Vẽ & Gõ đơn giản nhất, và nhiều phiên bản bổ sung thêm. 

 
Nếu bạn còn nhớ, trong Cấp độ 2 có một phiên bản tên là ‘Biểu tượng lớn’, trong đó bạn chỉ cần vẽ 
hay hình dung ra một biểu tượng Reiki thật lớn bao trùm toàn bộ cơ thể bạn. Biểu tượng này tiếp tục 
tỏa sáng khắp mọi phía cho tất cả, trong lúc bạn đọc thầm tên của biểu tượng như thể đang tụng 
mantra. Hoặc bạn chỉ cần chú ý vào việc hình dung là đủ.  

 
Dù bạn chọn cách kết nối nào, thì biểu tượng Reiki cũng vẫn sẽ tỏa sáng khắp toàn thân bạn, sau đó 
lan tỏa ra xung quanh trong thời gian bao lâu tùy ý. Khi làm như vậy bạn sẽ cảm nhận được một vài 
điều tốt đẹp đang diễn ra:  
 
Một là, với tác ý năng lượng được lan tỏa cho tất cả cùng hưởng lợi, bạn sẽ cảm nhận sức mạnh của 
năng lượng đến từ tác ý rộng mở này, như chúng ta đã thảo luận ở phần lý thuyết.  

 
Hai là, khi thư giãn và để cho năng lượng đi vào bên trong mình, bạn cũng nhận ra một tần sóng đủ 
đầy hơn do kết hợp với thiện nghiệp phát xuất từ ước muốn mãnh liệt ‘mong Reiki được chia sẻ đến 
muôn loài’. 

 
Như đã nói ở phần trước, đây là cách chúng ta kết hợp sóng rung của Reiki với sức mạnh đến từ lòng 

vị tha. 
 
Như vậy, Trở Thành Một thật ra chỉ là một cách gọi khác của kỹ thuật đã được giới thiệu ở Cấp độ 2,  
trong đó bạn sẽ thay các biểu tượng cũ bằng các biểu tượng 
Master Reiki và mời lên các sóng rung năng lượng với tác ý vị 
tha hơn, thật lòng ước ao cho tất cả cùng được soi rọi bởi ánh 
sáng đến từ biểu tượng ấy! 

 
Trong phần 4 (Tự chữa lành), chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn từng 
bước thực hành kỹ thuật này. Tại đây, bạn chỉ cần nhớ rằng 
bất cứ khi nào bạn cũng có thể mở rộng thêm tác ý của mình, 
dù cho đang kết nối với biểu tượng bằng sự hình dung hay 
bằng cách tụng thầm tên của nó.  
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2.2 Phẫu thuật tâm linh (Reiki Psychic Surgery): 

Phẫu thuật tâm linh là một phương pháp thực sự 
tuyệt vời để chữa những chứng bệnh lâu năm như 
ung thư, u nang, u bướu hay các chứng suy yếu 
nội tạng khác.  

 
Có rất nhiều cách bạn có thể thực hành phẫu thuật 
tâm linh, và do đó khi kết hợp cùng với Reiki cũng 
sẽ có vô số phương thức để thực hiện. Đây là một 
du nhập mới về sau này, do đó bạn sẽ thấy có 
thêm chữ Reiki xuất hiện vào trước cụm từ ‘phẫu 
thuật tâm linh’. 

 
Dưới đây là hai kỹ thuật ứng dụng Reiki vào phẫu 
thuật tâm linh, để giúp các bạn kết hợp vào các ca 
tự chữa hay chữa lành cho người khác một cách 
hiệu quả. 

 
Hãy nhớ rằng trong Reiki, quan trọng nhất vẫn là tác ý. Do đó chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại từ Cấp 
độ 2 là dù cho bạn áp dụng kỹ thuật nào, thì tác ý vẫn quan trọng nhất.  

      Tác ý ! Tác ý ! Tác ý !  
 
 

Kỹ thuật thứ nhất khá đơn giản, có thể làm bất cứ lúc nào trong khi đang hành thiền hoặc chữa lành 
để giúp lấy ra những năng lượng ô nhiễm nằm sâu bên trong. Cần khoảng 5 – 10 phút để hoàn thành 
kỹ thuật này.  

 
Kỹ thuật thứ hai phức tạp hơn, cần có độ tập trung cao trong khi thực hành chữa lành cho những căn 
bệnh như ung thư gan, ung thư não, suy thận, v.v..  

 
Cả hai kỹ thuật đều có thể dùng để tự chữa cho mình và người khác, bạn có thể thử cả hai và sau đó 
linh hoạt ứng dụng tùy trường hợp. 

 
Để giúp bạn có cơ hội thực hành Phẫu thuật tâm linh, chúng tôi cũng đưa phần này vào chương trình 
thực hành 21 ngày tự chữa lành, hi vọng bạn sẽ có dịp làm quen với nó trong khoảng thời gian này. 
 
(Lời người dịch: Xin nói thêm về thể vô hình – etheric body: theo truyền thống Yoga và một số trường 
phái tâm linh khác, cơ thể vật lý mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường có một phiên bản song sinh 
với nó ở thể vô hình, hay nói chính xác hơn là được cấu tạo bằng những vật chất quá vi tế mà mắt 
thường không nhìn thấy được, gọi là thể etheric. Hiện nay vẫn có các nhà trị liệu (healer) có năng lực 
nhìn thấy được thể etheric này, họ đánh giá mức độ bệnh thông qua những ô nhiễm (là các khối đen 
đặc) xuất hiện tại thể etheric và tiến hành điều trị ngay tại đó. Các bạn có thể xem hình vẽ về các khối 
ô nhiễm trong thể etheric tại quyển Core Light Healing – tác giả Barbara Ann Brennan)  
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    Kỹ thuật 1 – Phẫu thuật tâm linh với Reiki (đơn giản) 

Đây là phương pháp hết sức đơn giản có thể dùng để chữa một vùng trên cơ thể đang có bệnh, bị tắc 
nghẽn hay đứt gẫy năng lượng, hoặc nơi mà người bệnh báo đau hay cho biết có vấn đề.  

 

Kỹ thuật này tập trung vào các khối năng lượng ô nhiễm nằm sâu bên trong và giải tỏa chúng, do đó 
có thể sử dụng để chữa các triệu chứng thuộc về thể chất, tinh thần lẫn tâm linh.  

 

Khi tháo gỡ các ô nhiễm, chúng ta sẽ dễ dàng tiến bước hơn về phía ánh sáng 
và tiǹh thương, cũng như sự giác ngộ trong đời. 
 
Các bước thực hành như sau: 

 
 

 

   Bước 1: Ý thức về vùng chuẩn bị chữa 

Trong lúc đang thực hành thiền tập hoặc chữa lành (tốt nhất là sau khi đã truyền năng 
lượng cho toàn thân), bạn hãy dành ít phút để kết nối với vùng cơ thể mình muốn 
chữa. Bạn có thấy những rung động thấp của ô nhiễm bên trong đó không? Hãy dành 

bao lâu tùy thích để tâm ý lắng đọng và tác ý rõ ràng mong muốn đem tất cả những 

ô nhiễm này ra ngoài bằng Phẫu thuật tâm linh.  
 

 

   Bước 2: Vẽ & gõ biểu tượng Reiki: 

Điểm khác nhau giữa một ca Phẫu thuật tâm linh thông thường và một ca Phẫu thuật tâm linh bằng 
Reiki là sự có mặt của các biểu tượng.  

 

Bằng cách vẽ & gõ các biểu tượng Reiki vào đây, bạn sẽ đưa những sóng rung vào sâu trong khu vực 
cần điều trị và chính những ô nhiễm năng lượng tại vùng này là nguyên nhân gốc rễ gây nên các triệu 
chứng như nhiễm độc, nhiễm ký sinh trùng, nhiễm nấm, đau nhức hay các chứng bệnh khác.  

 

Khi đặt các biểu tượng vào vùng này, hãy hình dung rằng biểu tượng đang giúp làm sạch tất cả những 
ô nhiễm bên trong cơ thể có liên quan đến chứng bệnh đang cần chữa trị.  Xin hãy sử dụng biểu tượng 
theo bất kỳ trình tự nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất.  

 

   Bước 3: Hình dung về ánh sáng (nếu đang thiền) hoặc gửi Reiki (nếu đang chữa lành)  

 

Nếu đang thiền: Sau khi đặt biểu tượng Reiki vào vùng cần chữa, bạn chỉ cần hình dung khu vực này 

đang được lấp đầy bởi ánh sáng. Reiki sẽ giúp bóc tác những ô nhiễm tại đây ra để chuẩn bị cho bước 

phẫu thuật kế tiếp. Bạn có thể lắng nghe trực giác khi nào có thể chuyển sang bước kế, thông thường 
chỉ cần 1 – 2 phút là đủ cho bước này.  

 

Nếu đang chữa cho người khác: Sau khi đặt biểu tượng Reiki, bạn có thể gửi năng lượng vào đây thông 

qua việc đặt tay chữa lành. Ở đây bạn cũng chỉ cần 1 – 2 phút là đủ để ô nhiễm được bóc ra, và sẵn 
sàng cho bước phẫu thuật kế tiếp. 
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Khi đang truyền Reiki vào vùng này (hoặc hình dung ánh sáng đang lấp đầy khu vực 
này), bạn rất có thể nhận được các thông tin từ trực giác về bản chất thật sự của ô nhiễm 
cần chữa, từ đó giúp bạn thực hiện bước phẫu thuật tốt hơn. Bạn cũng có thể thấy mình 
cần trao đổi trước với người nhận những thông tin này để giúp họ sẵn sàng buông bỏ 
những gốc rễ vấn đề mà họ đang mang trong mình, trước khi tiến hành bước phẫu thuật.  

 

 

   Bước 4: Thực hiện phẫu thuật 

Sau khi đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng ở những bước phía trên, đây 
là lúc bạn có thể bắt tay vào việc chính. 

 

Nếu đang thiền, bạn chỉ cần dùng tay thuận di chuyển đến phía trên vùng 
có ô nhiễ. Nếu đang chữa cho người khác, tay của bạn cũng đã đặt sẵn 
ở vị trí cần thiết. 

 

Lúc này, bạn chỉ cần hình dung ra mình đang vươn dài các ngón tay vào thể vô 
hình (etheric field) của mình hay người nhận và hình dung ra việc ‘gắp’ các ô nhiễm 
này ra ngoài. Ví dụ như khi bạn đang phẫu thuật cho vùng gan của người khác, hãy 
đơn giản hình dung hay tác ý rằng các ngón tay thuận của bạn đang chạm được 
vào thể vô hình của vùng gan. Sau đó hãy từ từ nắm lấy những ô nhiễm vừa được 
bóc tách ở bước trên và kéo nó ra ngoài, thật nhẹ nhàng từ tốn như thể bạn đang 
dùng các ngón tay để kéo một sợi tơ ra khỏi một mảnh vải mà không làm đứt nó 
giữa chừng. 

 

Một ví dụ nữa cho việc này là nó khá giống với cách bạn gắp một sợi tóc ra khỏi đĩa thức ăn của mình. 

Bạn sẽ quan sát nó cẩn thận rồi dùng các ngón tay gắp lấy nó và kéo ra thật nhẹ nhàng. Chậm rãi và 

nhẹ nhàng chính là chìa khóa, đồng thời bạn cũng cần phải thực sự cảm nhận được những gì mình 

đang làm trong khi phẫu thuật. 
 

Khi bạn vươn dài các ngón tay ra để ‘chạm’ được vào vùng ô nhiễm, thông thường bạn sẽ có cảm giác 
như thể nó khá dính hay khá đặc. Trong lúc thực hiện kéo ô nhiễm ra ngoài, bạn có thể cảm nhận được 
nó đang dãn ra như kẹo cao su. Xin lưu ý rằng tác ý là quan trọng nhất, do đó hãy tin rằng khi bạn 
mong muốn tháo rời ô nhiễm khỏi khu vực này (kết hợp với việc dùng tay và các biểu tượng) – nó sẽ 
diễn ra như vậy. 

 

Chúng tôi khuyên bạn nên lặp lại việc gắp và kéo ô nhiễm ra ngoài từ 3 cho đến 7 lần, trong những ca 
bệnh nặng có thể cần tới 21 lần để tối ưu hiệu quả. Hãy luôn lắng nghe trực giác của mình trong suốt 
quá trình này.  

 

Nếu làm như trên mà bạn không thấy kết nối được với ô nhiễm, hãy thử dùng động tác xúc thay vì kéo 
(giống như dùng tay xúc cát vậy). Thông thường cảm giác từ động tác này sẽ khác với động tác kéo.  

 

Xin hãy thử cả hai động tác kéo và xúc để xem bạn hợp với cái nào hơn – đôi khi bạn sẽ sáng tạo ra 

thêm động tác mới ưng ý với mình nhất! Hãy luôn đặt tác ý lên hàng đầu, dù cho kỹ thuật hay động tác 
bạn đang sử dụng là gì.

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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   Bước 5: Lấp đầy bằng tình thương 

Sau khi đã kéo ra ngoài các lớp ô nhiễm bên trong vùng bệnh, bạn 
cần phải lấp đầy khoảng trống vừa tạo bằng ánh sáng và tiǹh 
thương. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nó sẽ giúp mang nhiều 
năng lượng tích cực vào vùng bạn đang chữa trị và làm đầy hố trống 
vừa được tạo ra sau khi phẫu thuật.  

 

Đây là bước cuối của toàn bộ quy trình và bạn cũng có thể nói lời 
cảm ơn năng lượng đã nhận được hay chúc phúc  đến người nhận. 
Sau đó bạn có thể tiếp tục ca chữa đang dở dang hay kết thúc nó và 
chốt khóa năng lượng. 

 

Khi thực hành bất kỳ ca chữa lành sâu nào, đặc biệt là khi có những 
ô nhiễm được kéo ra một cách chủ động, bạn luôn luôn cần đến 
bước gửi vào ánh sáng và tiǹh thương này. Hãy chờ cho đến khi 
người nhận thu vào đủ năng lượng cần thiết rồi hẵng kết thúc ca 
chữa. 
 

Thông thường bạn sẽ thấy người nhận mất vài ngày để làm quen với cơ thể năng lượng mới, và nếu 
thấy cần, bạn hãy thu xếp lịch chữa cho họ thêm một ca sau đó để xem xét kỹ hơn vùng này. 

 

Mọi ca Reiki đều cần nhiều lần làm việc để có hiệu quả tốt nhất, và bạn cũng có thể tiếp tục thực hiện 
một ca phẫu thuật toàn diện hơn cho người nhận theo hướng dẫn dưới đây. 

 

 
 
 
 

    Kỹ thuật 2 – Phẫu thuật tâm linh với Reiki (toàn diện) 

Như đã đề cập ở trên, sẽ có rất nhiều phương pháp phẫu thuật tâm linh với Reiki khác 
nhau, và sau đây sẽ là một trong những cách khá giống với phẫu thuật thực tế mà bạn 
có thể áp dụng.  

 

Đây là kỹ thuật chi tiết hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng tác ý và hình dung. Tại đây bạn cần cố gắng 
tạo ra một quy trình chặt chẽ như một ca phẫu thuật thực tế.  

 

Lấy ví dụ một bệnh nhân bị ung thư gan có nhu cầu chữa lành bằng Reiki. Với tính chất phức tạp của 
căn bệnh, bạn thấy rằng việc dùng phẫu thuật tâm linh là sự lựa chọn phù hợp để thanh lọc và làm 
sạch hoàn toàn vùng này. 

 

Hãy bắt đầu bằng cách đặt tay chữa lành toàn thân cho người nhận. Sau khi đã chữa toàn thân, bạn 
đã sẵn sàng cho việc phẫu thuật tâm linh tại vùng gan. (Trong vài trường hợp, bạn có thể áp dụng cách 
đặt tay chữa lành tại 7 Luân xa thay vì toàn cơ thể, sau đó tiến tới điều trị cho vùng gan).  
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Vì đây là một căn bệnh phức tạp (thông thường được hình thành bởi bất ổn 
năng lượng trong một thời gian dài), bạn thấy mình cần phải nhờ đến bước 
Phẫu thuật tâm linh toàn diện, và sẽ dành ra ít nhất 15 phút hoặc hơn cho phần 
này, tùy theo trực giác mách bảo. 

 

Trọng tâm ở đây vẫn là tác ý. Hãy hình dung hoặc tác ý rõ ràng bạn muốn thực 

hiện phẫu thuật tâm linh cho người nhận và mong muốn được sự hỗ trợ từ Reiki 

để hoàn toàn chữa lành cho người này.  

 
Dưới đây là một ví dụ chữa ung thư gan mà bạn có thể tham khảo:  
 

 
Hãy bắt đầu từ việc làm sạch hay sát khuẩn vùng cần phẫu thuật, y như thực tế. 

 
Điểm khác biệt ở đây là bạn dùng tác ý của mình thay vì các chất tẩy rửa để làm việc này.  
 

Sau khi đã làm sạch sơ bộ lớp ngoài của vùng cần chữa, bạn sẽ tạo một ‘đường rạch’ vào cơ thể 
vô hình, ngay tại vùng gan và nhẹ nhàng bóc tách phần này ra ngoài để làm sạch sâu hơn.   
 

Với lá gan vô hình (etheric liver) trên tay, bạn có thể tiếp tục làm sạch tất cả mọi độc tố, ô nhiễm, 
và tất cả những tạp chất khác có mặt nơi này. Tiếp tục tập trung truyền năng lươṇg chữa lành vào 

vùng gan để loại bỏ tất cả những tế bào ung thư và các khối u khác bên trong lá gan vô hình. 
 

Có rất nhiều cách bạn có thể dùng để làm sạch lá gan vô hình, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn 

là tác ý và các năng lươṇg được dẫn dắt thần kỳ sẽ giúp bạn làm phần việc còn lại. Hãy giữ vững 

sự tập trung của bạn vào việc làm sạch tế bào ung thư trong lá gan, và bạn sẽ luôn được hỗ trợ kỳ 
diệu để làm được điều đó. 
 

Một khi bạn cảm thấy việc làm sạch đã hoàn tất, bạn có thể muốn tiếp tục làm sạch nơi có chứa lá 

gan (vùng phụ cận xung quanh). Để làm điều này, bạn cũng chỉ cần hình dung rằng mình đang đặt 

lá gan vô hình lên một mặt phẳng hay khay sạch vô trùng (y hệt như một ca phẫu thuật thực tế) và 
chuyển sang làm việc với buồng chứa lá gan để làm sạch tất cả độc tố, ô nhiễm cùng các tế bào 
ung thư có thể xuất hiện tại vùng này. 
 

Bạn cũng có thể hình dung ra các dụng cụ phẫu thuật có thể giúp mình làm việc. Chúng tôi sẽ nói 

thêm ở bên dưới, tuy nhiên hãy đặt mối quan tâm của bạn vào tác ý – đó là điều quan trọng nhất. 

Hãy mở lòng và cho phép năng lươṇg thiêng liêng chảy thông qua bạn trong lúc bạn tác ý làm sạch 

mọi tế bào ung thư, những dây mơ rễ má của ô nhiễm và tất cả những loại năng lươṇg bất tuân 
cứng đầu nào có mặt trong vùng cần chữa. 
 

Một khi hoàn tất việc làm sạch lá gan lẫn khu vực lân cận, bạn có thể đặt nó vào lại vị trí và hình 

dung ra ánh sáng của sự tươi mới, khỏe mạnh đang tỏa ra tại đây. 
 

Nếu muốn bạn cũng có thể gửi thêm Reiki vào đây với tác ý cho lá gan nhanh chóng 
hòa hợp với cơ thể và được chữa lành tốt nhất. Sau đó bạn sẽ dùng tác ý của mình 

để may lại vết rạch tại cơ thể vô hình và gửi thật nhiều ánh sáng và tình thương 
Reiki vào đây. Bạn có thể dành thêm bao lâu tùy thích để chữa lành cho vùng này 

và kết thúc bằng cách nói lời cảm ơn. 
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Vài hành giả Reiki cho rằng họ cần phải thực hiện các chi tiết phẫu thuật y như trong thực tế, do đó 

họ đã lên mạng tra cứu và làm theo từng bước một trong ca chữa lành của mình. 
 

Những người này cho biết kết quả nhận được thật sự bất ngờ, do đó chúng tôi cũng khuyến khích bạn 
hãy thử nếu có mong muốn tương tự. 
 

Riêng chúng tôi thì tin vào sức mạnh của tác ý. Chúng tôi biết rằng việc thực hành chi tiết từng bước 
trong một ca phẫu thuật có thể mang lại kết quả chữa trị tốt nhất (với điều kiện tác ý của bạn cũng 
được giữ tập trung xuyên suốt ca chữa). Tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ có thể đạt tới giới hạn mà nghiệp 
lực của người nhận cho phép, và tùy vào tính chất của từng ca chữa lành.  
 

Do đó, chúng tôi gợi ý rằng bên nên để mọi việc trong một ca phẫu thuật tâm linh diễn ra tự nhiên như 
trong một ca đặt tay chữa lành với Reiki, cho phép mọi việc diễn tiến thông qua sự mách bảo của trực 
giác và sự dẫn dắt thần kỳ để làm những gì tốt nhất có thể cho người nhận.  

 

Với những ai không muốn lên mạng tra cứu thêm, chúng tôi sẽ bao gồm một số thông tin cơ bản vừa 
đủ để bạn có thể áp dụng cho bất kỳ một vùng nào cần được phẫu thuật tâm linh.  

 
 
 
 

 

  Bước 1: Làm sạch & tạo đường rạch 

Bất kỳ ca phẫu thuật tâm linh nào cũng cần được vô trùng và 
làm sạch tại vị trí tạo đường rạch. Điều này có thể được thực 
hiện hết sức đơn giản bằng động tác xúc và thảy ra ngoài những 
ô nhiễm nơi cơ thể năng lượng, tác ý rằng những ô nhiễm này 
được giải phóng khỏi người nhận và được gửi xuống đất một 
cách an toàn. 

 

Sau đó là tạo đường rạch nơi vị trí cần chữa. Vài hành giả Reiki 
sử dụng một mảnh tinh thể (crystal) để rạch và mở cơ thể năng 
lượng của người nhận ra để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. 
Khi làm việc này họ hình dung là mình đang dùng một con dao 
phẫu thuật ở thể vô hình. Hãy luôn để trực giác dẫn dắt cho bạn! 

 

 

  Bước 2: Làm sạch vùng có bệnh 

Ở ví dụ phía trên, chúng ta đã lấy ra lá gan vô hình để làm sạch. Nếu bạn đang chữa cho chứng u não, 
bạn có thể thay bằng việc lấy vùng não vô hình ra; hoặc nếu chữa cho vùng đầu gối, bạn cũng có thể 
hình dung việc lấy ra toàn bộ khớp gối và dùng một chất liệu đặc biệt để lau sạch toàn bộ khớp gối 
trước khi đặt nó trở lại vị trí cũ.  

 

Đây là bước quan trọng nhất, do đó hãy dành nhiều thời gian cho việc tác ý, hình dung ra tất cả những 
ô nhiễm, u bướu, tế bào có bệnh, v.v.. được đưa ra ngoài và trả lại trạng thái khỏe mạnh, quân bình 
nhất cho cơ quan mà bạn đang điều trị.  

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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Nếu muốn bạn cũng có thể gửi thật nhiều ánh sáng vào đây trong quá trình làm sạch. Đây là bước cần 
sự tập trung và tác ý rõ ràng, bạn sẽ luôn nhận được sự dẫn dắt mình cần phải làm những gì, có thể 
là thêm thắt nhiều tiểu tiết hơn như làm sạch, rồi tới chữa lành, rồi tới gửi ánh sáng và các công việc 
cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ trước khi vào bước 3). 

 

 

  Bước 3: Làm sạch vùng phụ cận 

Một khi đã làm sạch xong cơ quan bị bệnh, bạn cũng cần phải làm sạch những vùng xung quanh nơi 
chứa đựng bộ phận này. Đây là bước tháo gỡ những vướng mắc về năng lượng có thể đóng góp trực 
tiếp hay gián tiếp vào vấn đề cần chữa. 

 

Để làm việc này, bạn cần phải đặt bộ phận đã chữa xong lên một mặt phẳng sạch, để hai tay được 
rảnh rang và có thể làm việc với khoảng trống bên trong cơ thể năng lượng vừa tạo ra. Hãy lưu ý đến 
bộ phận vô hình này như thể bạn đang đối xử với một bộ phận thật.  

 

Khi đã chữa xong cho vùng lân cận, bằng những công cụ và thiết bị chuyên dụng do tác ý mang tới, 
bạn đã sẵn sàng cho bước kế. 

 

 

  Bước 4: Kết thúc bằng tình thương 

Sau khi đã làm sạch cơ quan bị bệnh cũng như vùng lân cận. Bạn cần đặt cơ quan này vào lại vị trí cũ 
với tác ý việc này diễn ra hết sức chính xác và nó sẽ hoạt động trở lại như mới. 

 

Bộ phận mới và toàn bộ cơ thể được gắn kết trở lại với nhau một cách 
hoàn hảo và sẽ hợp tác cùng nhau trong ánh sáng và tiǹh thương. 
Năng lượng dẫn dắt thần kỳ đến từ Reiki sẽ một lần nữa giải phóng 
tất cả những gì còn tồn đọng tại khu vực này và bạn có thể dành vài 
phút để gửi năng lượng Reiki vào đây. 

 

Sau khi hoàn tất, bạn nên khóa chốt lại vùng này bằng cách hình dung 
ra vết rạch được khép kín lại và kết thúc ca chữa. Tùy vào cảm nhận 
mà bạn có thể biết người bệnh có cần nhận thêm năng lượng truyền 
vào hay không sau khi vá lại đường rạch này.  

 
Đôi lúc bạn bất chợt nhận thấy một khối tắc nghẽn năng lượng có liên 
quan xuất hiện tại một vị trí khác – lúc này bạn có thể chọn tiếp tục 
chữa lành hoặc mở khóa một vài đường kênh dẫn năng lượng để 
dưỡng khí có thể chạy đến và nuôi dưỡng cơ quan mới chữa. Sau đó 
bạn có thể kết thúc ca chữa khi mọi việc đã hoàn tất. 
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 Bước 5: Luôn luôn sáng tạo! 

Một điều hữu ích nên nhớ là bạn cần phải tin tưởng vào quá trình phẫu 

thuật đang diễn ra, và hãy sáng tạo linh động hết mức trong ca chữa. Ví 
dụ như bạn có thể hình dung / tác ý rằng mình đang sử dụng các loại 
thiết bị y tế vô hình khác nhau trong ca chữa, như các loại dầu thoa, các 
loại kẹp nội tạng, các loại kem thanh tẩy, các loại dao mổ, máy trợ tim, 
máy rửa nội tạng, máy giải phóng tắc nghẽn, hay bất kỳ một thiết bị nào 
xuất hiện trong tâm ý bạn khi bạn đang chữa cho người khác.  

 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn càng có khả năng tập trung vào 
định hướng chữa trị bao nhiêu thì Reiki càng có khả năng hỗ trợ cho 
khu vực đang điều trị bấy nhiêu.  

 

Thêm vào đó, bạn càng có niềm tin vào những gì đang diễn ra cũng như 
khả năng chữa lành cho người bệnh bao nhiêu kết quả càng tốt đẹp bấy 
nhiêu. Hãy nhớ người bệnh cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
chữa lành. Khi bạn thực sự mở lòng trao tặng và người nhận cũng hết 
sức mở lòng đón nhận, khi đó là điều kiện tối ưu để chữa lành. 

 

Trên tất cả - tác ý và niềm tin là hai thứ làm nên điều kỳ diệu của Phẫu thuật tâm linh. Bằng cách tác 
ý, mong muốn làm sạch một bộ phận trong cơ thể người nhận, năng lượng được dẫn dắt thần kỳ sẽ 
có mặt để hỗ trợ bạn làm điều đó từ góc độ của thể vô hình (etheric body).  

 

Là một người có khả năng thấu thị (claivoyant), Gerry đã chứng kiến rất nhiều ca chữa có sự tham dự 

của các chúng sanh ở cảnh giới cao hơn. Nhiều lần cô đã thấy cơ thể mình được mang tới một phòng 
đặc trị chữa lành, ở đó có rất nhiều Sứ giả đang làm nhiệm vụ Phẫu thuật tâm linh cho cô. Trong các 
ca chữa này, cô thấy họ dùng các thiết bị tối tân để giúp mở rộng và nâng cấp thể năng lượng vô hình 
cho người nhận, hoặc làm sạch nó khi cần thiết.   

 

Thêm vào đó, khi Gerry đang tự mình thực hiện chữa lành cho người khác, cô cũng thấy có các Sứ 
giả đi đến và bắt đầu cùng thực hiện Phẫu thuật tâm linh với mình. Trong những ca này, cô cũng thấy 
họ mang theo rất nhiều các dụng cụ khác nhau để mở rộng, làm sạch và thanh tẩy các loại ô nhiễm 
bên trong người nhận.  

 

Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng, với nhiều người thì thông tin này nghe có vẻ ‘trên mây’ – tuy nhiên 
chúng tôi vẫn chọn đưa nó vào đây để giúp cung cấp cho bạn những điều cần biết về một kỹ thuật vô 
cùng hiệu nghiệm và quan trọng nhưng ít ai nhắc tới này. Theo quan điểm khiêm tốn của chúng tôi, 
việc thực hành Phẫu thuật tâm linh có khả năng mở ra hướng điều trị khả quan cho nhiều căn bệnh 
khó chữa, và chúng tôi hi vọng bạn sẽ thử kỹ thuật này để xem nó có phù hợp với mình không. 

 

Xin hãy nhớ rằng kết quả của một ca Phẫu thuật tâm linh luôn đi kèm với nghiệp lực 
của người nhận. Do đó xin đừng cảm thấy bị áp lực hay khao khát một kết quả 

chữa lành nhất định. Thay vào đó hãy cứ mở lòng cho năng lượng kỳ diệu chảy 

thông qua bạn và một kết quả tốt đẹp nhất tương ứng với người nhận sẽ xuất hiện.   

 

(Lời người dịch: các bạn có thể đọc thêm cuốn Bàn Tay Ánh Sáng (Hands of Light), 

tác giả Barbara Ann Brennan để hiểu thêm những gì có thể xuất hiện trong một ca 

 Phẫu thuật tâm linh. Xin lưu ý tác giả là một nhà khoa học đã từng làm việc cho NASA và sau đó 

chuyển sang lĩnh vực chữa lành tâm linh với vai trò là một nhà trị liệu - healer.)
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2.3 Vòng châu thiên (Microcosmic Orbit): 

Vòng châu thiên (hay chu thiên) là điều thường được giảng dạy tại bộ môn Y học cổ truyền Trung Hoa, 
Khí Công cũng như học thuyết Lão giáo, như một cách để khai thông dòng khí chạy trong kinh mạch 
trước khi bắt đầu thời tĩnh tọa. Là một người thực hành năng lượng, bạn nên biết cách vận hành vòng 
châu thiên để bổ sung nội lực khi truyền năng lượng cũng như khi hành thiền. Đó cũng là lý do chúng 
tôi đưa bài tập này vào đây. 

 

Bạn có lẽ cũng đã biết rằng cơ thể chúng ta được vận hành bởi những kênh dẫn năng lượng (hay các 
đường kinh mạch) để giúp hấp thu và lưu chuyển dòng sinh lực có chức năng vận hành lục phủ ngũ 
tạng. Y học cổ truyền Trung Hoa cho rằng, trong số rất nhiều các kênh dẫn có mặt trong cơ thể thì hai 
mạch chính đóng vai trò chủ đạo trong cơ thể là ‘mạch Nhâm’ và ‘mạch Đốc’.  

 

Cả hai mạch này giống như hai con sông lớn, chuyên chở năng lượng Âm Dương đến các dòng chảy 
khác phân nhánh khắp cơ thể. Việc quân bình Âm Dương chính là mấu chốt cho một cơ thể khỏe 
mạnh, do đó hai đường kinh mạch này đóng vai trò quan trọng cho việc thiết lập trạng thái quân bình 
trong cơ thể chúng ta.  

 
 
 
 
 
 
 

Âm & Dương ở dòng tiểu châu thiên Âm & Dương ở dòng đại châu thiên 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình vẽ bên trên minh họa cho ta thấy cách mà năng lượng Âm chạy dọc xuống mặt trước của cơ thể 
theo ‘mạch Nhâm’ và sau đó chạy dọc lên mặt lưng theo ‘mạch Đốc’.
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Hình minh họa bên trái cũng chính là bài tập thiền đơn giản để vận 
hành vòng tiểu châu thiên. Khi thực hành kết nối năng lượng Âm và 
Dương theo 2 đường kênh này, nhiều người cho rằng nó có khả 
năng đem lại hiệu quả chữa bệnh cùng nhiều lợi ích khác.  

 
Hầu hết mọi người đều bắt đầu thực hành vòng tiểu châu thiên 
(hình bên trái) trước khi tiếp tục với vòng đại châu thiên (hình 
bên phải), vốn chạy kéo dài xuống đường kinh ở chân.  

 
Chúng tôi khuyên các bạn hành giả Reiki nên vận hành dòng tiểu 
châu thiên trong vài tuần trước khi chuyển qua vận hành dòng 
đại châu thiên. Lợi ích có được từ việc thực hành dòng tiểu châu 
thiên là sự ổn định về sức khỏe và gia tăng nội lực, vì vậy các 
bạn hãy dành thời gian đọc qua hướng dẫn bên dưới để biết 
cách thực hành nhé! 

 
 

 
 

 

Cách vận hành vòng tiểu châu thiên 

Có hai bước quan trọng mà bạn cần ghi nhớ để kết nối hai mạch Nhâm – Đốc trong cơ thể như sau: 
 

 

1) Đầu lưỡi chạm vào phía trên vòm họng 

Theo Y học cổ truyền Trung Hoa, mạch Nhâm sẽ bắt đầu tại đầu lưỡi trong khi mạch Đốc lại kết thúc 
ở vòm họng phía trên (vùng gần nướu răng hàm trên). Do đó khi đặt đầu lưỡi chạm vào vùng này, 
bạn đã có thể kết nối đầu trên của hai kinh mạch Nhâm – Đốc để dòng khí có thể chảy qua một cách 
dễ dàng. 

 
Đây cũng là một tư thế giống như việc ‘bắt ấn – mudra’ trong bộ môn Yoga. Khi thực hành chạm 
đầu lưỡi vào vòm họng, bạn có thể nhận ra dòng chảy vi tế của năng lượng đang luân chuyển trong 
hai mạch này. 

 

 

2) Hơi nhíu hậu môn lại 

Ở phần dưới cơ thể là điểm chia cách thứ hai giữa hai mạch Nhâm Đốc. Khi hơi nhíu hậu môn vào 
trong một chút, bạn có thể dễ dàng kết nối hai điểm đầu – cuối của hai mạch này. Việc thực hành 
có lẽ cần chút thời gian để làm quen, tuy nhiên lâu dần bạn sẽ thấy nó khá dễ dàng. 
 

Nếu bạn nào đã quen với các bài tập kegel để làm săn chắc cơ vùng đáy chậu, (đặc biệt dành cho 
phụ nữ sau sinh) có thể áp dụng bài tập này để kết nối hai mạch Nhâm – Đốc. Tuy nhiên các bạn 
chỉ cần hơi nhíu đúng một lần khi năng lượng chạy tới vùng đáy chậu chứ không cần phải co cơ siết 
chặt rồi lại thả ra như trong bài tập kegel. 
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(Lời người dịch: Để giúp các bạn dễ hình dung, xin đưa thêm vào vị 
trí của hai huyệt Trường Cường và Hội Âm, cũng là hai điểm đầu 
cuối của hai mạch Nhâm – Đốc mà chúng ta sẽ tập vận khí đi qua 
trong bài tập này. 

 

Hội Âm là huyệt nằm ngay phía dưới bộ phận sinh dục, nơi kết thúc 
mạch Nhâm. Trường Cường là huyệt nằm ngay đỉnh xương cùng, 
nơi bắt đầu mạch Đốc. Khi hơi nhíu vùng hậu môn lại chính là lúc 
chúng ta mang hai huyệt này lại gần nhau hơn để dòng khí có thể 
chạy qua một cách dễ dàng.)     

 

Một khi bạn đã quen với việc nối hai giao điểm: một ở vòm họng, hai 
ở gần hậu môn, đó là lúc có thể tập trung vào việc vận khí (hay cảm 
nhận dòng năng lượng chạy qua vòng tiểu châu thiên).  

 
Ngay cả một chuyên viên Reiki cũng sẽ cần nhiều thời gian tập luyện 
để làm quen với hai dòng chảy năng lượng Âm và Dương. Hãy cứ 
kiên nhẫn tập cho đến khi bạn thuần thục rồi hẵng tiếp tục đến với bài vận hành vòng đại châu thiên.  

 

 
 

 

 
 
 

Cách vận hành vòng đại châu thiên 

Sau khi đã dành ra vài tuần tập vận hành vòng tiểu châu thiên, các bạn có thể tiếp tục tập bài tương 
đối khó hơn này.  

Như đã thấy trong hình vẽ phía trước, các bạn sẽ cần mở rộng vòng lặp ra thêm khu vực dưới chân 
mình để tạo thành vòng đại châu thiên.  

Cách tập cũng y hệt như trên, chỉ khác là giờ đây các bạn nên chọn tư thế ngồi trên ghế để dễ cảm 
nhận hơn là ngồi xếp bằng.  

 

Bước 1: 

Ngồi một nơi yên tĩnh và đặt lưỡi trên vòm họng, hậu môn hơi nhíu lại và hình dung hay cảm nhận 

dòng chảy đi qua vòng tiểu châu thiên. 
 

Bước 2: 

Sau khi tâm đã tĩnh lặng, có thể là sau khoảng vài vòng vận hành tiểu châu thiên, các bạn có thể tập 

dẫn khí xuống dưới chân. Hãy để cho năng lươṇg xuống mạch Nhâm và đi tới vùng đáy chậu, tiếp 

tục vòng qua mặt sau của chân xuống tới bàn chân rồi lại vòng lên mặt trước cẳng chân về lại đáy 

chậu, rồi chạy theo mạch Đốc để tạo thành một vòng tuần hoàn. 
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Chúng tôi cũng nhận ra có sự tương quan khá thú vị giữa vòng đại châu thiên với biểu tượng vô cực. 
Các bạn có thể xem hình bên dưới để thấy sự giao thoa giữa năng lượng Âm và Dương để tạo thành 
một thể thống nhất như thế nào. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
 

 
 

Biểu tượng vô cực 
 

 
 
 
 

Vòng Đại châu thiên 
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Vòng châu thiên phiên bản Reiki 

Một điều tuyệt vời từ Reiki là nó có thể kết hợp và bổ sung cho bất kỳ bộ môn 
năng lượng nào khác. Một ví dụ cụ thể là cách chúng ta sẽ kết hợp nó vào 
bài tập vận hành vòng châu thiên như bên dưới.  

 
Bạn có thể dùng một biểu tượng Reiki bất kỳ để di chuyển dọc theo vòng tiểu 
chu thiên hay đại chu thiên, sau khi đã thực hành vài vòng theo cách trước đó 
để xem có cảm nhận gì khác không?  

 
 
Lấy ví dụ: 

 

 

Sau khi đã đặt đầu lưỡi trên vòm họng và hơi nhíu hậu môn lại, bạn sẽ hình dung ra một biểu tượng 

Reiki đang đi qua hết một vòng tiểu châu thiên, từ mạch Nhâm tới hết mạch Đốc.  

 
Hãy mở lòng cảm nhận khả năng chữa lành của Reiki chạy thông qua hai kinh mạch này để đến 

bất kỳ nơi nào cần thiết. Hãy cho phép các kinh mạch được thông suốt khi năng lượng Âm và 

Dương tuôn chảy cùng với năng lượng chữa lành của Reiki.  

 
Sau đó bạn có thể dùng một biểu tượng Reiki khác để tiếp tục dẫn dòng chảy năng lượng đi qua 

vòng chu thiên (theo sự mách bảo của trực giác). Bạn cũng có thể đặt ra tác ý như sau:    
 
 

“Mong cho tất cả kinh mạch và các đường dẫn năng lươṇg 

trong con được thông suốt, tránh khỏi mọi tắc nghẽn 

và trở nên hoàn toàn khỏe mạnh!” 
 

 

 
Sau đó bạn cũng có thể thực hành tương tự như vậy với vòng đại châu thiên hoặc chỉ đơn giản dùng 
ý dẫn khí đi hết một vòng như cũ. Các biểu tượng Reiki sẽ luôn giúp bạn làm sạch và chữa lành ở cấp 
độ sâu nhất có thể, thông qua tác ý và sự hình dung của bạn. 

 
Đây là một ví dụ điển hình cho việc Reiki có thể kết hợp với bất kỳ phương pháp thiền tập hay chữa 
lành nào nhằm giúp tăng cường hiệu quả của phương pháp đó. Sự dẫn dắt thần kỳ của Reiki sẽ luôn 
đảm bảo bạn nhận được chính xác điều mình cần ngay lúc đó và mang lại hiệu quả chữa lành tốt nhất 
có thể. 
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2.4 Các thế tay nâng cao: 

Ở Cấp độ 1, chúng tôi đã giới thiệu với bạn những thế tay căn bản khi chữa lành cho mình hay cho 
người khác. Các tư thế căn bản này giúp mang Reiki đến với 7 Luân xa chính cũng như các bộ phận 
quan trọng và vùng đang bị đau bệnh. 

 

Đó thường là cách tốt nhất để chữa lành cho một người bằng Reiki, 
tuy nhiên đôi khi bạn có thể sử dụng những thế tay khác để đưa Reiki 
tới vùng năng lượng bị tắc nghẽn. 

 

Ở Cấp độ Chuyên viên Reiki, chúng tôi muốn đưa thêm vào các thế 
tay nâng cao để giúp bạn linh hoạt hơn trong việc chữa trị.  

 

Trước khi đi tiếp, hãy để chúng tôi nói rõ rằng các thế tay này không 

dùng để thay thế cho bất kỳ thế tay căn bản nào, mà nói đúng hơn là 

sự bổ sung cho các thế tay đã có, bạn có thể kèm theo chúng bất cứ 

khi nào cần đến trong ca chữa. 
 

Giờ đây có lẽ bạn cũng đã biết có rất nhiều triệu chứng bệnh lý, từ thể 
chất cho đến tinh thần có thể diễn tiến trong cơ thể con người. Do đó 
có rất nhiều các loại tắc nghẽn năng lượng khác nhau được hình thành 
mà chúng ta cần đến sự hỗ trợ từ trực giác để xử lý.  
 
Khi học Reiki, chúng tôi cũng khuyến khích các bạn sáng tạo hết mức 
và mở lòng đón nhận sự mách bảo thần kỳ. Do đó một số bạn có lẽ 
cũng đã khám phá ra những điều chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây. 

 
 
 
 

   1) Giải phóng năng lượng ở các chi 

Trong vài trường hợp, có thể người bệnh bị đau ở vùng cẳng tay hay cẳng chân, 
bạn có thể muốn Reiki giúp tháo gỡ những tắc nghẽn này. Bạn có thể sử dụng 
rất nhiều cách tiếp cận để xử lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là tác ý và sự mách 
bảo từ Reiki. 

 
Ví dụ như bạn đang chữa cho một người có nhiều triệu chứng đau xuất hiện ở 
cánh tay phải. Họ mô tả cho bạn về sự co cứng cơ hay nhức mỏi chạy dọc 
khắp cánh tay. 
 
Trước khi bắt đầu, có lẽ bạn muốn quét toàn thân (Byosen Scanning) để kiểm 
tra vùng nào đang gặp tắc nghẽn. Hoặc bạn cũng có thể lắng nghe trực giác 
trong lúc chữa để xem vùng nào thực sự có vấn đề. Trong ví dụ này vùng tắc 
nghẽn là toàn bộ từ cổ tay cho đến vai phải.  
 
Lúc này bạn sẽ tiến hành đặt tay chữa lành cho người nhận, tuy nhiên để đưa 
bàn tay vào từng vị trí trên cánh tay người nhận có lẽ sẽ mất rất nhiều thời 
gian. Do đó bạn sẽ đặt một tay ở vai, tay kia ở cổ tay hay lòng bàn tay người 
nhận và cho phép Reiki chạy qua lại giữa hai tay mình.  
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Trong lúc đặt tay như vậy, bạn có thể hình dung hay tác ý cho một 
biểu tượng Reiki đang chạy qua lại để làm sạch toàn bộ năng lượng 
tắc nghẽn xuyên suốt cánh tay người nhận. 
 
Nếu muốn, bạn có thể giữ tay bao lâu tùy thích hoặc có thể sử dụng 
thêm các tư thế khác như gợi ý dưới đây:   

 
 

1: một tay ở cổ tay + một tay ở cùi chỏ (5 - 10 phút) 
 

 2: một tay ở cùi chỏ + một tay ở vai (5 - 10 phút) 

 
  
 

Hai ví dụ trên có thể được dùng để trị vùng cẳng tay dưới hoặc cẳng tay trên. 
Một ví dụ nữa liên quan đến việc truyền năng lượng từ Luân xa bàn tay lên đến vai: 

 
 

1: một tay ở bàn tay + một tay ở cùi chỏ (5 - 10 phút) 
 

2: một tay ở bàn tay + một tay ở vai (5 - 10 phút) 
 
 

 
 
Dù cho bạn chọn cách đặt tay nào, điều quan trọng vẫn là tác ý khéo léo và sáng tạo để người nhận 
đạt được hiệu quả chữa lành tốt nhất. Việc sử dụng biểu tượng Reiki sẽ giúp bạn trị các vấn đề liên 
quan đến tác ý đã đặt ra.  
 
Bạn có thể áp dụng ví dụ trên để trị liệu vùng cẳng chân với Reiki, chỉ cần thay bả vai bằng hông, thay 
cùi chỏ bằng đầu gối, thay cổ tay bằng cổ chân và thay lòng bàn tay bằng lòng bàn chân. Các yếu tố 
khác giữ nguyên không cần thay đổi. 
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   2) Trị liệu cột sống 
 

Trong rất nhiều truyền thống tâm linh, cột 
sống là nơi vô cùng quan trọng. Ví dụ như 
trong Kriya Yoga, người ta hay ví von năng 

lượng thần thánh sẽ được truyền từ Luân xa 
vương miện vào não bộ, sau đó chạy dọc 
xuống xương sống, chảy qua các Luân xa 
cũng như các kênh dẫn năng lượng khác.  

 
Một hành giả Yoga, Ngài Paramhansa 
Yogananda từng nói: 

 

 
 
 

“Cột sống và não bộ là 

ngôi đền của thần thánh” 
 

 
Là một hành giả Reiki, bạn nên biết rằng trị 
liệu cột sống là điều cực kỳ quan trọng. Việc 
này hoàn toàn có thể thực hiện được thông 
qua các thế tay căn bản tại Cấp độ 1.  

 
Tuy nhiên trong vài tình huống, bạn có thể 
thấy cần phải trị liệu thêm cho cột sống. Ví 
dụ như bạn phát hiện ra có những khối tắc 
nghẽn nơi cột sống hoặc năng lượng chưa 
được quân bình nơi đây. Lúc này, có thể bạn 
sẽ muốn thêm vào một số thế tay nâng cao 
cho vùng cột sống để kết thúc ca chữa. 

 
Lúc này, bạn có thể nghĩ tới các ví dụ sau đây: 

 

 
 

  A): 

Một tay ở lưng dưới + Một tay ở Luân xa tim 
 

  B): 
Một tay ở lưng dưới + Một tay ở cổ 

 

  C): 
Một tay ở lưng dưới + Một tay ở Luân xa con mắt thứ 3 

 

 
 

Hình minh họa cho các ví dụ trên: 
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   Trị liệu cột sống 
 

 
 

A): 

Lưng dưới & Luân xa tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B): 

Lưng dưới & cổ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
C): 

Lưng dưới & Luân xa con mắt thứ ba 
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Những tư thế tay này giúp làm quân bình và tập trung năng lượng vào các Luân xa tương 
ứng, cũng như giúp giải tỏa vùng cột sống cho phép năng lượng được lưu thông điều hòa qua 
những trung khu này.  

 
Như các bạn đã thấy ở ví dụ trên, có khá nhiều cách tiếp cận với các thế tay và chúng tôi 
khuyến khích bạn hãy sử dụng tư thế nào bạn cảm thấy được mách bảo.  

 

Những thế tay này có thể giúp tăng cường dòng chảy năng lượng và nếu muốn, bạn có thể 
tác ý thêm một biểu tượng Reiki chạy dọc lên xuống theo đường cột sống. Năng lượng của 
biểu tượng Reiki có thể giúp làm sạch các tắc nghẽn bên trong trường năng lượng của người 
nhận một cách hiệu quả hơn. Bạn hãy thật sáng tạo hết mức có thể!  
 
Ví dụ như bạn có thể tác ý như sau:  
 
  
 

 
“Mong Reiki giúp quân bình và tập trung năng lượng vào 
các Luân xa chính và vùng cột sống, đồng thời làm sạch 

tất cả những ô nhiễm tại vùng này để năng lượng yêu 
thương có thể tuôn chảy tự nhiên nơi đây. 

 
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

 
 
 

Ở Cấp độ 1, chúng tôi có gợi ý các thế tay này như là phần kết của ca chữa. Chúng tôi thấy rằng việc 

này giúp kết thúc việc làm sạch cột sống hiệu quả hơn, nhất là sau khi bạn đã chữa cho từng Luân xa 

riêng lẻ.  
 

Nếu bạn bắt đầu ca chữa ngay bằng các thế tay này, bạn sẽ thấy rất khó để làm thông suốt năng lượng 
cho toàn bộ cột sống. Tuy nhiên sau khi đã chữa từng trung tâm năng lượng riêng biệt, bạn lại có thể 
dễ dàng làm cho năng lượng luân chuyển lên và xuống dọc theo cột sống ở thế tay nâng cao sau cùng. 

 

Đó là lý do vì sao chúng tôi gợi ý các thế tay trị liệu cột sống này như phần kết thúc cho ca chữa ở Cấp 
độ 1. Bạn cũng có thể hình dung hay tác ý năng lượng được di chuyển theo vòng tròn hoặc bất kỳ cách 
thức nào mà bạn mong muốn. 
 
Ví dụ như bạn có thể hình dung ra năng lượng đang chạy theo hình số 8 vòng qua toàn cơ thể, giống 
với cách vận khí cho vòng đại châu thiên. Hoặc bạn cũng có thể hình dung ra năng lượng đang chạy 
theo vòng tròn đi qua các kênh dẫn năng lượng để giúp người nhận có được một sức khỏe kiện toàn 
và an vui dài lâu. 
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   3) Trị liệu hệ bạch huyết 

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, người ta thường dạy 
rằng hầu hết những ca bệnh nặng mãn tính đều có sự xuất 
hiện của độc tố, vi khuẩn và các loại ô nhiễm khác bên trong 
các hạch bạch huyết. Do đó chúng ta sẽ thảo luận thêm đề 
tài này dưới góc độ của Reiki.  

 

Như bạn thấy trong hình kế bên, hầu hết các hạch bạch huyết 
đã được bao gồm trong các thế tay căn bản, ví dụ như các 
hạch ở vùng cổ, xương đòn và xương mu. Tuy nhiên vẫn còn 
hai hạch bạch huyết bị sót lại là vùng nách và mặt trong cùi 
chỏ. 

 

Để chữa cho vùng nách, các bạn có thể dùng hai thế tay sau 

 

 
 
 
 

Groin 
 
 
 
 
 

 

Các hạch bạch huyết chính  
 
 

  A): Đặt một tay phía trên và một tay phía dưới vùng nách, người bệnh để xuôi cánh tay hai bên. 

  B): Giở cánh tay người bệnh lên và đặt bàn tay của bạn trực tiếp lên vùng nách. 
 
 
 
 
 

Minh họa trị liệu hạch bạch huyết vùng nách 
 
 
 

A): 
Một tay trên + một tay 

dưới 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B): Đặt tay trực tiếp lên vùng nách 
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Bạn sẽ được mách bảo cách đặt tay nào là phù hợp nhất, vì vậy hãy mở lòng chia sẻ 
năng lượng của Reiki bằng tình thương.  

 

Xin nhắc lại là việc trị liệu hệ bạch huyết thường liên quan đến các bệnh mãn tính 
hoặc bệnh rất nặng. Tuy nhiên trong vài trường hợp người bệnh có thể bị tắc nghẽn 
năng lượng tại khu vực này mà không có triệu chứng gì nghiêm trọng. 

 
Với tác ý mong muốn các bạn trở thành một kênh dẫn năng lượng hiệu quả, chúng tôi đưa thông tin 
này vào đây, hi vọng chúng hữu ích cho sự thực tập của bạn và đem lại an vui cho tất cả.  

 

 
 
 

   4) Trị liệu vùng có vấn đề (bằng trực giác) 

Bây giờ chúng ta hãy cùng thảo luận cách sử dụng trực giác để trị liệu cho vùng bị đau bệnh. Trong 
suốt khóa học này, bạn đã được hướng dẫn để mở lòng nhận lấy sự dẫn dắt thần kỳ của Reiki và dựa 
vào cảm nhận để đặt tay vào nơi cần thiết. Giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một phương thức nữa 
cho bạn. 

 
Bạn chỉ việc đơn giản đặt một tay lên vùng bị 
bệnh và sau đó nhắm mắt cảm nhận bên trong 
mình, xem thử còn nơi nào khác có liên quan 
cần chữa không. Bạn cảm thấy thế nào? Bạn 
muốn đặt tay vào vị trí nào nữa? Hay bạn thấy 
có vùng nào đó còn tắc nghẽn? Hay bạn có 
thêm thông tin gì đó về vấn đề cần chữa 
chăng?  

 
Việc bạn đang làm lúc này là mở lòng nhận 
lấy các thông tin do trực giác cung cấp và yêu 
cầu sự hướng dẫn thần kỳ chỉ cho bạn nơi nào 
cần đặt tay vào để chữa trị hiệu quả nhất.  

 

Chúng tôi cũng chân thành gợi ý cho bạn nên 
kết nối với sự hỗ trợ từ thiên giới và mở rộng 
lòng để lắng nghe bất cứ thông tin hay cảm 
nhận nào có thể xuất hiện.   

 

Ở Cấp độ này, bạn chắc chắn đã biết rằng 
cơn đau ở chân không đồng nghĩa với việc 
năng lượng đang tắc nghẽn nơi đó. Rất có thể 
cơn đau lại liên quan tới một sự tắc nghẽn 
nằm ở vị trí hoàn toàn khác trên cơ thể.  
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Vì vậy, việc tiếp cận bằng liệu pháp trực 
giác sẽ giúp bạn được hướng dẫn tìm thấy 
nơi đang thực sự gặp vấn đề, để bạn có thể 
gửi thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương vào 
khu vực này. 

 

Ví dụ như bạn có thể biết được một cùi chỏ 
bị đau lại liên quan đến tắc nghẽn nơi vùng 
Luân xa tim, hoặc một cơn đau họng lại có 
gốc gác từ năng lượng bị trục trặc tại Luân 
xa một hoặc hai. Khi sử dụng cách trị liệu 
này, một tay bạn có thể chữa ngay tại vị trí 
đau và tay còn lại thì chữa tại nơi xuất phát 
ra vấn đề. 

 

Chúng tôi cũng biết rằng rất có thể trong lúc 
sử dụng các thế tay căn bản để chữa cho 
toàn thân, bạn đã đặt tay để chữa tại vùng 
có vấn đề. Trong trường hợp này, trực giác 
sẽ mách bảo để bạn đặt cả hai tay lên vùng 
bị đau mà không cần đặt hai tay ở hai vị trí.  

 
 
Xin hãy luôn lắng nghe trực giác của bạn trong tình huống trị liệu này. Với tất cả tình thương, chúng tôi 

hi vọng những kỹ thuật trên đây đã giúp bạn có được thêm nhiều góc độ 
tiếp cận năng lượng chữa lành tuyệt đẹp để mang đến lợi ích tốt nhất cho 
người bệnh và cả bản thân bạn. 

 

 

Mong cho tất cả đều được an vui, hạnh phúc 

và nhanh chóng dứt trừ mọi khổ đau! 

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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2.5 Quả cầu ánh sáng: 

Quả cầu ánh là một kỹ thuật đơn giản và hữu ích 
cho bất kỳ ai muốn gửi Reiki đến với nhiều đối 
tượng khác nhau. Ví dụ như để chữa lành cho bản 
thân, cho một nhóm người, một mục tiêu, một ý 
tưởng, một sự kiện đã xảy ra hay chưa xảy ra, một 
cá tính bất như ý, hay cho một hành tinh và toàn thể 
vũ trụ - bạn có thể thấy quả cầu ánh sáng là một lựa 
chọn hoàn hảo! 

 

Với những ai đã học Cấp độ 2 với giáo trình của 
Love Inspiration, đây có thể được xem là phiên bản 
mở rộng của kỹ thuật chữa lành từ xa (với mô hình 
tam giác và biểu tượng Reiki được đặt ở mỗi đỉnh 
tam giác).   

 

Ở Cấp độ Chuyên viên Usui Reiki, kỹ thuật này sẽ 
được mở rộng để giúp bạn đưa thêm vào số lượng 
biểu tượng bao nhiêu tùy thích đến với nhiều tình 
huống khác nhau.  
 
Có khá nhiều cách để tạo ra quả cầu ánh sáng, dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn các phương pháp 
thông dụng nhất để thực hành thiền hoặc chữa cho người khác. 

 

  1. Sử dụng quả cầu ánh sáng để chữa lành từ xa 

Để thực hành kỹ thuật này, bạn chỉ cần đặt ra tác ý thật rõ ràng và chuẩn bị cho mình trước mỗi ca 
chữa lành từ xa. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể hình dung ra vấn đề cần chữa hay người bệnh đang nằm 
bên trong quả cầu ánh sáng. 

 

Sau đó bạn có thể thư giãn và bắt đầu dẫn năng lượng chảy vào quả cầu 
này, bằng cách dùng tay hay dùng tâm đều được. Giống như với các dạng 
chữa lành từ xa khác, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng biểu tượng Hon 
Sa Giê Sô Nen trước khi chữa để giúp tăng cường kết nối và sau đó dùng 
bất kỳ biểu tượng Reiki nào mà bạn được trực giác mách bảo để đặt vào 
đây. 

 

Cũng như với các ca chữa từ xa khác, bạn có thể cần truyền Reiki trong 
khoảng 10 – 20 phút và có thể lâu hơn tùy ý. Nên nhớ rằng trong lúc đó bạn 
có thể áp dụng bất kỳ kỹ thuật nào để giúp tập trung tâm ý (như các câu ám 
thị, hình dung, v.v..) 
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  2. Sử dụng quả cầu ánh sáng khi hành thiền 

Bất cứ khi nào đang hành thiền, bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để gửi năng lượng đến 
bất cứ đối tượng nào bạn thích.  

 

Để thực hành, bạn chỉ cần hình dung hay tưởng tượng ra một quả cầu màu trắng nằm lơ lửng phía 
trước Luân xa tim hay trước ngực của mình. Đây là quả cầu trong suốt và bạn có thể đặt vào đó bất 
cứ thứ gì bạn mong muốn được hàn gắn hay chữa lành.  
 

 
Ví dụ như bạn có thể hình dung rằng cơn 
giận dữ của mình được đưa vào trong 
quả cầu và sau đó bạn tiếp tục gửi vào 
các năng lượng từ ánh sáng và tiǹh 
thương của Reiki vào đây, trong lúc bạn 
vẫn đang tập trung thiền tập.   

 
Bạn có thể chọn bất cứ cách gửi năng 
lượng nào tùy ý, vì ở Cấp độ này chúng 
tôi thấy rằng bạn đã có một sở thích 
nhất định trong việc gửi năng lượng. 
Chúng tôi mong rằng bạn sẽ sử dụng 
cách thức yêu thích của mình để truyền 
năng lượng vào quả cầu. 

 
Vài bạn có thể muốn để tâm rỗng rang 
và cho phép năng lượng tình thương 
của Reiki chảy từ tim mình sang quả 
cầu ánh sáng.  Bạn có thể tác ý rằng 
năng lượng tình thương đang làm đầy 
quả cầu và giúp cho những gì bên trong 
nó được thanh lọc và chữa lành. 

 
Sau đó, bạn cũng có thể dùng tâm để gửi các biểu tượng Reiki vào đây và tác ý để năng lượng này 
một lần nữa soi sáng cho những gì bên trong quả cầu, sau đó lại để cho năng lượng  tuôn chảy tự 
nhiên từ tâm mình vào quả cầu.  

 
Hãy cứ ngồi yên trong tĩnh lặng và quan sát Reiki liên tục chảy thông qua bạn hoặc có thể gửi vào 
thêm các biểu tượng Reiki khác để làm tăng năng lượng chảy vào trong lúc này.  

 
Khi bạn đang tận hưởng phúc lạc từ tình thương của Reiki, bạn có thể thử khéo tác ý đển lòng vị tha 
bằng cách thêm các đối tượng khác vào đây cho họ cùng hưởng lợi, ví dụ như bạn có thể mở rộng 
tác ý ban đầu thành “mong cho tất cả muôn loài đều thoát khỏi vấn đề tương tự” thay vì chỉ giới hạn 
mong muốn này cho riêng bạn hay cá nhân ai đó. Hãy mong muốn cho tất cả đều được an vui và 
thoát khỏi những khổ đau hay cơn nóng giận giống như bạn.
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Với tác ý mới này, bạn nên đem “tất cả những ai đang 
có cùng vấn đề tương tự” vào bên trong quả cầu ánh 
sáng và tác ý thật rõ ràng để Reiki biết rằng bạn muốn 
gửi năng lượng chữa lành đến cho tất cả những đối 
tượng này. 

 
Bạn cũng có thể thử mở rộng lòng thêm nữa để gửi năng 
lượng chữa lành đến cho ‘tất cả muôn loài’ – bất kể họ 
đang gặp phải vấn đề gì. Mong năng lượng Reiki tuôn 
chảy đến nơi nào đang cần thiết và hỗ trợ hoàn thành 
những ước nguyện chân chánh của riêng từng người. 
Mong cho tất cả đều tìm thấy chân hạnh phúc, niềm vui 
và sự bình an trong cuộc sống.  

 

Những tác ý này thực sự tuyệt vời để nối dài cho mỗi thời 
thiền hay mỗi ca chữa và giúp bạn cảm nhận một sự bình 
an và tình thương sâu sắc tuôn chảy qua mình. 

 
Khi bạn thực hành thiền theo cách này, bạn sẽ thấy có sự trùng lặp giữa việc tự chữa lành và chữa 
lành từ xa, một khi tác ý của bạn rộng mở thêm theo hướng vị tha. Khi nhìn dưới lăng kính của tính 
thống nhất hay mối tương quan chặt chẽ giữa muôn loài, bạn sẽ thấy có sự liên kết giữa việc tự chữa 
cho mình và chữa cho ‘tập thể’. Ở góc độ cùng tột – làm gì có sự khác biệt nào đâu?   
 

 
 

3. Sử dụng quả cầu ánh sáng để đặt tay chữa lành  
 

Giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một kỹ thuật nữa có thể được dùng để tạo ra quả cầu ánh sáng, 
tuy nó không được giảng dạy rộng rãi nhưng bạn vẫn có thể áp dụng nếu muốn. 

 
Mỗi người sẽ có một sở thích riêng cho việc tiến hành ca chữa và với kỹ thuật này, các bạn có thể áp 
dụng lại các bước chuẩn bị như đã đề cập ở Cấp độ 2 như sau:   
 

 
 
 

  Bước 1: Mời năng lượng & đặt tác ý (hai tay chắp lại) 
 

 

  Bước 2: Sạc nhanh với Reiki 
 

 

  Bước 3: Tự bảo vệ (không bắt buộc) 
 

 

  Bước 4: Khởi động dòng chảy năng lươṇg  
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Sau đó bạn có thể thêm vào bước thứ 5, rất đơn giản và chỉ mất tầm 15 – 30 giây. Lúc này bạn chỉ cần 
cho dòng chảy của Reiki tập trung vào một quả cầu sáng trắng và giúp bạn tĩnh tâm đón nhận năng 
lượng. 

 

(Bạn cũng có thể gửi các biểu tượng Reiki vào quả cầu sáng trắng này như một cách khởi động giúp 
làm ấm đôi tay). 

 

 
 

Như hình minh họa phía trên, lúc này đôi tay của bạn sẽ hơi khum lại và đặt gần sát nhau. Giữ nguyên 
tư thế này, bạn bắt đầu hình dung năng lượng Reiki đang tuôn chảy vào khoảng trống giữa hai lòng 
bàn tay để tạo ra một quả cầu ánh sáng tuyệt đẹp. 

 

Hãy cứ cho phép mình kết nối với Reiki và để năng lượng tuôn chảy thật tự nhiên vào cánh tay và giữa 
hai lòng bàn tay bạn. Lúc này bạn cũng có thể gửi thêm các biểu tượng Reiki vào đây, ví dụ như Đai-
Kô-Myô Tây Tạng chẳng hạn … 

 

Hoặc bạn cũng có thể đi xa hơn, hình dung ra người nhận đang ở bên trong quả cầu ánh sáng và nhận 
lấy năng lượng êm dịu để chuẩn bị trước khi vào ca chữa, đồng thời bạn cũng có thể hòa nhập với 
năng lượng từ người nhận để biết thêm thông tin phục vụ cho việc đặt tay tiếp theo.  

 

Sau các bước chuẩn bị và tạo quả cầu ánh sáng này, bạn có thể đặt tay lên người nhận như trong mọi 
ca chữa lành thông thường khác. 

 

Lưu ý: cách này chỉ là một gợi ý thêm để bạn có thể tùy ý sáng tạo trước khi vào một ca chữa thông 

thường. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn thật nhiều cách thức để bạn có thể thử và tự chọn những 

thứ bạn thấy phù hợp cho sự thực hành của mình.  
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3. Các kỹ thuật Reiki truyền thống Nhật Bản: 

Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu cách mà Reiki được giảng dạy theo 
phương pháp truyền thống, du nhập từ Nhật Bản vào Tây phương.   

 

Thông thường thì những kỹ thuật này sẽ không được bao gồm 
trong các khóa học Reiki hiện đại mà sẽ được dạy riêng thành các 
lớp chuyên sâu riêng biệt. Chúng tôi thấy rằng việc giới thiệu chúng 
tại đây sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về tính đa dạng của Reiki và 
có thể đón nhận thêm 6 kỹ thuật thực hành nữa. 
 
Những bạn nào nghe được tiếng Anh có thể xem một video ngắn 
15 phút dưới đây, trong đó giải thích tất cả những kỹ thuật Reiki 
truyền thống Nhật Bản mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu. Trong 
video này sẽ bao gồm phần minh họa thực tế để các bạn dễ hình 
dung trước khi thực hành.  

 

Những thông tin trong video cũng sẽ được viết ra cụ thể bên dưới 
cho những bạn nào không xem được tiếng Anh. 

 

Traditional Japanese Reiki Techniques - Video Tutorial   
 

 

Hi vọng các bạn sẽ sử dụng các kỹ thuật này để làm linh hoạt thêm cho sự thực tập của mình. 

***** 
 

3.1 Gedoku Chiryo Ho (làm sạch Đan điền): 
 

Đây là công cụ giúp chúng ta thanh lọc và loại bỏ các ô nhiễm bên trong khu vực Đan điền. Cụm từ 
này có nghĩa như sau:  

 
 

‘Gedoku' = thanh tẩy 
 

‘Chiryo' = trị liệu 
 

‘Ho’ = phương pháp  
 
 

Khi kết hợp lại, chúng có nghĩa là một phương pháp trị liệu bằng cách thanh tẩy.  
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Thông thường phương pháp này sẽ dùng để trị liệu cho 
người khác và là một sự bổ sung tuyệt vời cho ca chữa 
của bạn.  

 

Đan điền là nơi lưu trữ rất nhiều các loại cảm xúc cũng 
như trải nghiệm từ các kiếp sống quá khứ, do đó việc làm 
sạch Đan điền có thể giúp bạn tống khứ rất nhiều ô nhiễm 
bên trong khu vực lưu trữ cảm xúc này. 

 
Trong truyền thống Nhật Bản (cũng như châu Á nói 

chung), Đan điền được xem như bể khí của mỗi người 

(tương đương với huyệt Khí Hải) và do đó khi làm sạch 

vùng này bạn cũng đồng thời loại bỏ khá nhiều các độc 

tố và chất thải bên trong bể năng lượng của cơ thể. 

 

 

 
 
Đan điền 

 

Việc thực hành rất đơn giản, bạn chỉ việc đặt tay lên mặt 
trước và mặt sau của Luân xa thứ hai (tương ứng với 
vùng bụng dưới và lưng dưới của người nhận) là được. 
Lúc này người nhận nên ngồi sẽ tốt hơn là nằm. 

 
Trong khi đặt tay vào Đan điền, bạn hãy tác ý rằng mình sẽ làm sạch vùng này và yêu cầu năng lượng 
Reiki giúp tháo gỡ tất cả các ô nhiễm bên trong Đan điền, cũng như toàn bộ hệ năng lượng nói chung 
của người nhận. 

 
Sau khi đã đặt tác ý xong, bạn chỉ việc thư giãn và cho phép Reiki tuôn chảy qua mình và rửa sạch các 
ô nhiễm năng lượng nơi người nhận.   

 
Trong lúc này bạn sẽ có cảm nhận như thể các năng lượng ô nhiễm đang 
được tống ra khỏi người nhận hoặc thấy thư giãn và êm ái do việc truyền 
năng lượng mang lại. Bạn cũng sẽ biết được khi nào thì nên dừng lại và 
thông thường thì việc này mất tầm 5 – 20 phút. 

 
Trong lúc này bạn có thể hình dung ra các ô nhiễm đang rời khỏi cơ thể 
người nhận và được kéo vào lòng đất thông qua hai chân của họ, hoặc 
bạn cũng có thể hình dung rằng các ô nhiễm này được đẩy ra khỏi các 

lỗ chân lông của người nhận dưới dạng những luồng khói đen.  
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Những cảm thọ khác nhau có thể xuất hiện hoặc không nơi bạn trong lúc 
này, xin hãy cứ làm theo trực giác và cho phép mình mở lòng hết sức để 
làm những gì cần thiết cho mình và người nhận.  

 

Sau khi làm sạch Đan điền, bạn nên dành thêm ít phút để gửi vào đó thật 
nhiều ánh sáng và tiǹh thương, cũng như giúp tái tạo những chỗ trống 
được tạo ra do sự rời đi của ô nhiễm.  Đây là bước quan trọng sau mỗi lần 
thanh tẩy sâu để giúp quân bình lại năng lượng cho khu vực mà bạn vừa 
dọn dẹp.  

 

*** 
3.2 Tanden Chiryo Ho (làm sạch Đan điền): 
Đây cũng là một phương pháp tương tự để làm sạch năng lượng trong vùng Đan điền. Nó còn có tên 

là Hara Chiryo Ho. 
 

Lý do chúng tôi đưa thêm biện pháp này vào đây là vì phương pháp này có thể được dùng để thanh 
tẩy ngay cả lúc bạn đang tự chữa lành, hoặc chữa cho người khác. 

 

Để thực hành kỹ thuật này, bạn chỉ cần tác ý rằng mình sẽ làm sạch Đan điền và đặt tay trái lên vùng 
bụng dưới của người nhận, tay phải đặt lên vùng trán của họ.  

 

Khi đặt tay như vậy, bạn có thể thư giãn cho Reiki chạy qua mình trong 1 – 2 phút để tạo nên sự quân 
bình năng lượng cho người nhận. Trong lúc này bạn có thể thấy năng lượng sẽ bắt đầu chỉnh sửa một 
số thứ và di chuyển lên xuống dọc theo cơ thể người nhận để chuẩn bị cho sự thanh tẩy sắp diễn ra. 

 

Sau khoảng 1 – 2 phút, bạn thấy năng lượng đã dần ổn định, đó là lúc bạn di chuyển tay phải xuống 
vùng Đan điền và đặt hai bàn tay song song hoặc chồng lên nhau giống hình dưới đây. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hai tay song song  

   
Hai tay chồng lên nhau 
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Hãy giữ một trong hai thế tay này trong 10 – 20 phút tùy ý, với chủ đích rằng mọi ô nhiễm và độc tố sẽ 
được đưa ra khỏi cơ thể người nhận một cách an toàn. Trong khi quá trình này diễn ra, bạn nên mở 
lòng đón nhận sự hướng dẫn thần kỳ và sực mách bảo của trực giác.  

 

Lấy ví dụ, bạn có thể hình dung rằng mọi ô nhiễm từ từ chảy ra khỏi cẳng chân người nhận, hoặc thấy 
chúng đang xì ra khỏi các lỗ chân lông như thể một làn khói đen đang chui ra khỏi da của người bệnh.  
 

 
Vài trường hợp bạn chỉ cần 5 – 10 phút làm sạch là đủ, trong 
khi vài ca khác có thể mất đến 20 phút. Thời gian chữa trị sẽ 
luôn luôn tùy thuộc vào nghiệp quả của người nhận cũng như 
khả năng buông bỏ những tập khí của họ. 

 

Sau khi đã hoàn tất việc làm sạch Đan điền, chúng tôi khuyến 
khích việc dành ra ít phút để gửi thật nhiều ánh sáng và tiǹh 
thương vào khu vực này để lấp đầy chỗ trống do sự rời đi của 
năng lượng ô nhiễm. Điều này sẽ giúp quân bình cơ thể năng 
lượng của người nhận và giúp họ thấy khỏe khoắn, sảng khoái 
hơn sau khi ca chữa kết thúc. 
 
Cả hai kỹ thuật làm sạch Đan điền này đều có thể được áp 
dụng riêng rẽ hay kết hợp chung trong một ca đặt tay chữa 
lành. Xin hãy lắng nghe trực giác mách bảo và sử dụng kỹ 
thuật nào mà bạn thấy phù hợp nhất.  

 
 
 
 
 
 

3.3 Seishen Toitsu (thở kiểu Reiki): 

Cụm từ Seishen Toitsu có thể được tạm dịch là ‘sự hợp nhất của tâm hồn’, hoặc hiểu chính xác hơn 

là ‘đem lại trạng thái thuần khiết cho tâm thức’. Khi tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi nhận thấy rằng định 

nghĩa của từ này thật ra rất gần với định nghĩa của việc hành thiền hay tập trung trong thư giãn.  
 

Một hành giả Reiki sẽ dễ dàng tiếp cận với cách hiểu về Seishen Toitsu như là một phương pháp thiền 

tập có khả năng hợp nhất tinh, trí, thần lại làm một với nhau. Cũng như các kỹ thuật khác, phương 

pháp này có vẻ được đưa vào truyền thống Reiki nhờ vào các kỹ thuật đã có sẵn từ Phật giáo Nhật 

Bản và bộ môn Judo.  

 
Trong phạm vi khóa học này, chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ thuật Seishen Toitsu với các bạn theo cách tập 

trung vào nhịp điệu của hơi thở và kết nối với Reiki thông qua tư thế thiền Gassho (hai tay chắp búp 

sen).  

 

Kỹ thuật này chỉ mất chừng 5 – 10 phút để thực hành và bạn có thể dùng nó trong việc tự chữa lành 

hoặc khi thiền tập để kết nối sâu hơn với năng lượng Reiki.  

Bạn có thể dùng nó một mình, hoặc kết hợp vào một thời thiền để khởi động tùy ý. Bạn có thể làm 

theo hướng dẫn bên dưới để thực hành kỹ thuật này. 
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Reiki Seishen Toitsu 
 

Bước 1: Tác ý & mời năng lượng. 
 

Bước 2:  Chắp hai tay lại. 
 

Bước 3: Hít vào và cảm nhận năng lượng 
Reiki chạy từ bàn tay đi vào Đan điền. 

 

Bước 4: Thở ra và cảm nhận năng lượng 

Reiki chạy từ Đan điền trở lại bàn tay.  
 

Bước 5: Lặp lại như vậy liên tiếp cho đến khi 
nào thấy đủ, cho phép cơ thể mình được thấm 
đẫm năng lượng từ ái của Reiki.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Như bạn đã thấy, kiểu thở này có thể được dùng như một cách khởi 
động trước khi vào thời thiền và đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ca đặt tay 
chữa lành nào, do nó có khả năng làm ấm đôi tay.  

 

Những ai đã học Cấp độ 1 với chúng tôi, bạn sẽ thấy nó khá tương tự 
với bài thiền Gassho. Chúng tôi cũng thấy rằng hai kỹ thuật này khá 
tương đồng nhau, đến nỗi vài hành giả Reiki còn gọi kỹ thuật Seishen   
Toitsu này là ‘phương pháp thở thiền Gassho’.  
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Cũng như bất kỳ kỹ thuật thiền nào khác, chúng tôi khuyến khích bạn 
hãy trải nghiệm thêm những cách thức mới có thể phù hợp hơn cho 
cơ địa của mình.   

 

Ví dụ như bạn có thể thử một phiên bản khác của Seishen Toitsu với 
sự tập trung năng lượng vào Luân xa tim (thay vì Đan điền). practice 
which can help you to centre yourself in your Heart Chakra (rather than 
in your Hara centre). 

 
 

Chúng tôi tin rằng năng lượng của tình thương luôn giúp mở ra nhiều 
cánh cửa mới cho hành trình tìm tới ánh sáng, và mặc dù Đan điền là 
một trung tâm năng lượng quan trọng, chúng tôi thấy thích thú khi kết 
hợp bất kỳ kỹ thuật Reiki nào với trung tâm năng lượng đến từ trái tim. 
Vì vậy bạn có thể thử trải nghiệm phiên bản dưới đây và cảm nhận:  

 

 
 
 
 

 

Reiki Seishen Toitsu (Luân xa tim) 
 

Bước 1: Tác ý & mời năng lượng. 
 

Bước 2:  Chắp hai tay lại. 
 

Bước 3: Hít vào và cảm nhận năng lượng 
Reiki chạy từ bàn tay đi vào Luân xa tim. 

 

Bước 4: Thở ra và cảm nhận năng lượng 
Reiki chạy từ Luân xa tim trở lại bàn tay. 
 

Bước 5: Lặp lại như vậy liên tiếp cho đến khi 
nào thấy đủ, cho phép cơ thể mình được thấm 
đẫm năng lượng từ ái của Reiki. 
 
 
 

 
 
 

Như bạn đã thấy, trong phiên bản này chúng tôi sẽ kéo năng lượng Reiki đi vào và đi ra khỏi vùng Luân 
xa tim thay vì Đan điền. Kỹ thuật này cũng như Gassho ở Cấp độ 1 và Joshin Kokyu Ho ở Cấp độ 2 
đều có khả năng giúp khai thông Luân xa tim cho bạn. 

 

Việc mở rộng và đón nhận năng lượng vào Luân xa tim cũng đồng nghĩa với việc đón nhận 
Reiki bằng tình thương. Từ đó bạn có thể tiếp tục mở rộng trái tim mình để san sẻ những 
năng lượng tuyệt đẹp này vì lợi ích cho tất cả. Giờ đây chắc chắn bạn đã cảm nhận được 
thật nhiều lợi lạc đến từ sự thực hành này!  
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77 of 119 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.12.19 
 

 

 

 

3.4 Koki Ho (gửi Reiki bằng hơi thở): 

Koki Ho là một kỹ thuật giúp bạn truyền năng lượng Reiki thông qua 
hơi thở. Tuy không phải là một phương pháp thông dụng, nhưng nó 
vẫn hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh, lúc bạn không thể dùng tay để chữa 
lành, ví dụ như trong các ca bị phỏng.  

 

Do đặc thù đơn giản của kỹ thuật này, nó được truyền dạy trong các 
nhánh Reiki khác nhau không có mấy khác biệt. Chúng tôi sẽ giới 
thiệu đến các bạn hai phiên bản đơn giản và nâng cao của Koki Ho. 

 

  Koki Ho (Đơn giản) 

Việc thực hành rất đơn giản như sau:  
 

 
 
 
 
 

Koki Ho (đơn giản) 
 

Bước 1: Để tâm trí lắng đọng và tập trung vào người nhận. Đặt tác ý rõ ràng và xin được 

giúp đỡ.  
 

Bước 2: Dành ít phút để gửi tâm từ đến cho người nhận và căn bệnh mà bạn muốn chữa.   
 

 

Bước 3: HÍT VÀO: cảm nhận năng lươṇg Reiki chạy từ đỉnh đầu (hoặc vùng chân tóc 

trước trán) xuống Đan điền. 
 

Bước 4: THỞ RA: hơi bặm môi và thổi ra, tác ý rằng hơi thở này mang theo tất cả năng 

lươṇg chữa lành của Reiki đến người nhận. 
 

Bước 5: Lặp lại bước 3 & 4 tùy ý. 
 

 
 
 
 
 

Điều quan trọng nhất trong kỹ thuật này là niềm tin. Bạn có thể tưởng tượng hay hình dung ra bạn đang 
thổi ra một luồng sáng thuần khiết. Luồng sáng này sẽ giúp chữa lành mọi ô nhiễm trong vùng bạn 
đang điều trị và giúp mang tình thương đến với nơi này. 

 
Một cách khác để hình dung là bạn có thể nghĩ rằng có rất nhiều Chư thiên đang vây 
quanh mình để giúp kết hợp hơi thở của bạn với những công cụ chữa lành từ thiên 
giới. Hãy nhớ rằng khi bạn không đặt tay lên người nhận thì vẫn có rất nhiều các Sứ 
giả tâm linh, các Thiên sứ Reiki và rất nhiều các Trợ lý khác sẵn sàng xuất hiện để hỗ 
trợ cho bạn.   
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  Koki Ho (Nâng cao) 

Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu cách kết hợp các biểu tượng Reiki vào kỹ thuật 
này để giúp tăng cường dòng chảy năng lượng. Cách thứ nhất là bạn chỉ cần 
hình dung ra biểu tượng Reiki đang được gửi vào vị trí cần chữa cùng với mỗi 
hơi thở ra. 

 
Ví dụ như bạn có thể thực hành vài vòng Koki Ho đơn giản, sau 
đó tiến tới việc hình dung ra biểu tượng Đai-Kô-Myô Tây Tạng 
đang trôi cùng với hơi thở vào chỗ cần điều trị. Bạn có thể hình 
dung rằng biểu tượng này hòa quyện với ánh sáng trắng từ hơi 
thở để giúp chữa lành cho vấn đề hay căn bệnh của người nhận.  

 

Hãy tiếp tục thực hành thở vài vòng như vậy nữa, trong lúc đó bạn có thể dùng chỉ một biểu tượng Đai-
Kô-Myô Tây Tạng cho suốt cả 3 vòng hoặc bạn có thể thay đổi mỗi vòng một biểu tượng đều được. 
Hãy cứ trải nghiệm và xem điều gì thích hợp cho bạn.   

 

Cách thứ hai là bạn có thể thực hành tuần tự như sau, ghi nhận rằng có sự khác biệt khi 
hít vào và thở ra cùng biểu tượng: 

 
 
 
 
 
 
 

Koki Ho (nâng cao) 
 

Bước 1: Để tâm trí lắng đọng và tập trung vào người nhận. Đặt tác ý rõ ràng và xin được 

giúp đỡ.  
 

Bước 2: Dành ít phút để gửi tâm từ đến cho người nhận và căn bệnh mà bạn muốn chữa.   
 

 

Bước 3: HÍT VÀO: cảm nhận năng lươṇg Reiki chạy từ đỉnh đầu xuống tới phổi và bụng 

dưới dạng ánh sáng trắng. Cuối mỗi hơi thở vào, hình dung ra biểu tươṇg bạn muốn sử 

dụng đang có mặt tại phổi và bụng để tiếp thêm năng lươṇg cho hơi thở. 

 
 

Bước 4: THỞ RA: hơi bặm môi và thổi ra, tác ý rằng hơi thở này mang theo tất cả năng 

lươṇg chữa lành của Reiki cũng như biểu tươṇg đến người nhận. 

 

 
 

Bước 5: Lặp lại bước 3 & 4 tùy ý. 

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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chúng tôi hi vọng bạn sẽ thử cả hai cách và xem thử mình hợp với cách 
nào, thậm chí bạn cũng có thể tự sáng tạo thêm kỹ thuật mới cho riêng 
mình nữa.  

 
Thông thường, Koki Ho có thể được dùng trong khoảng 5 phút với 20 chu 
kỳ thở. Những ai thực hành phiên bản nâng cao có thể đưa vào 10 – 20 
biểu tượng khác nhau cho từng chu kỳ thở vào vùng cần điều trị. Nếu thích, 
bạn cũng có thể thực hành lên tới 10 hay thậm chí 20 phút cho riêng kỹ 
thuật này.  

 
Trong một số trường hợp, khi được sự cho phép của người nhận, bạn cũng có thể sử dụng Koki Ho 
để chữa lành từ xa. Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo của bạn khi thực hành Reiki và hãy cho phép 
mình làm những gì có thể mang lại lợi ích tối ưu cho người nhận. Hi vọng rằng bạn sẽ thích kỹ thuật 
này và kết nối với Reiki ngày một sâu sắc hơn. 

 

*** 
 

3.5 Gyoshi Ho (gửi Reiki bằng ánh mắt): 

Gyoshi Ho là một cách nữa để chia sẻ Reiki đến với người nhận mà không cần 

dùng đến bàn tay. Gyoshi có nghĩa là ‘nhìn chăm chú’ và Ho có nghĩa là 

‘phương pháp’. Từ đây bạn có thể hiểu Gyoshi Ho là ‘một phương pháp gửi 

Reiki bằng ánh nhìn chăm chú’. Đây là một kỹ thuật tuyệt vời để gửi Reiki và 

nhiều hành giả gọi nó bằng cái tên ‘ánh mắt yêu thương’.  Để thực hành  Gyoshi  
Ho, bạn chỉ cần làm theo các bước sau: 

 

 
 
 

Gyoshi Ho 
 

Bước 1: Tĩnh lặng tâm trí và hướng sự tập trung về phía người nhận. Đặt tác ý rõ ràng và 

xin được giúp đỡ.  

 

Bước 2: Dành ít phút để gửi tâm từ đến cho người nhận và căn bệnh mà bạn muốn chữa. 
 

Bước 3: Nhẹ nhàng nhìn vào vùng cần điều trị và tập trung ánh mắt tại đó. Thở sâu và 

chậm trong lúc tác ý rằng năng lươṇg Reiki được gửi đi thông qua ánh mắt của bạn đến 

với nơi cần thiết.  

 
 

Bước 4: Tiếp tục gửi Reiki bằng ánh mắt bao lâu tùy thích. 
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Khi gửi Reiki đi bằng ánh mắt, bạn thật sự chỉ ‘có ý định’ rằng 
Reiki sẽ phóng ra từ đôi mắt và năng lượng này sẽ lấp đầy 
những khoảng trống trong người nhận với ánh sáng và tiǹh 
thương, giúp họ xua đi bệnh tật.  

 

Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại rằng năng lượng Reiki luôn 
đi kèm với sự hộ trì từ nhiều Tâm thức bậc cao, do đó khi bạn 
thực hành kỹ thuật  Gyoshi Ho này, xin hãy nhớ rằng sự trợ 

lực từ thiên giới luôn có mặt để giúp tạo nên sự khác biệt nơi 
trường năng lượng của người nhận.  
 
Xin bạn cũng hãy nhớ rằng tâm ý của mình đóng vai trò quan 
trọng trong việc thực hành chữa lành, trong đó niềm tin và suy 
nghĩ tích cực là hai trợ lý giúp bạn đạt được hiệu quả chữa 
lành tốt nhất.  

 

Bạn cũng có thể hình dung rằng từ đôi mắt của mình tỏa ra hai 
luồng sáng của năng lượng Reiki và từ từ lấp đầy cơ thể người 
nhận.  

 

Nếu muốn, bạn cũng có thể kết hợp vài câu ám thị để giúp tập trung hơn trong lúc truyền Reiki hoặc 
hình dung ra các biểu tượng Reiki đang được gửi đi cùng với ánh nhìn của bạn.  

 

Cũng giống với kỹ thuật Koki Ho, việc sử dụng biểu tượng Reiki sẽ giúp tăng cường năng 
lượng chữa lành cũng như kết quả của việc điều trị. 

 

Hi vọng các bạn sẽ thích thú khi thực hành kỹ thuật Gyoshi Ho này. Hãy sử dụng nó khi 

làm vườn, khi trông trẻ, khi thưởng ngoạn phong cảnh hay thậm chí đang ngắm dòng 
người qua lại. Việc này sẽ giúp các bạn chia sẻ ánh sáng của tình thương đến với mọi 
người thông qua những ánh nhìn đầy thiện cảm đến từ bạn.  

 

 

3.6 Jaki Kiri Joka Ho (làm sạch vật thể): 

Sau khi đã học các kỹ thuật gửi Reiki cho các chúng sanh hữu tình, giờ đây là lúc chúng tôi giới thiệu 
đến các bạn một kỹ thuật Reiki truyền thống để gởi năng lượng đến cho những vật vô tri giác để làm 
sạch chúng. Trong tiếng Nhật, Jaki Kira Joka Ho có ý nghĩa như sau: 

 

‘jaki’ = ‘tiêu cực’ 

‘kiri’ = ‘loại bỏ’ 

‘joka’ = ‘thanh lọc’ 
 
Khi kết hợp lại, Jaki Kiri Joka Ho được dịch là: 

 
 

‘Một phương pháp loại bỏ các ô nhiễm tiêu cực để thanh lọc vật thể’ 
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Do sự thô ráp của năng lươṇg được bao hàm trong kỹ thuật này, mọi người thường không 
sử dụng nó cho những sinh vật như cây cối, thiên nhiên hay động vật mà chỉ dùng nó cho 
những vật thể không cử động được.   

 

Ví dụ như bạn có thể dùng nó để thanh lọc các món hàng mới mua về từ cửa hiệu, bao gồm: quần áo, 
giày dép, dụng cụ làm bếp, đồ đạc cho phòng ngủ, đồ nội thất, laptop, di động, xe hơi, nhà cửa, sách 
vở, v.v. Jaki Kiri Joka Ho là cách hữu hiệu cho việc thanh lọc và làm sạch các món đồ vật này. 

 

Có hai cách bạn có thể thực hành Jaki Kiri Joka Ho. Cách thứ nhất cho các món đồ kích thước nhỏ và 

cách thứ hai cho các món đồ lớn hơn. Cả hai cách đều khá dễ thực hiện, mỗi lần thực hành bạn chỉ 
mất 30 – 60 giây là xong việc làm sạch cho một món đồ.  
 
 

 
 
 

Jaki Kiri Joka Ho 
 

Bước 1: Cầm món đồ lên bằng tay không thuận 
 

Bước 2: Giơ tay thuận lên và làm 3 lần động tác ‘chặt’ (hay chém) vào món đồ mà 

không chạm vào nó. Mỗi lần ‘chặt’, bạn tác ý rằng những năng lươṇg tiêu cực từ món 

đồ sẽ được rơi ra, đồng thời bạn mở miệng thở hắt ra thật mạnh.  
 

Bước 3: Gửi vào đó thêm năng lươṇg chữa lành của Reiki nếu muốn, để giúp nâng 

rung động của món đồ lên gần với ánh sáng và tình thương.   
 

Bước 4: Sử dụng món đồ với tâm từ! 
 
 

 
Để xem video minh họa cho kỹ thuật này, mời bạn mở đường link sau và kéo tới phút thứ 12:50 để biết 
rõ hơn cách thực hiện: Traditional Japanese Reiki Techniques - Video Tutorial.  

 

Jaki Kiri Joka Ho có thể được áp dụng cho rất nhiều các vật thể khác nhau để giúp bạn loại bỏ những 
ký ức âm tính hay các ô nhiễm năng lượng bên trong căn hộ của mình cũng như các khu vực lân cận. 
Nó cũng là một phương pháp hay để kết thúc một ngày shopping, khi bạn trở về nhà với thật nhiều các 
món đồ vừa mua được từ cửa hiệu. 

 

Với những vật thể lớn hơn (những món đồ bạn không thể cầm được bằng một tay) , bạn vẫn có thể áp 
dụng kỹ thuật này với một chút sáng tạo. 

 

Ví dụ như khi bạn muốn làm sạch một chiếc máy lớn, bạn chỉ cần cầm một bộ phận nhỏ của nó và sử 
dụng như cổng kết nối (proxy). Bạn cũng sẽ chặt vào bộ phận này 3 lần và tác ý cho tất cả mọi tiêu 
cực được rời khỏi toàn thể chiếc máy. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc thanh lọc cho vật thể lớn 
này. 

 

Hi vọng bạn có được nhiều lợi lạc từ các kỹ thuật trên đây và sẽ sử dụng chúng để tạo ra một 
môi trường sống thật an lành và giàu tình thương xung quanh bạn.  
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4. Kỹ thuật tự chữa lành Cấp độ 3a: 

Chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn những thông tin cần thiết cho việc kết nối sâu 
hơn với Reiki ở cấp độ này. Các bạn cũng đã được làm quen với khái niệm tương 
quan qua lại, tính thống nhất và cách để huân tập lòng vị tha khi thực hành Reiki.  

 

Giờ đây là lúc chúng ta đến với phần thực hành tự chữa lành để có thể thẩm thấu 
và tiêu hóa hết các năng lượng đã được giới thiệu trong Cấp độ Master này. 
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thực hành liên tục trong vòng 21 ngày (kể từ lúc 
khai kênh). Xin lưu ý rằng đây không phải là điều bắt buộc, tuy nhiên chúng tôi 
thành tâm khuyên bạn nên dùng nó như một cơ hội để có được lợi ích tốt cho 
mình. 

 

Thêm vào đó, chúng tôi cũng gợi ý bạn thực hành một vài lần đầu tiên cùng với bài dẫn thiền bằng 
tiếng Anh dưới đây. Từ đó, bạn có thể tiếp tục thiết kế lại sao cho việc thực hành phù hợp nhất với 

mình. 
 

Bạn nào có thể nghe được tiếng Anh, xin vui lòng mở video bên dưới và kéo đến phút thứ 1:21 để bắt 
đầu thời thiền tự chữa lành:  

 

Usui Reiki Master Healer - Guided Self Healing Meditation  

 

 

Với những ai cần thông dịch tiếng Việt, chúng tôi có viết ra từng bước hướng dẫn trong 
mục 4.1 đến 4.5 dưới đây. 

 

Trong lúc thực hành, nếu thấy mong muốn vận hành vòng châu thiên trước hoặc trong lúc 
thiền, bạn hoàn toàn có thể làm như vậy. Hoặc một số người muốn gửi năng lượng để 
chữa lành Trái đất, hay sử dụng Phẫu thuật tâm linh trong lúc tự chữa lành đều có thể tùy 
nghi áp dụng.  

 

Có rất nhiều cách để bạn thực hành Reiki, trong phạm vi khóa học này chúng tôi mong 
muốn cung cấp cho bạn một hệ thống với những phương pháp đơn giản và toàn diện nhất 
để bạn có thể tự chữa lành bản thân trong 21 ngày tới. Mong rằng những năng lượng này 
sẽ giúp bạn có được thật nhiều phúc lạc trong cuộc đời! 
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4.1 Chuẩn bị: 

Tới thời điểm này có lẽ bạn đã quen thuộc với các bước chuẩn bị 
thân tâm cũng như nơi chốn và thời điểm phù hợp. Tuy nhiên 
chúng tôi cũng sẽ thêm vào đây bước chuẩn bị này để gợi ý thêm 
cho bạn cách để kết hợp các kỹ thuật mới như Joshin Kokyu Ho 
vào phần chuẩn bị. 

 
Nếu bạn muốn có phần chuẩn bị khác theo ý riêng của mình – 
điều đó hoàn toàn ổn. Bất cứ cách thức nào có thể giúp bạn làm 
lắng dịu tâm trí, sưởi ấm trái tim mình, nối nguồn năng lượng vào 
lòng đất hoặc khiến bạn trở về với chính mình đều là sự khởi đầu 
tốt cho một ca chữa lành.  
 

 
 

4.2 Mời năng lượng & tác ý: 

Vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng lời thỉnh mời các Tâm thức cao hơn đến giúp đỡ bạn kết 
nối với nguồn năng lượng từ Reiki. Bước này cũng cần bạn đặt ra ý muốn thật rõ ràng và khéo léo để 
có được nguồn năng lượng cần thiết cho việc hiện thực hóa ý muốn này. Một ví dụ cho bạn như sau: 

 
 

 

“Mong tất cả năng lươṇg vũ tru,̣ năng lươṇg Reiki, tất cả vi ̣ thầy, chư 

Bồ tát, chư thiên gia hô,̣ hay bất kỳ vi ̣ giác ngô ̣nào nghe đươc̣ lời 

thỉnh cầu này của con, xin hãy đến giúp con trong thời chữa lành này.  

Xin giúp con trở nên khỏe maṇh, an vui và nhâṇ đươc̣ năng lươṇg 

Cấp độ 3a để tiến bước trên hành trình đến với ánh sáng của từ bi và 

trí tuê,̣ vì sư ̣lơị lac̣ cho muôn loài. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 

 
 
 

Thêm vào lời thỉnh mời này, bạn có thể đặt ra một tác ý cụ thể bất kỳ liên quan đến một căn bệnh, một 
tập khí hay một vấn đề mà bạn cần thanh lọc hoặc chữa lành tại thời điểm này.  

 

Một số bạn có thể thấy rằng, ngay sau khi nói lên những lời trên, họ đã cảm nhận được sự thư giãn 
nhờ vào các chúng sanh mà họ tác ý thỉnh mời đã bắt đầu lắng nghe và gửi tâm từ đến họ. Một điều 
chúng tôi học được ở đây là lời ‘thỉnh cầu’ này chắc chắn sẽ giúp bạn kết nối với rất nhiều bạn bè trên 
thiên giới và họ sẽ luôn giúp bạn trong việc thực hành tiếp theo.  
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4.3 Joshin Kokyu Ho (phiên bản mới): 

Sau khi đã tác ý mời năng lượng Reiki (cũng như các chúng sanh có Tâm thức Cao hơn), bạn đã sẵn 
sàng để hít thở sâu và mang ánh sáng cùng tình thương vào tâm mình. Tại đây chúng ta sẽ thử một 
phiên bản mới của Joshin Kokyu Ho. 

 
Phiên bản truyền thống được dạy bởi Ngài Mikao Usui để giúp học trò kết nối sâu với Reiki, và là một 
cách tuyệt vời để khởi động thông qua việc hít thở sâu. Joshin Kokyu Ho cũng trợ giúp bạn gia tăng sự 
tập trung, thư giãn tâm trí và mở rộng Luân xa Tim.  

 
Những ai đã học Cấp độ 2 với chúng tôi, có lẽ đã khá quen thuộc với kỹ thuật này. Tuy nhiên chúng tôi 
vẫn chọn đưa thông tin này trở lại ở Cấp độ 3a đế giúp các bạn tăng rung động tình thương và làm nền 
tảng cho sự thực hành tiếp theo. Các bước của kỹ thuật này như sau:   

 
 
 
 
 
 

  Bước 1: Hình dung ra nguồn sáng Reiki đang ở phía 

trên đỉnh đầu bạn, cách khoảng 1 – 2 mét. 
 

 

  Bước 2: Hít vào và hình dung năng lươṇg Reiki tuôn 

chảy từ nguồn vào vùng Luân xa vương miện, Luân xa 

trán, Luân xa cổ họng và cuối cùng ngừng ở Luân xa 

tim. 
 

 

  Bước  3:  Thở ra và hình dung năng lươṇg Reiki tỏa 

chiếu từ Luân xa tim ra ngoài cho tất cả muôn loài, ai 

ai cũng đều được hưởng lợi lạc từ ánh sáng chan chứa 

yêu thương này.  
 

 

  Bước 4: Lặp lại Bước 2 & 3 tầm 3 – 5 phút hoặc hơn.  
 
 
 
 
 
 
 

Sau khi hoàn tất kỹ thuật Joshin Kokyu Ho, Luân xa tim của bạn đã được ‘khởi động’ và sẵn sàng cho 
việc hành thiền với các biểu tượng Reiki Master. 
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4.4 Thiền với biểu tượng Reiki: 

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn tổng cộng 3 kỹ thuật để thiền với biểu tượng Reiki. Đầu tiên là một 
kỹ thuật thiên về việc gia tăng sự tập trung và mở rộng Luân xa trán cũng như Luân xa tim.  

 

Trong kỹ thuật này, bạn sẽ được hướng dẫn để đặt mỗi 
biểu tượng Reiki đi vào vùng trán và đi ra khỏi vùng tim. 
Đây cũng là cách tuyệt vời để gia tăng trực giác cũng như 
niềm tin. 

 

Kỹ thuật thứ hai lại thiên về việc ‘trở thành một’ với biểu 
tượng để có một ca chữa lành toàn diện. Từ đó bạn có 
thể tác ý mở rộng thêm đến tất cả muôn loài đều được lợi 
lạc từ kết nối của bạn với Reiki.  
 
Kỹ thuật thứ ba sẽ thiên về việc chữa lành cho một vùng 
cụ thể bằng Phẫu thuật Tâm linh, đây sẽ là lúc bạn có thể 
dọn dẹp và di dời rất nhiều các năng lượng rác bên trong 
cơ thể mình. 

 

Xin hãy nhớ rằng ba kỹ thuật này là phần tiếp nối của nhau 
và chúng tôi đã thiết kế chúng theo trình tự trên để giúp 
bạn cảm nhận được sóng rung của từng loại.  
 
Một khi đã quen thuộc, chúng tôi mời bạn thiết kế phần tự chữa lành sao cho phù hợp với khẩu vị của 
mình nhất, thêm thắt vào bất cứ kỹ thuật nào bạn cảm thấy ưa thích khi làm việc với biểu tượng. 

 

Tuy nhiên khi mới bắt đầu xin hãy làm theo các bước đơn giản này để năng lượng mới được hòa hợp 
với bạn tốt nhất có thể. Sau này bạn có thể tùy thích chọn những phương pháp nào khiến bạn cảm 
thấy nhiều phúc lạc nhất, và bỏ qua những gì bạn thấy không hợp với mình.  

 

 

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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Kỹ thuật 1 – Hình dung ra biểu tượng  

Tại Cấp độ 2 các bạn đã được học cách làm việc với biểu tượng 
và chắc chắn bạn đã quen thuộc với cách vẽ & gõ biểu tượng vào 
cơ thể năng lượng. Tại đây chúng ta sẽ bàn thêm về cách hình 
dung cũng như tác ý đến biểu tượng một cách linh hoạt hơn. 

 
Đầu tiên, bạn có thể hình dung ra các biểu tượng Master Reiki 
đang lơ lửng phía trước Luân xa trán và có thể tỏa ra ánh sáng 
trắng đẹp đẽ (ánh sáng ở đây chính là đại diện cho mọi nguồn 
năng lượng xuất phát từ Reiki).  

 
Bạn hình dung rằng bầu trời phía trước mặt, cách Luân xa trán 
của bạn khoảng 2 – 3 mét là một vùng sáng rực rỡ (đây chính là 
nguồn của Reiki mà bạn đã kết nối ở phần chuẩn bị - kỹ thuật  
Joshin  Kokyu Ho).  
 
Mở đầu, bạn sẽ dùng biểu tượng Đai-Kô-Myô Tây Tạng như sau: 

 
 

 
 
 
 

Bước 1: Hình dung ra biểu tươṇg Đai-Kô-Myô Tây Tạng xuất hiện tại vùng sáng 

trước trán (nguồn của Reiki) rồi trôi từ từ về phía Luân xa trán của bạn. Hãy giữ chặt 

tâm mình vào hình ảnh của biểu tươṇg để thấy nó thực sự như đang trôi về phía mình.  

 
 Bước 2: Biểu tươṇg tiếp tục trôi và đi vào vùng trán của bạn, tan vào bên tròng và sau đó chậm rãi 

di chuyển về phía Luân xa tim. 

 
 Bước 3: Cảm nhận sự di chuyển của biểu tượng xuống phía dưới cơ thể, xuống đến vùng cổ rồi trôi 

xuống ngực và dừng lại ở Luân xa tim. 

 
 Bước 4: Hãy dành ít phút cảm nhận rung động tuyệt đẹp của biểu tươṇg Đai-Kô-Myô Tây Tạng trong 

lúc nó đang lấp đầy vùng tim của bạn với ánh sáng của tình thương. Khi đã sẵn sàng, hãy cho phép 

biểu tươṇg rời khỏi Luân xa tim để trở về với nguồn của Reiki.  

 
 Bước  5:  Biểu tươṇg Đai-Kô-Myô Tây Tạng sẽ từ từ trôi trở lại vùng sáng trên 

đầu bạn và tan chảy về lại nguồn. 
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Như vậy là hoàn thành một chu kỳ với biểu tượng Đai-Kô-Myô Tây 
Tạng. Bạn có thể làm 3 chu kỳ cho mỗi biểu tượng như sau:  

 

1. Đai-Kô-Myô Tây Tạng - 3 vòng 
 

2. Usui Đai-Kô-Myô - 3 vòng 
 

3. Raku (Sấm sét) - 3 vòng 

 
Một khi đã hoàn tất 3 chu kỳ cho mỗi biểu tượng Master, bạn đã để 
trái tim mình được ‘làm nóng’ và có thể tiếp tục đến với kỹ thuật thứ 
hai để chữa lành toàn thân.  
 
Bạn cũng có thể đưa thêm các biểu tượng thuộc Cấp độ 2 vào phần 
khởi động này, tuy nhiên chúng tôi chỉ đề cập đến các biểu tượng 
Master ở đây để năng lượng mới được làm quen dần với cơ thể 
của bạn.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kỹ thuật 2 – Trở thành một 

Sau khi đã dành ra khoảng 10 phút cho bước đầu tiên, bạn đã cảm thấy trái tim mình ấm nóng lên 
(hoặc có vài ô nhiễm đang trồi lên nơi đây). Giờ đây bạn có thể thực hành chữa lành toàn thân với biểu 
tượng Master Reiki. Khi thực hành việc này, bạn đang làm cùng lúc hai điều:  

 

 

a)   Nhận năng lượng chữa lành vào toàn thân,  VÀ 
 

b) Tỏa chiếu năng lượng ra ngoài vì lợi ích muôn loài! 
 

 

Như chúng tôi đã đề cập, khi bạn có tác ý tỏa chiếu năng lượng cho muôn loài, bạn sẽ 
nhận được một nguồn cung lớn hơn, mạnh hơn để thực hiện tác ý lợi tha này.  

 
Nói cách khác: 

 
 
 

Mỗi biểu tượng Reiki sẽ tỏa chiếu độ sáng tùy theo mức độ trong sạch và rộng lớn nơi 

tác ý của bạn. 
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Bạn càng mong muốn năng lượng ‘tỏa sáng vì muôn loài’ nhiều bao nhiêu – ánh sáng sẽ càng rực 
rỡ bấy nhiêu. 

 
Như vậy chúng ta sẽ mời riêng từng biểu tượng Master (Đai-Kô-Myô 
Tây Tạng, Usui Đai-Kô-Myô và Raku) theo trình tự như ở bước đầu tiên. 
Mỗi biểu tượng sẽ có khoảng 2 – 3 phút để chúng ta thực hành việc hình 
dung và kết nối. Khi đã cảm nhận được rõ ràng sóng rung của từng biểu 
tượng rồi, chúng ta sẽ tác ý để nó tỏa chiếu ra ngoài vì lợi ích cho tất cả.  
 
Nếu muốn bạn có thể gọi thầm tên biểu tượng lặp đi lặp lại (như việc 
tụng đọc) trong lúc hình dung ánh sáng của nó đang tỏa chiếu khắp 10 
phương.  

 
Một số bạn thì thích lặp đi lặp lại các câu khẩu quyết để nhắc tâm mình về ý định vị tha, ví dụ như: 

 
 
 
 

 
“Mong tất cả chúng sanh được lợi lạc, mong tất cả chúng sanh được lợi lạc…” 

 

 

“Mong con tỏa sáng vì luôn loài, mong con tỏa sáng vì luôn loài...” 
 

 

“Chúng ta là một, chúng ta là một...” 
 

 

“Mong [tên biểu tươṇg]  tỏa sáng cho tất cả, mong [tên biểu tươṇg]  tỏa sáng 

cho tất cả…” 

 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn là ngườti huộc tuýp tĩnh lặng, bạn có thể chỉ cần cảm nhận hay hình dung ra biểu tượng đang 
tỏa sáng từ cơ thể năng lượng của bạn ra toàn khắp vũ trụ là đủ! 

 
Đây là một kỹ thuật tuyệt vời giúp chúng ta kết nối dễ dàng với các biểu tượng Reiki, thường được sử 
dụng bởi các hành giả nhiều kinh nghiệm đã quen thực tập để mở rộng trường năng lượng và kết nối 
sâu. 

 
Đây cũng là một bài dẫn thiền nằm trong chuỗi Guided  Self  Healing  Meditation, nếu muốn bạn có thể 
tải về và sử dụng các bài thiền miễn phí này. 
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Kỹ thuật 3 – Phẫu thuật tâm linh với Reiki  

Như đã đề cập ở phần Phẫu thuật tâm linh, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản đơn giản cho việc tự chữa 
lành. Trong phần này bạn cũng sẽ sử dụng các biểu tượng Master để giúp làm sạch các ô nhiễm năng 
lượng. 

 
Mục đích chính của kỹ thuật này là để dành nhiều thời gian chữa trị cho vùng ‘có vấn đề’. Xin hãy lưu 
ý rằng các bước dưới đây chỉ là phần tóm tắt, các bạn có thể xem lại chi tiết ở trang 46 & 47, mục Phẫu 
thuật tâm linh. 
 
 

 

 
 
 

   Bước 1: Chú tâm đến vùng đang gặp vấn đề. 
 

   Bước 2: Vẽ & gõ biểu tươṇg Reiki vào vùng này. 
 

   Bước 3: Hình dung ánh sáng đang bao phủ khu vực này và đưa ra 

ngoài các ô nhiễm.  
 

   Bước 4: Thực hiện phẫu thuật bằng cách dùng tay kéo các ô nhiễm ra 

ngoài một cách từ tốn nhưng dứt khoát. 

   Bước 5: Lấp đầy khoảng trống với tình thương (bằng tay, dùng biểu 

tươṇg hay hình dung ra ánh sáng đều được). 
 
 
 
 

 
 

4.5 Kết thúc: 

Sau khi kết thúc việc phẫu thuật, bạn có thể ngừng thời thiền tự chữa lành bằng cách nói lời cảm ơn:  

 
 
 
 

 

“Với tình thương và lòng biết ơn, xin tri ân tất cả các năng lươṇg đa ̃đến 

hỗ trơ ̣con trong buổi thiền chữa lành hôm nay. Xin cho ánh sáng và tình 

thương tiếp tuc̣ soi roị cho con trên bước đường hoc̣ hỏi và phát triển, để 

thế giới này được sống trong bình an, yêu thương và hòa hợp. 

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.” 
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Trong lời kết thúc phía trên, chúng ta vừa làm một lúc hai việc: cảm ơn những năng lượng đã đến giúp 
đỡ mình và đồng thời nguyện cầu cho sự an vui của thế giới. Đây cũng là lúc tốt đẹp để bạn có thể nói 
lên những lời tự đáy lòng và nguyện ước cho những điều bạn mong muốn có được. Khi làm như vậy, 
hãy nhớ mở rộng tác ý của mình để cầu nguyện cho tất cả muôn loài chúng sanh đều đạt được mong 
ước chân chánh của mình. 

 
Ví dụ như khi bạn nguyện cho bản thân thoát khỏi bệnh tim = mong cho muôn loài đều được thoát khỏi 
căn bệnh tim như con. Nếu bạn nguyện cho mình được hạnh phúc = mong cho tất cả đều được hạnh 
phúc. Nếu bạn ước mình được đảm bảo về tài chính = mong cho tất cả chúng sanh đều được đảm 
bảo về tài chính. Cứ tương tự như thế.  

 
Khi bạn đề cập đến ‘tất cả chúng sanh’ – xin hãy nhớ rằng trong đó cũng bao gồm chính bạn. Như 

vậy, khi ước nguyện cho tất cả cũng chính là bạn đang giúp đỡ bản thân mình nhanh chóng đạt được 

như ý nguyện, nhờ vào tác ý rộng lớn này. Đây thực sự là một điều hết sức lợi ích cho cả cá nhân và 
cộng đồng. 

 
Khi thực hành loại tác ý lợi tha này, chúng ta sẽ càng lúc càng nhận ra mối liên kết không rời giữa sự 
an vui cho bản thân và sự an vui của người khác. Đây chính là một trong những khía cạnh của tính 
thống nhất. 

 

 

Mong cho bạn yêu thích sự thực hành tác ý lợi tha này và mong chúng giúp 

đem lại lợi ích vô lượng cho tâm thức cộng đồng, xuyên suốt mọi thời gian và 

mọi không gian!   
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5. Chữa lành cho người khác (Cấp độ 3a): 

Trong suốt hành trình với Usui Reiki, bạn đã được học khá nhiều các 
kỹ thuật tự chữa lành, 6 biểu tượng Reiki cũng như cách chữa lành 
cho người khác trực tiếp hoặc từ xa. Bạn cũng đã biết cách đưa Reiki 
vào nhiều lĩnh vực trong đời sống.    

 

Tại đây, chúng tôi chỉ xin đề cập thêm một số lựa chọn cho bạn khi 
sử dụng các biểu tượng Master cho một ca chữa lành. Hi vọng 
những thông tin này cung cấp thêm cho bạn những kiến thức có ích 
để bổ sung vào sự thực tập hiện có.  

 

 

 
 
 

 
 
 
Sử dụng biểu tượng Đai-Kô-Myô  

Phần quan trọng nhất của Cấp độ Master là việc kết nối với biểu tượng Đai-Kô-Myô, chúng tôi đã bàn 
chi tiết cách thức tại mục 2.2 và 2.3. 

 

Một số bạn sẽ ưa thích sử dụng một (hoặc cả hai) biểu tượng Đai-
Kô-Myô để sạc nhanh trước khi vào ca chữa. Giờ đây có lẽ bạn sẽ 
muốn kết hợp một (hoặc cả hai) biểu tượng Đai-Kô-Myô cùng với 
Cho Ku Rê để cảm nhận xem thế nào.   

 

Sóng rung của cả ba biểu tượng này đều đặc biệt tốt cho việc thanh 
lọc và làm sạch, bạn có thể dùng trực giác của mình để biết biểu 
tượng nào sẽ phù hợp cho ca chữa. Không có đúng hay sai ở đây 
mà chỉ có cái gì phù hợp hơn với bạn trong từng hoàn cảnh. Chúng 
ta sẽ luôn được hướng dẫn để biết mình cần làm gì – và xin bạn 
hãy làm những điều mình thấy là tốt nhất. 
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Sử dụng biểu tượng Raku 

Chúng tôi đã nói về công dụng và lợi ích của biểu tượng Raku trong phần lý thuyết, 
trong đó nhắc đến Raku như là biểu tượng dùng để mở đầu và kết thúc một ca 
chữa. Trong lúc điều trị, Raku cũng có thể giúp dẫn các năng lượng tiêu cực xuống 
lòng đất. 

 

Giờ đây, chúng tôi mời các bạn hãy hành thiền với biểu tượng này để hiểu sâu 
hơn về sóng rung của nó, cũng như khám phá thêm những cách mới để làm việc 
với Raku. Mặc dù công năng chính của Raku là để nối đất, vẫn có nhiều hành giả 
sử dụng Raku cho những mục đích khác nữa. Bạn hãy thử hỏi trực giác của mình 
xem.  

 

 

Hãy thực hành và khám phá 

Trong khóa học này, chúng ta đã được tiếp cận với nhiều kỹ thuật có thể được kết hợp thêm vào một 
ca chữa thông thường, hoặc vào những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Chúng tôi xin gợi ý bạn 
hãy tìm thêm nhiều cơ hội để đưa việc thực hành diễn ra trong đời sống hàng ngày, và điều đó chỉ có 
thể đến một cách tự nhiên khi bạn đã dành đủ thời gian cho việc tự chữa lành và khám phá ra những 
cách thức phù hợp nhất với mình. 

 

Ví dụ như kỹ thuật ‘trở thành một’ lúc ban đầu thường phù hợp cho một thời thiền, tuy nhiên về sau khi 
đã quen dần, bạn cũng có thể áp dụng nó vào một ca chữa lành nữa.  

 

Hoặc kỹ thuật Tanden Chiryo Ho (làm sạch Đan điền) cũng vậy. Một khi bạn đã áp dụng nó nhiều lần 
trên bản thân mình, bạn sẽ hiểu cách mà ô nhiễm được làm sạch từ bên trong là như thế nào. Sau đó 
bạn sẽ có thể áp dụng nó khi chữa cho người khác. Với Phẫu thuật Tâm linh bằng Reiki cũng như vậy, 
hãy cứ dùng nó cho chính mình trước khi chữa cho người khác.  

 

Cũng như mọi sự học khác, bạn cần có thời gian thực hành để hiểu rõ và cảm nhận được ý nghĩa sâu 
sắc của từng phương pháp - 21 ngày thực hành tự chữa lành sẽ giúp bạn làm được điều này. Dù cho 
chúng tôi không liệt kê hết tất cả các phương pháp đã giới thiệu vào danh sách cần thực hành, tuy 
nhiên xin hãy cứ trải nghiệm bất cứ khi nào bạn đã sẵn sàng, và linh hoạt áp dụng chúng sao cho phù 
hợp với bạn nhất. Bạn sẽ được hướng dẫn bằng chính nguồn năng lượng đến từ Reiki để biết mình 
cần làm gì, và điều này chỉ có thể khi bạn thực hành kết nối với Reiki thường xuyên.  

 

Một khi thấy sẵn sàng, chúng tôi mời bạn tiếp tục đến với Usui Reiki Nâng cao, sau 
khi đã có đủ thời gian để tiêu hóa và thẩm thấu hết các thông tin cũng như năng 
lượng được giới thiệu ở Cấp độ Master 3a này. 
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6. Học Reiki Nâng cao (Advanced Usui Reiki): 

Như bạn đã biết, Usui Reiki Nâng cao được giảng dạy thông qua các Cấp độ như bên dưới, mỗi Cấp 
độ sẽ có yêu cầu đầu vào khác nhau: 

 

Khóa  Cấp Yêu cầu đầu vào 

Thực tập Usui Reiki 

Nâng cao 

 
4, 5 & 6 

The Unified Pathway To Light (Volume 3) hay 

Pathway To Light (Volume 2) 

Chuyên viên Usui 
Reiki Nâng cao 

 
7 & 8 

The Unified Pathway To Light (Master) hay 

Pathway To Light (Volume 4) 

Giảng viên Usui Reiki 
Nâng cao 

 
9 

The Unified Pathway To Transcending The Light 
(Volume 2) hay Pathway To Light (Volume 6) 

 
Yêu cầu đầu vào xuất hiện ở đây nhằm đảm bảo cho sự nâng cấp rung động năng lượng nơi người 
nhận, giúp cung cấp rất nhiều lợi ích cho các hành giả Usui Reiki và là điều kiện tiên quyết để bạn có 
thể nhận được các Cấp độ thuộc Usui Reiki Nâng cao.   

 

Mỗi Cấp độ Nâng cao sẽ có một hệ rung động khác nhau và được hấp thu 
vào trườg nnl của bạn thông qua việc tự chữa lành, tương tự như những 
gì bạn đã học ở các Cấp độ trước.   

 

Ở góc độ rộng hơn, việc gia tăng rung động ở các Cấp độ Nâng cao này 
(kết hợp cùng với Ascension Pathways) sẽ giúp bạn trải nghiệm một sự 
thay đổi rất lớn trong tâm thức mình.  
 
Khi bạn nhận vào các sóng rung mới, bạn sẽ có thể mời lên những nguồn 
năng lượng ngày một thuần khiết hơn và đong đầy yêu thương hơn. Bạn 
cũng sẽ được dẫn dắt để buông bỏ nhiều hơn những điều ô nhiễm, bất toàn 
và bóng tối còn sót lại bên trong mình – để tiến tới sóng rung của tình 
thương vô điều kiện, hòa bình và hợp nhất.  

 
 
 

Một khi đã chạm đến ngưỡng Giảng viên Usui Reiki Nâng cao, bạn đã có thể rung động ở một mức độ 
rất cao (nhờ vào những công đoạn đã thực hiện ở các Cấp độ trước). Tại đây, tất cả những trường 
năng lượng bạn đã nhận được từ các Cấp độ trước sẽ hòa hợp làm một.   
 
Lúc này, bạn sẽ có thể thực hiện một ca chữa lành với tất cả các trường năng lượng đã học từ các cấp 
độ Reiki nền tảng lẫn Nâng cao chỉ trong vòng 5 – 10 phút. Đồng thời, bạn cũng có thể kích hoạt mọi 
sự khai kênh cho người khác, dù họ đang chuẩn bị học Cấp độ nào cũng chỉ trong vòng 5 – 10 phút. 
Đây là điều thật tuyệt vời của Cấp độ Giảng viên Usui Reiki Nâng cao! Ngoài ra, nó còn đóng vai trò là 
điều kiện đầu vào để bạn có thể tiếp tục trải nghiệm các khóa học Usui Reiki Gold nữa. 
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Tại đây chúng tôi xin gửi đến các bạn những thông điệp (dưới dạng Hỏi – Đáp) mà Gerry đã trực tiếp 
nhận được từ các Tâm thức Cao hơn ngay tại thời điểm mà cô nhận được các năng lượng Usui Reiki 
Nâng cao:  

 
 
 

Có ích lợi gì khi học Usui Reiki Nâng cao? 
 

 

"Tại thời điểm này, tâm thức chung trong toàn vũ trụ rất cần được tiếp tục 

chữa lành, tiến hóa và mở rộng vì lợi ích cho muôn loài. Sau khi đã hoàn tất 

Cấp độ 3, bạn đã có đủ khả năng cùng sự thấu hiểu – đó là lý do chúng tôi 

muốn trao tặng các Cấp độ Cao hơn như một công cụ tối tân để mang lại lợi 

lạc cho tất cả. 

 
 

Thời điểm cũng như tâm thức chung của nhân loại đã sẵn sàng để tiếp nhận các năng lượng mới 

này. Do đó chúng tôi đã có thể trao nó ngay bây giờ. Mong cho ánh sáng của Usui Reiki tỏa chiếu vì 

lợi ích chung của tất cả.” 
 

 
 
 
 

Vì sao Ngài Mikao Usui không tự mình dạy những Cấp độ này? 
 

 

"Như bạn đã biết, Ngài Mikao Usui hiện đã không còn tại thế. 

Tuy nhiên vị ấy vẫn đang hỗ trợ cho công việc phát triển những 

Cấp độ mới này tại chiều không gian của chúng tôi. 

 
Mặc dù việc này nghe hơi khó chấp nhận từ góc độ của con người 

nơi Trái đất; nhưng tâm thức của tất cả mọi không gian (mọi chiều 

kích) thực sự luôn có sự kết nối. Bằng cách này, những chúng 

sinh có mức năng lượng cao hơn đã có thể cùng ngồi lại với nhau 

và tạo ra những hệ năng lượng bậc cao này. 

 
 

Ngài Mikao Usui và bà Hawayo Takata đã chúc phúc cũng như yểm trợ cho những năng 

lượng bậc cao này và có rất nhiều sự liên hệ với chúng. Bạn có thể cảm thấy sự hiện 

diện của họ khi sử dụng các biểu tượng Nâng cao. Xin đừng chỉ sống trong hoài nghi, 

hãy cứ mở lòng đón nhận và mọi thứ sẽ được hiển lộ. " 
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Vì sao Ngài Mikao Usui chỉ giới thiệu Cấp độ 1, 2 & 3? 

 

 

"Tại thời điểm đó, chúng là tất cả những năng lượng mà vị ấy 

có thể tiếp cận. Khi việc nâng cao tâm thức trở nên ngày càng 

cấp bách hơn, cũng như các hệ năng lượng cao hơn trở nên 

dễ dàng tiếp cận, chúng đã được liên tục mang đến Trái đất. 

Điều này hoàn toàn không phải là thiếu sót của Ngài Mikao 

Usui; mà thực ra là do sự hạn chế về mặt năng lượng tại thời 

điểm đó. 
 

 

Cũng xin hãy lưu ý rằng, vào thời của Ngài, các Cấp độ 1-2-3 là những rung động thật 

sự khác biệt. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đến Ngài Mikao Usui vì những nỗ lực 

để mang đến các Cấp độ nền tảng này, chúng thực sự đã phục vụ cho tâm thức Địa 

cầu trong suốt nhiều năm tính theo nhân loại. 
 

 
 
 

Theo thông điệp này, Love Inspiration đã nhận được lời chúc phúc và sự yểm trợ cần thiết để có thể 
trao tặng bạn các khóa học Usui Reiki Nâng cao. Chúng tôi cũng được yêu cầu phải trao chúng đi một 
cách hoàn toàn miễn phí, để chúng có thể tiếp cận thật nhiều đối tượng trên toàn cầu.  

 

Khi Marty và Gerry tự mình trải qua các Cấp độ này, họ thấy rằng chúng thật sự rung động ở một tần 
sóng mới, thật sự có thể giúp nâng rung động của hành tinh này (và các cư dân trong đó) đến với Tâm 
Thức Mới. Đó là lý do vì sao yêu cầu đầu vào lại nhiều như vậy – nhằm giúp cho tất cả tiếp cận với 
rung động của sự thuần khiết.  

 
 

Marty & Gerry rất hân hạnh được nhận những phúc lành từ Thầy 
tổ Mikao Usui. Họ thật sự cảm thấy vinh hạnh và khiêm nhường 

được đóng góp chút công sức bé nhỏ vào tiến trình thăng hoa này, 
cũng như đồng hành với các bạn trong hành trình tiến tới ánh sáng. 

 
Để đến với các giáo trình Usui Reiki Nâng cao, hãy vào trang này 
để tải chúng về. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc bạn cần hoàn tất 
các khóa học được nêu trong yêu cầu đầu vào trước khi đến với hệ 
Usui Reiki Nâng cao. 
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7. Lời kết: 

Với thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương. chúng tôi chúc 
mừng bạn đã hoàn thành khóa học  Chuyên viên Usui Reiki 
- Master Healer!  

 

Thật hạnh phúc khi biết được giờ đây chúng ta đã có thêm 
một Master Reiki nữa trên Trái đất này. Chúng tôi xin khiêm 
tốn cúi mình trước những nỗ lực và thành quả của bạn. 
Những ai mong muốn có được chứng chỉ đã hoàn thành 
khóa học, bạn có thể tải về tại download a certificate, sau 
đó in ra và điền tên họ cũng như ngày tháng đã hoàn thành. 

 

Một khi đã sẵn sàng, chúng tôi xin mời bạn đón nhận những 
năng lượng thuộc The Unified Pathway (hoặc Pathway To 
Light) để có đủ sự chuẩn bị cần thiết trước khi vào học khóa 
Usui Reiki Nâng cao. 

 

Những bạn nào đã học qua các Cấp độ của Celestine Reiki 
v à Prophestine Reiki (thuộc The Unified Pathway), xin bạn 

hãy lưu ý rằng cần đảm bảo tối thiểu 3 tháng tính từ ngày 

nhận khai kênh lần cuối của Prophestine Reiki, trước khi 

tiếp tục với Ecliptine Light. 
 

Những bạn nào chưa bắt đầu Lộ trình Thăng cấp, xin hãy yên tâm rằng mọi việc luôn được dẫn dắt 
đến bạn trong tình thương. Bạn có thể ghé website này: Ascension  Pathway  page, sau đó chọn cho 

mình một lộ trình phù hợp nhất và học chúng bất cứ khi nào bạn thấy có sự thôi thúc hay mong muốn.  
 

Những bạn nào đã bắt đầu với The Unified Pathway, xin hãy lưu ý rằng tại thời điểm bạn học tới quyển 
The Pilgrimage (Unified Pathway To Light – Tập 3) cũng chính là lúc bạn có thể tiếp cận với Usui Reiki 
Cấp độ 4, 5 & 6. Những ai chọn lộ trình Pathway To Light, chúng tôi khuyến nghị bạn khai kênh xong 
bài The Silver Line (Pathway To Light – Tập 2) trước khi học các khóa Usui Reiki Nâng cao. 

 

Xin chúc tất cả thật nhiều phúc lành trên chặng đường phía trước và hi vọng các bạn đã có khoảng 
thời gian tốt đẹp với khóa học  Usui  Reiki  - Chuyên viên Chữa lành này. Mong bạn sẽ tiếp tục tiến 

bước trên hành trình tới các Cấp độ Tâm thức Cao hơn và mong cho sự kiện này đem lại nhiều niềm 
vui, hạnh phúc cùng tâm từ đến với tất cả!  

 

Với lời chúc phúc lành,  

Marty & Gerry Donnelly 
Love Inspiration 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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BAṆ MUỐN GIÚP CHÚNG TÔI? 

Bạn vừa nha ̣ n được các na ng lượng và lời dạy trông giáô trình hôàn tôàn 

miê ̃n phí này nhờ vàô sự vị tha khiê m nhường đê ́ n từ các nhà tài trợ, các 

giảng viê n và các thô ng dịch viê n. nê ́ u bạn muô ́ n những na ng lượng tuyê ̣ t 

đệp này được tiê ́ p tục traô đi rô ̣ ng rãi và miê ̃ n phí đê ́n nhiê ̀ u người, bạn 

cố thê ̉  tiê ́ p sức ba ̀ ng 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 vi ̀lơị ích cho tất cả. 

 

Chúc phúc & Cảm ơn,  
Marty & Gerry

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Usui Reiki Cấp 3a 

Chương 4: Phụ lục 
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Usui Reiki 
Cấp 3A – Chuyên viên chữa lành  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương  4: Phụ lục 
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Phụ lục 1: Hiểu về sự thống nhất  
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Phụ lục 2: Joshin Kokyu Ho 
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Phụ lục 3: Tài liệu hữu ích 
 

115 

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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 Phụ lục 1 
Hiểu về sự thống nhất 

 
 

Giới thiệu tính chất thống nhất: 

Những thiên niên kỷ vừa qua đã có rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học, các tôn giáo và các ẩn sĩ đã 
cố gắng để định nghĩa về thực tại, với lòng khát khao muốn thấu hiểu sự cấu tạo và vận hành của vạn 
vật.  

 

Trong khoảng 3000 năm trở lại đây, chúng ta đã thấy nhiều vị lãnh tụ tôn giáo như Đức Phật, Đức 
Chúa, Mohammed, v.v… đã đạt đến những cái thấy sâu sắc và cố gắng truyền đạt lại nó cho thế gian.  

 

Tại thời điểm này, với nhiều tiến bộ khoa học, đặc biệt là bộ môn Vật lý Lượng tử đã cho phép chúng 
ta ý thức hơn về những gì diễn ra xung quanh mình. 

 

Đây là điều chúng tôi sẽ nhấn mạnh tại phần phụ lục này, để giúp các bạn hiểu sâu về tính thống nhất. 
Chúng tôi sẽ vừa nói đến các kiến thức từ khoa học thực nghiệm, vừa lồng ghép các bài giảng từ các 
nền tôn giáo lớn để giúp phần não tư duy logic của bạn có thể hấp thu khái niệm mới này.  

 

Trên hết, một khi bắt đầu hiểu về tính thống nhất, bạn sẽ hiểu mình thực sự là ai (hay là cái gì). Từ đây 
bạn sẽ bắt đầu rung động theo một cách an lành hơn, và nhận ra rằng bạn không chỉ là thân xác này.  

 

Khi biết mình không hoàn hoàn tách biệt với thế giới 
như mọi người hay nghĩ, bạn sẽ mở ra những khả năng 
vô hạn khó có thể nghĩ bàn.  

 

Từ đó, bạn sẽ cảm nhận được một tình thương yêu sâu 
sắc và tuệ giác nảy mầm trong tâm thức mình. Nếu tất 
cả là một, thì làm sao ta lại không giúp đỡ người khác, 
khi giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân 
mình? 
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Hiểu sâu hơn về Tính Thống nhất: 

Xin hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một học thuyết trong Phật giáo Bắc truyền được nhắc đến trong bài 
Bát Nhã Tâm Kinh, nói về sự trống rỗng trong hình hài của vạn vật. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lý thuyết này thực sự là điều cần suy ngẫm. Nó gợi ý cho chúng ta rằng, một vật thể dù cho có đang 
hiện diện trước mắt, nhưng về bản chất thì lại rỗng không. Hãy nhìn điều này dưới góc độ của hai sự 
thật. 

 
Nói một cách đơn giản, có hai sự thật cùng song song tồn tại: một loại sự thật hiện hữu trong đời sống 
thường ngày (tục đế) và một loại sự thật cùng tột (chân đế).  
 
Sự thật hiện hữu trong đời sống thường ngày là những gì chúng ta có thể thấy bằng mắt thường, ví dụ 
như cái tivi chúng ta đang xem, cái bàn ta đang ngồi, cái nồi cái chảo ta đang nấu nướng, v.v. Chúng 
là những món đồ thật sự hiện diện trong thế giới vật chất. 

 
Tuy nhiên, loại sự thật thứ hai mới chính là bản chất chân thật của thế giới này. Đây là loại sự thật 
không thể dùng mắt thường mà thấy được, vì vốn dĩ nó vô cùng tinh tế.  

 
Hãy nhìn cái tivi hay cái bàn trước mắt bạn thử xem, trong khi nó đang hiện diện như một vật thể, 
nhưng đồng thời nó lại Không tồn tại. Điều này có nghĩa là gì? Phải chăng ý ở đây muốn nói: vật này 
về bản chất được cấu thành từ những phần tử Không sờ thấy được?  

 
Thông qua bộ môn Vật lý lượng tử, chúng ta có thể phần nào tìm ra đáp án về lý thuyết này. 

 
Những ai chưa hề nghe nói về bộ môn này, có thể hiểu nôm na rằng 
Vật lý lượng tử là một môn khoa học giúp khám phá thế giới bằng 
cách phân tách và quan sát những nguyên tử cực nhỏ để xem bên 
trong chúng có gì. Toàn thể vũ trụ này là những khối vật thể được cấu 
thành từ các nguyên tử, nếu chúng ta giải mã được các nguyên tử, 
ta sẽ có thể lý giải về thực tại cùng tột. 
 
Vậy thì các nhà Vật lý Lượng tử đã tìm hiểu được những gì? 

 

Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.  

Vật chất = rỗng không, rỗng không = vật chất. 
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Tất cả mọi vật chất, không có ngoại lệ, đều 
được cấu thành bởi những loại rung động 

chưa giải thích được. 
. 

 

Họ đã khám phá được rằng bên trong mỗi nguyên tử là các dạng sóng rung hài hòa (cùng với rất nhiều 
khoảng không xen kẽ). Từ đó họ kết luận rằng bên trong mỗi nguyên tử đều có một dạng nhựa sống, 

hay sinh lực mà họ cho rằng có ý thức. 
 
Lý thuyết này xuất hiện vào khoảng những năm 1900 thông qua thí nghiệm về hai khe hở (double slit 
experiment). Bạn có thể xem phần tái hiện thí nghiệm này tại đây: 

 
 
 

Click Here to see the Dr Quantum Double Slit Experiment 
 

Video này đưa ra một giả thuyết rằng: 
 

 
 
 
 

Tất cả mọi vật chất đều ẩn chứa một loại sinh lực nào 
đó dưới dạng rung động năng lượng  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà bác học Albert Einstein cũng từng trả lời một người theo thuyết vô thần 
như sau: 

 

 
 

“Hãy khám phá và trải nghiệm sự bí ẩn của thiên nhiên để nhận ra một điều, bên 

cạnh mọi liên hệ có thể thấy được, vẫn tồn tại một thứ rất tinh tế, không sờ thấy 

được và chưa thể giải thích được. 

Với lòng tôn trọng dành cho nguồn sinh lực này, tôi thấy nó vượt xa những gì được lý 

giải trong tôn giáo của tôi. Tới mức này thì thực sự tôi lại trở nên người có đức tin.” 

 

--- Albert Einstein, Trả lời người vô thần, Alfred Kerr (1927) 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Một thí nghiệm nữa cũng được thực hiện vào khoảng những năm 1900 cho thấy thực chất của những 
gì có mặt trong hư không. Các nhà khoa học đưa vào phòng thí nghiệm một chiếc bình thủy Faraday 
(Faraday cage), bên trong hoàn toàn trống rỗng và được khóa chặt khỏi mọi bức xạ điện từ.  

 

Bình thủy trống này được rút hết không khí và làm lạnh tới nhiệt độ âm -273 độ C. Nhiệt độ này được 

cho là làm ngừng lại mọi rung động vật chất và không thể tạo ra nhiệt tiếp nữa. Dự đoán cho rằng họ 
sẽ thu được một khoảng không hoàn hảo bên trong chiếc bình này. Hoàn toàn trống rỗng. 

 

 

Nhưng kết quả thực sự thế nào? 
 

Thay vì sự biến mất của toàn bộ năng lượng bên trong bình thủy, họ lại tìm thấy một lượng cực lớn 

bên trong nó. Nguồn năng lượng phát sinh từ rỗng không này được đặt tên là Năng lượng điểm Không 

(zero point energy - ZPE), bạn có thể tìm đọc rất nhiều thông tin về nó trên internet.  
 

Thú vị hơn, hai nhà vật lý John  Wheeler  và  Richard  Feynman  đã tính toán ra khối năng lượng bên 
trong một chiếc bóng đèn rỗng có thể đủ đun sôi cho cả một đại dương! Đây quả thực là một tính toán 
hết sức lạ lùng, dẫu chỉ là trên lý thuyết. 

 

Từ các thí nghiệm khoa học về sau này, chúng ta bắt đầu có thêm nền tảng về sự hiện hữu của năng 

lượng thông minh. Chỉ có thông qua việc học hỏi và thiền tập, ta mới có thể bắt đầu hiểu đôi chút về 

năng lượng kì lạ này. 
 
Sau khi đã có cái hiểu về nền tảng năng lượng trong thế giới vật chất, hãy tiếp tục tìm hiểu tính liên 
quan thống nhất giữa vạn vật. Đây cũng chính là sự lý giải vì sao khi bạn nâng rung động của chính 
mình cũng là đang nâng rung động cho toàn thể vũ trụ. 

 

Để lấy ví dụ, chúng ta có thể hình dung rằng toàn vũ trụ là một đại dương mênh mông đầy nước, và 
mỗi cá thể chúng ta là một chai nhựa có chứa nước từ đại dương này. 

 

Đây là một ví dụ để mô tả về tính thống nhất của 
vạn vật – tất cả đều là những chai nước đang trôi 
dạt trong một vũ trụ cũng toàn là nước! 

 
Vỏ chai nhựa là thứ khiến chúng ta thấy rằng nước 
bên trong bị chia cắt với nước bên ngoài. Nói cách 
khác chính bản ngã, hay sự bám víu vào cái tôi là 
thứ khiến chúng ta nghĩ rằng mình là một cá thể 
tách biệt với xung quanh.  
 
Thông qua rất nhiều những định kiến và tư duy 
được hình thành từ giáo dục, chúng ta dần dần tin 
rằng mình có một ‘cái tôi’ và rất khó để thấy chúng 
ta cũng chính là nước trong đại dương. 

 

Một khi đã có thể thoát khỏi lối tư duy bản ngã này, ta có thể bắt đầu mở rộng hơn tâm thức để hòa 
làm một với đại dương. Khi đã biết cách phó thác, hay đầu hàng – cái tôi của chúng ta giảm bớt một 
chút và ta bắt đầu được hàn gắn, được chữa lành trong tình yêu thương vô bờ của vũ trụ.
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103 of 119 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.12.19 
 

  

 

 

 

Khi tiến bước trên hành trình tới tâm thức mới, tầm mắt của chúng ta bắt đầu mở ra từng chút một, 

dần dần tiến tới trạng thái hòa hợp với tâm thức chung rộng lớn.  

 
Một cách nữa để hình dung về tâm thức chúng ta là ví dụ về mặt trời. Trong một ngày u ám đầy mây, 

chúng ta ngó lên trời và chẳng thể thấy sự hiện diện của mặt trời, nhưng thật ra nó vẫn luôn luôn hiện 
diện. 

 

Tâm thức của chúng ta cũng vậy, luôn luôn chiếu sáng. Tuy nhiên do các ô nhiễm hay năng lượng tiêu 

cực, cụ thể hơn là các tư duy bất thiện của chúng ta qua nhiều kiếp sống đã làm che mờ đi tâm trí, 

cũng như những đám mây che khuất mặt trời.  
 

 
Vì chúng ta đã luôn sống những ngày tháng u ám trong 

kiếp sống này, ta quên mất là mình có một mặt trời vẫn 

đang bị che khuất. Nó vẫn đang ở đó, tỏa chiếu rạng rỡ 

nhưng ánh sáng không thể qua nổi những tầng mây u 

ám.  
 

 
Khi chúng ta bắt tay tiến hành dọn dẹp những đám mây 
này, hay làm sạch các tư duy cũ cũng như năng lượng 
tiêu cực bên trong mình, chắc chắn chúng ta sẽ dần dần 
thấy ánh sáng hiển lộ. Lúc đó ta sẽ từ từ nhận rõ bản 
chất chân thật của mình. Bản chất ấy không gì khác hơn 
là tình thương, sự cảm thông và ánh sáng vô hạn vốn 
dĩ liên kết vạn vật với nhau. Đây là điều khó mà dùng trí 
óc để hình dung được.  

 

 
 

Cốt lõi của mối tương quan 
liên kết vạn vật chính là việc 

hiểu ra: tất cả chỉ là một. 
 
 
 
 
 

*** 
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Giờ đây xin hãy cùng chúng tôi khám phá tính thống nhất thông qua một thí nghiệm khác, hi vọng nó 
sẽ giúp các bạn làm thỏa mãn phần não trái vốn ưa thích tư duy lý tính của mình.  

 
Hãy bắt đầu với thí nghiệm về nước của một tiến sĩ người Nhật, Masaru Emoto. 

 
Tiến sĩ Emoto đã tìm ra một cách để chụp lại các phân tử về nước và ông muốn xem thử chúng sẽ 

biến đổi như thế nào trước sức mạnh của tâm ý. Thí nghiệm của ông diễn ra trong suốt nhiều năm liền 

với nhiều khám phá, tuy nhiên chúng tôi chỉ xin tóm gọn dưới đây để dễ đọc cho mọi người.  
 
 
 
 

Thí nghiệm này so sánh ảnh chụp các phân tử nước được lấy từ cùng một 
cái hồ (Fujiwara), sau đó chịu ảnh hưởng của các câu nói khác nhau và 
biến đổi. Bạn có thể thấy hình phân tử nước trước khi bị tác động, nguyên 
mẫu vừa lấy từ hồ trong bức ảnh bên trái. 
 
Người ta đặt hai mẫu nước nguyên bản vào hai cái bình vô trùng và đóng 
kín. Một bình được dán lên dòng chữ ‘yêu thương nhân loại’ và một bình 
thì dán dòng chữ ‘mày làm tao đau, tao sẽ giết mày’.  

 

Nước mới lấy từ hồ 
 
 
 
 
 
 
 

Và kết quả là các phân tử nước biến đổi 
như bạn thấy ở hai hình bên phải.  

 

 

 
 

 
 
 
 
Yêu Thương Nhân Loại

 
Tao sẽ giết mày

 

 
 
 

 
 

Yêu thương & biết ơn Chúc phúc 

Trong các thí nghiệm khác, ông đã dùng ý nghĩ 
trực tiếp để tác động lên nước. Ông gửi tâm từ 
đến nó hoặc các suy nghĩ tích cực vào đây. Kết 
quả đạt được hoàn toàn tương tự. Khi nói về các 
kết quả này, Tiến sĩ Emoto luôn nhấn mạnh tầm 
quan trọng của tác ý là động lực làm thay đổi mọi 
thứ. 
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Xin hãy nhớ rằng 70% cơ thể chúng ta là nước: 
 

 
 

Nếu suy nghĩ có thể biến đổi nước, nó cũng biến đổi cơ thể chúng ta! 
 

 
 

Ông cũng làm thí nghiệm với âm nhạc và thu được nhiều kết quả thú vị. Bạn có thể 
tìm thấy rất nhiều ảnh chụp được công bố trên internet. Dù nhiều người cho rằng độ 
chuẩn xác của thí nghiệm này chưa hoàn hảo, tuy nhiên bạn có thể nhìn thấy rất nhiều 
ảnh chụp được ông chia sẻ và tự đưa ra kết luận cho mình.  
 

Bằng cách nào mà một loại vật chất vô ý thức lại có thể biến đổi chỉ với một tác ý? Với chúng tôi, nó là 
dấu hiệu của trí thông minh và tính thống nhất.  
 
Giờ đây hãy cùng chúng tôi khám phá thêm một thí nghiệm tương tự của Tiến sĩ  Clive Backster, được 
tóm tắt lại cho các bạn dễ theo dõi. 

 

Tiến sĩ Clive Backster là một chuyên viên của cục CIA (tình báo Mỹ), sau nhiều năm công tác ông muốn 
quay về nghiên cứu thiên nhiên cây cối. Ông quyết định sẽ đấu dây dò của chiếc máy phát hiện nói dối 
vào cây để tìm hiểu xem chúng phản ứng ra sao trước các sức ép khác nhau.  

 

Khi một chiếc máy phát hiện nói dối được nối vào cơ thể con người, nó sẽ đo mức độ phản ứng của 
da - Galvanic Skin Response (GSR) để xem người đó có trung thực hay không. Ví dụ như khi họ bị áp 
lực phải nói dối, chỉ số GSR này sẽ tăng lên cao độ. Từ đó, tiến sĩ Backster muốn xem thử liệu cây cối 
có phản ứng tương tự hay không. 

 

Và ông đã tìm thấy gì? 
 

 

Thứ nhất, cái cây phản ứng mạnh trước áp lực bị bẻ lá. Nó 
phản ứng mạnh nhất khi một trong những chiếc lá bị đốt 

cháy. Thú vị hơn nữa, Backster phát hiện ra rằng nếu ông 
chỉ giả vờ quẹt diêm mà không đốt, cái cây sẽ không phản 

ứng lại. Chỉ khi nào ông thực sự có ý định đốt là thì biểu đồ 
đo chỉ số GSR mới dao động.  
 

Trong thí nghiệm tương tự, ông thấy rằng cái cây cũng 
phản ứng trước cái chết hay sự đau khổ của các sinh vật 

lân cận. Thí nghiệm này người ta nhúng một con tôm bất 
kỳ vào nồi nước sôi trong một căn phòng có cây cối, và cái 
cây đã có phản ứng trước cái chết của con tôm.  

 
Ông cũng thấy rằng khi đổ nước sôi xuống bồn rửa, cái cây 
cũng phản ứng tương tự. Hóa ra là dưới bồn rửa có rất 
nhiều ổ vi sinh vật và vi khuẩn dưới đó, vì đã lâu không 
được cọ rửa.  
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Ông đã nói rằng khám phá này chỉ là tình cờ, do ông lúc nào cũng nối dây vào cái cây và vô tình thì 
nhà bếp của ông cũng nằm kế đó. 

 

Từ khám phá này, ông quyết định sẽ thí nghiệm rộng hơn, trên cả loại thức ăn có vi sinh là ya-ua 
(yoghurt). Ông thấy rằng yoghurt cũng phản ứng y như cái cây trước áp lực. 

 
Ví dụ như ông đo chỉ số phản ứng của 
các vi sinh vật khi có một người đang 
ngồi ăn yoghurt kế bên. Trong khoảng 
thời gian dịch dạ dày tiết ra để tiêu hóa 
món ăn đã vào bao tử, chỉ số GSR của 
muỗng yoghurt bên ngoài liên tục dao 
động. Có vẻ như những vi sinh còn 
sống cũng phản ứng lại trước cái chết 
của đồng loại trong cự li gần. Đồng 
thời các vi sinh trong yoghurt cũng 
phản ứng trước bất kỳ sự phá hoại cây 
cối nào diễn ra xung quanh chúng.  

 

Đây quả là những khám phá kỳ lạ! 
 
Cũng cần nhắc lại một thông tin về cha đẻ của ngành di truyền học sơ khai, Tiến sĩ Francis Crick, đã 
kết luận sau rất nhiều thực nghiệm khoa học rằng: 99.9% các hạt bụi trong ngân hà đều có cùng một 

dải quang phổ (sóng ánh sáng) với các vi khuẩn đã chết được đông lạnh. Khi kết hợp hai thí nghiệm 
này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy có gì đó hết sức thú vị đang diễn ra.  
 

Bây giờ hãy trở lại với chủ đề về tính tương quan kết nối vạn vật - nó liên kết mọi thứ lại 
như thế nào?  

Chúng ta đã thấy phân tử nước bị thay đổi bởi tác ý của con người. Chúng ta cũng đã thấy các sinh 
vật phản ứng lại trước cái chết hay sự mất mát của môi trường xung quanh. Giờ đây sẽ có thêm một 
thí nghiệm nữa liên quan trực tiếp đến tính liên kết thống nhất.   

 
Thí nghiệm này được thực hiện vào năm 1993 tại Washington DC, thủ đô của nước Mỹ. Lúc đó đây là 

thủ đô được mệnh danh giết chóc, trước khi 4.000 tình nguyện viên đến từ hơn 100 quốc gia trên thế 
giới đã tới để cùng nhau hành thiền và cải tạo môi trường sống cho khu vực này. 
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Dự báo cho rằng khi có một tập thể cùng hành thiền sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực và làm giảm 25% tỉ lệ 
phạm tội được báo cáo bởi FBI (cục an ninh Mỹ). 

 
Cảnh sát trưởng của Washington đã không mấy tin tưởng vào dự báo này, tuy nhiên quả thật điều kỳ 
diệu đã diễn ra một cách chậm rãi mà chắc chắn. Khi mùa hè kết thúc, lượng lượng cảnh sát thậm chí 
đã trở thành cộng tác viên lẫn nghiên cứu chính về hiệu ứng này! 

 
Chỉ trong một mùa hè, tỉ lệ tội phạm đã giảm đúng 25% tại Washington DC. 

 
Lý do người ta có thể dự báo chính xác như vậy là vì trước đó họ đã thí nghiệm hơn 40 lần tại các địa 

điểm khác nhau, với quy mô nhỏ hơn. Thí nghiệm này sau đó được gọi là The Maharishi Effect. 
 

 

Wikipedia định nghĩa Maharishi Effect: “Là một hệ quả được tạo ra bởi một cộng đồng 

người cùng hành thiền theo phương pháp Transcendental Meditation Technique. Vào 

năm 1960 người ta cho rằng môi trường sống sẽ được cải thiện nếu 10% dân số của 

khu vực đó thực hành thiền cùng nhau. Con số này sau đó được giảm xuống còn 1% 

và được đặt tên là ‘Maharishi Effect’.” 

 

Giờ đây chúng ta đã có dữ liệu xác nhận rằng sẽ có một sự thay đổi tích cực cho cả một thành phố khi 
có một lượng tâm từ đủ lớn phát ra từ những người hành thiền bên trong đó. 

 
Thí nghiệm này cũng giúp chúng ta tự tin hơn khi thiền tập hoặc tự chữa lành. Bạn có thể tin rằng, khi 
đang chữa lành (hay thiền tập) cho mình cũng chính là lúc bạn đang làm thay đổi môi trường xung 
quanh. 

 

 

Khi tiếp tục thực hành, chúng ta sẽ ngày càng cảm nhận 
được thế nào là tính thống nhất, hay ‘tính Không’ trong 
Phật giáo. Khi các ô nhiễm ngày càng bớt dần, chúng ta 
sẽ dần nhận ra mặt trời đang tỏa chiếu bên trong mình vì 
lợi ích của tất cả muôn loài. 
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Giờ đây chúng ta hãy cùng đến với một thí nghiệm của nhà vật lý học John Hagelin. Ông nói rằng ở 

Cấp độ căn bản nhất khoa học cũng đã khám phá được rằng, có một nguồn lực tồn tại được biết đến 

như là:  

 

TÂM THỨC: 
 

Một nguồn lực có trí thông minh, không giải thích được đang 

vận hành toàn bộ quy luật của thiên nhiên và làm sanh khởi 

vạn vật. 
 
 
 
Những gì chúng ta nhìn thấy trong đời sống thực chất là những con sóng đến từ một trường hợp nhất 

(unified field). Tất cả dường như đều xuất phát từ một thể.  
 
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể xem các video trên Youtube về trường hợp nhất này bằng cách dùng 
từ khóa ‘unified field theory’ hay ‘Dr John Hagelin’. Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá thêm rất nhiều 
các thông tin cùng chủ đề về khoa học tâm thức (the science of consciousness) hay vật lý lượng tử 
sẵn có trên internet.  

 
Tóm lại, từ tất cả những gì chúng ta đã tìm hiểu có thể kết luận rằng: 

 
 

Tất cả đều là một 
 

 

Một khi ta đã có thể xóa tan ảo ảnh về bản ngã, nhận rõ sự thật về tính thống nhất, thì trường năng 
lượng này sẽ được hiển lộ. Khi đó ta sẽ thoát khỏi mọi ô nhiễm, mọi điều tiêu cực và trải nghiệm một 

trạng thái của Tình thương Kỳ diệu.  
 
 
 

Mong cho tất cả đều đạt đến sự thấu hiểu về bản chất chân thật của mình 
và mong cho chúng ta san sẻ ánh sáng cùng tiǹh thương với nhau trên 
chặng đường tiến tới lối sống hòa hợp.  

 
 

Với lời chúc phúc lành, 
 

Marty & Gerry Donnelly 
Love Inspiration 
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 Phu ̣luc̣ Hai 
Joshin Kokyu Ho 
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Thiền Joshin Kokyu Ho  
 
Ky ̃thuâṭ ‘Joshin Kokyu Ho’ được daỵ bởi Ngài Usui 
như môṭ cách đưa Reiki vào khu vực đan điền, mà 
tiếng nhâṭ goị là ‘Hara'. Đây là nơi được biết đến 
như vùng dưới rốn môṭ chút, tương ứng với Luân 
xa rốn hay Luân xa xương cùng. 
 
Vi ̀vâỵ mà những cuṃ từ như Hara, đan điền, luân 
xa rốn, luân xa xương cùng, v.v... đều chi ̉cùng môṭ 
vi ̣tri ́là luân xa thứ hai từ dưới lên. 
  
Luân xa này được xem là biển năng lượng (khi ́hải) 
trong nhiều truyền thống khác nhau. Đây là lý do 
mà Ngài Usui đưa ky ̃thuâṭ này vào daỵ trong Reiki 
như môṭ cách kết nối năng lượng bên ngoài vào 
biển khi ́bên trong. 
  
‘Joshin Kokyu Ho’ giờ đây có thể được kết hợp với 
bất kỳ phương pháp chữa lành nào khác hoăc̣ sử 
duṇg như môṭ phương pháp thiền tiñh tâm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Dưới đây là phương pháp Joshin Kokyu Ho cổ truyền: 
 

 

Trước tiên, Ngài Usui daỵ hoc̣ trò ngồi thẳng lưng, vi ̀ 
khi côṭ sống giữ thẳng, năng lượng sẽ di chuyển dễ dàng hơn 
qua các trung tâm luân xa của cơ thể. Baṇ có thể ngồi ghế hay 
ngồi xếp bằng đều được. 

 

Hai tay đăṭ trên đùi, bắt đầu hướng tâm xuống khu vực đan điền. 
Đây là nơi nằm dưới rốn khoảng 3cm, bên trong cơ thể. Baṇ đăṭ 
tâm ở đây và để ý đến sự phồng xep̣ của buṇg dưới theo từng 
nhip̣ thở. Đi vào… đi ra… đi vào… đi ra. 

 

Khi tâm baṇ đã an trú vào từng nhip̣ thở vào ra rồi, hãy hiǹh dung 
môṭ luồng sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống đin̉h đầu và đi vào 
đan điền mỗi khi baṇ hit́ vào.  

 

Khi thở ra, baṇ hiǹh dung luồng sáng này từ đan điền chaỵ ra khắp từng lỗ chân lông trên cơ 
thể, mang theo tất cả những căng thẳng, lo lắng, mêṭ nhoc̣ ra ngoài. Bất kỳ thứ gi ̀không cần 
thiết nữa, hãy buông bỏ chúng theo từng nhip̣ thở ra. 
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Baṇ cũng có thể hiǹh dung vùng đan điền này tỏa sáng hơn, toàn thân của baṇ cũng trở nên trong 
sáng hẳn ra sau từng nhip̣ thở vào và thở ra, vi ̀năng lượng từ từ đi vào và làm tràn ngâp̣ cơ thể baṇ. 

 

. 
 
 

Joshin Kokyu Ho chi ̉đơn giản có vâỵ thôi. Hit́ vào, cảm nhâṇ ánh sáng Reiki đi vào 
khu vực đan điền. Thở ra, Reiki tuôn chảy từ đan điền ra từng bô ̣phâṇ trong cơ thể. 

 

Baṇ có thể thực hành bao lâu tùy ý, chúng tôi nghi ̃có thể 5 phút hoăc̣ hơn. Dần dần baṇ sẽ quen và 
cảm nhâṇ rõ hơn. 

 
Đây cũng là kỹ thuâṭ bổ sung cho bất kỳ phương pháp chữa lành nào khác! 

 
Ky ̃thuâṭ này giúp chúng ta cảm thấy thư giãn và quân biǹh môṭ 
cách nhanh chóng. Nó cũng giúp ta trở về với gốc rễ năng lượng 
của miǹh thông qua viêc̣ hiǹh dung tất cả chi ̉là ánh sáng. 

 

Chúng tôi cũng phát triển thêm các ky ̃thuâṭ tương tự như Joshin 
Kokyu Ho để hỗ trợ baṇ trong viêc̣ thực hành ở Cấp đô ̣1 này: 

 
  Phiên bản 1 – Tay để ở đan điền 

Nhiều người mới bắt đầu có thể găp̣ khó khăn khi hiǹh dung ra 
khu vực đan điền. Vi ̀vâỵ chúng tôi gợi ý baṇ nên nằm xuống và 
đăṭ tay như hiǹh bên caṇh. 
 

Chúng tôi thấy rằng tư thế này hỗ trợ rất tốt cho viêc̣ điṇh tâm 
nơi đây và đồng thời bàn tay cũng tiếp thêm hơi ấm cho vùng 
đan điền.   

Nếu muốn baṇ hãy tác ý cho Reiki chảy vào vùng đan điền môṭ 
lúc trước khi bắt đầu nhip̣ thở. 

Hãy hiǹh dung ra môṭ luồng ánh sáng trắng từ trên cao đang roị xuống. Khi hit́ vào, luồng sáng chaỵ 
vào vùng đan điền, chỗ baṇ đang đăṭ tay. Khi thở ra, ánh sáng từ đan điền tỏa khắp cơ thể. 

 
Cứ lăp̣ đi lăp̣ laị như vâỵ cho đến khi baṇ muốn kết thúc.  
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  Phiên bản 2 – Tay đăṭ ở Luân xa Tim 

Dù hiểu rằng muc̣ đićh của Joshin Kokyu Ho là kết nối Reiki với 
đan điền, tuy nhiên chúng tôi cũng thấy Luân xa Tim là khi vực 
khá quan troṇg. 

 
Để bắt đầu, baṇ hãy nằm xuống và đăṭ tay miǹh lên khu vực giữa 
ngực như trong hiǹh minh hoạ. Nếu muốn baṇ cũng có thể ngồi 
và không cần đăṭ tay lên vùng ngực. Viêc̣ đăṭ tay chi ̉là để hỗ trợ 
baṇ dễ tâp̣ trung vào vùng này hơn. 
 
Dành it́ phút để kết nối và tiñh tâm taị vùng tim. Baṇ cũng có thể 
để Reiki chảy vào vùng này môṭ lúc trước khi chú ý đến hơi thở. 

 

ÁNH SÁNG 

TRA ́ NG 

REIKI 

Ánh sáng 

trắng Reiki 
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Khi đã sẵn sàng, baṇ hãy hit́ vào và hiǹh dung Reiki chaỵ vào đin̉h đầu và đến Luân xa tim. 
Khi baṇ thở ra, ánh sáng từ tim lan tỏa khắp toàn bô ̣cơ thể. Hãy thực tâp̣ hit́ thở cùng Reiki và 
Luân xa tim trong khoảng 5 – 10 phút. Hãy nhớ là phương pháp này có thể mang ra ánh sáng 
môṭ số vấn đề! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Môṭ vài baṇ có thể cảm thấy khó chiụ, lý do là vi ̀có rất nhiều hàng rào đã được dựng lên taị 
trung tâm tim (nhằm giúp baṇ đỡ bi ̣tổn thương). Nếu baṇ thấy có cái gi ̀vướng mắc, tức ngực 
hay dơ dáy xuất hiêṇ, đây là tiń hiêụ tốt cho thấy sự thực tâp̣ đang giúp baṇ tháo gỡ!   

 

 
Cảm giác có sự “dơ dáy” thường xuất hiêṇ khi baṇ 
đang dẫn khi ́ thở ra cùng Reiki rời khỏi vùng tim để 
đến toàn thân. Có khi baṇ cũng thấy cái cuc̣ này bi ̣mắc 
laị bởi rất nhiều hàng rào chắn nơi tâm. 

 
Chi ̉bằng cách ý thức được miǹh đang ôm môṭ cuc̣ đen 
tối nào đó trong cơ thể, chúng ta mới đủ dũng khi ́để 
cảm nhâṇ nó và buông bỏ! Đây là dấu hiêụ cho thấy 
baṇ đang trưởng thành  về măṭ năng lượng. Ánh sáng 
của baṇ đang bắt đầu khởi chiếu, vi ̀vâỵ hãy cho nó 
tiếp tuc̣ soi roị  vi ̀lợi ićh cho muôn loài nhé!

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


USUI REIKI – CẤP 3A 

CHUYÊN VIÊN CHỮA LÀNH  
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  Phiên bản 3 – dùng trí tưởng tượng của baṇ! 

Giờ đây baṇ hoàn toàn có thể bắt đầu dùng hơi thở để dẫn Reiki đến bất kỳ vi ̣tri ́nào trên cơ 
thể. Vi ́du ̣như khi baṇ đang tâp̣ thể duc̣ căng giãn hay Yoga, baṇ có thể kết hợp với viêc̣ dẫn 
Reiki đến vùng đang được căng giãn. 
 

Hoăc̣ baṇ cũng có thể dùng hơi thở đưa Reiki vào đan điền rồi lan ra vùng hông châụ. Thử 
xem! Môṭ ý tưởng nữa, baṇ có thể dẫn Reiki vào lòng bàn chân. Vi ́du ̣như: 
 

chaỵ lên từ lòng bàn chân, đến đầu gối rồi quay ngược laị và ra khỏi bàn chân (1 phút)  

chaỵ lên từ lòng bàn chân, đến Luân xa 1 rồi quay ngược laị và ra khỏi bàn chân (1 phút)  

chaỵ lên từ lòng bàn chân, đến Luân xa 2 rồi quay ngược laị và ra khỏi bàn chân (1 phút)  

cứ tiếp tuc̣ cho Luân xa 3, 4, 5 đến vùng tim thi ̀ngừng laị (tổng côṇg 3 phút) 

 
 
Thường các Luân xa cao hơn sẽ không thể dẫn năng 
lượng đi xuống mà sẽ đi lên qua đin̉h đầu, ở đây dùng 
bàn chân làm điểm bắt đầu nên chi ̉dừng laị taị Luân xa 
tim. Các baṇ lưu ý khi áp duṇg nhé. 
 
Nếu muốn, baṇ có thể hiǹh dung năng lượng đang được 
dẫn chińh là năng lượng chữa lành đến từ Me ̣Đất.  

 

Khi tâp̣ bài này chúng ta cũng đang thở sâu và giúp tăng 
lượng oxy trong cơ thể. 

 

Là môṭ phần mở đầu cho thiền điṇh, hit́ thở sâu giúp tăng 
sự tâp̣ trung và đưa hê ̣thần kinh phó giao cảm vào traṇg 
thái nghi ̉ngơi. Đây thực sự là bài tâp̣ tốt cho viêc̣ chữa 
lành lẫn thiền điṇh. 

 

Dẫn thiền Joshin Kokyu Ho bằng tiếng Anh 

Mời baṇ xem video các phiên bản phát triển của phương pháp taị đây: 

 

 
Joshin Kokyu Ho thiền hướng dẫn (Video / Audio) 

 

 
 
Baṇ có thể dùng phương pháp của riêng miǹh nhé! Đây chi ̉là những gợi ý cho ai cần thôi. 
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 Phu ̣luc̣ Ba  
 Thông tin hữu ích 

 

 
 

Ở phần này bạn sẽ có hai loại tờ rơi: 

a). Tờ rơi có các biểu tượng Master Reiki Cấp độ 3a 

b). Tờ rơi cung cấp thông tin sau ca chữa 

 

a). Tờ rơi có các biểu tượng Master Reiki Cấp độ 3a 

Trong đó có 3 biểu tượng Đai-Kô-Myô Tây Tạng, Usui Đai-Kô-Myô và Raku để bạn tiện tra 

cứu. Bạn có thể in ra và để ở vị trí dễ dàng xem được để gợi nhớ về các biểu tượng. 

b). Tờ rơi cung cấp thông tin sau ca chữa 

Đây là bảng thông tin vô cùng giá tri ̣mà baṇ có thể tăṇg cho người nhâṇ. Đây là dip̣ baṇ có thể 
chia sẻ thêm thông tin về Reiki đến người nhâṇ, cũng như giúp ho ̣có nguồn tham khảo trong 
những ngày tới về hiêụ ứng thải đôc̣. 

Chúng tôi rất vui được triǹh bày những thông tin mà baṇ có thể bỏ vào tờ rơi sau ca chữa, baṇ 
có thể dùng nó để thiết kế laị cho đep̣ rồi gửi tăṇg khách hàng hay người nhâṇ của miǹh. Baṇ 
cũng có thể tải về bản pdf tiếng Anh taị đây tờ rơi taị website).  
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Những điều cần biết sau ca chữa 
(Dùng cho tri ̣liêụ trưc̣ tiếp) 

 

Cảm ơn vi ̀baṇ đã tham dự buổi chữa lành. Chúng tôi hi voṇg baṇ đã có khoảng thời gian thư 

giãn đầy lợi lac̣ và trường năng lượng của baṇ sẽ tiếp tuc̣ có những biến chuyển tićh cực dài 

lâu. Giờ đây khi baṇ có nhiều thay đổi về măṭ năng lượng, xin hãy lưu ý vài vấn đề quan troṇg 

sau đây:  

 
1.  Nước: Trong vòng 24h ngay sau ca chữa lành, baṇ nên uống nhiều nước. 

Điều này sẽ giúp cơ thể loaị bỏ những chất đôc̣ hay căṇ bã đã được tống ra 

trong lúc chữa và ngay sau đó nữa. Nếu được baṇ hãy duy tri ̀ viêc̣ uống 

nhiều nước cho hai ngày liên tiếp. 

2. Sư ̣thay đổi:  Khi những năng lượng cũ được di dời, baṇ có thể găp̣ môṭ vài triêụ chứng 

sau đây: 

 

• Không thấy gi ̀thay đổi (hoàn toàn biǹh thường) 

 
• Mêṭ mỏi và kiêṭ sức, như thể không làm gi ̀nổi nữa. (Hãy yên tri ́rằng đây chi ̉ là giai 

đoaṇ chuyển giao taṃ thời, lúc này baṇ cần dành nhiều thời gian nghi ̉ngơi cho cơ thể 
hồi phuc̣). 

 

• Năng lượng dồi dào. (Dù cho baṇ cảm thấy quá nhiều năng lượng, nhưng cũng nên 
hiểu rằng đây là môṭ giai đoaṇ taṃ thời khi năng lượng đang được điều chin̉h và quân 
biǹh laị. Nếu muốn baṇ có thể tâp̣ thể duc̣ để xả bớt, nhưng hãy tâp̣ nhe ̣nhàng và vừa 
phải thôi). 

 

• Những cảm xúc bất chợt như: khóc lóc, buồn bã, vui sướng, v.v. 
(Thường sau ca chữa cơ thể sẽ tiếp tuc̣ thải bỏ những năng lượng 
tắc nghẽn dưới daṇg cảm xúc. Điều này là hoàn toàn biǹh thường 
và có lợi cho baṇ). 

 

• Cảm thấy râm ran khắp toàn thân.  (Điều này đơn giản là năng lượng đang được dic̣h 
chuyển và quân biǹh laị trong cơ thể). 

 

• Có thay đổi về thói quen đi vê ̣sinh. 
 

• Ở phu ̣nữ cũng có thể bi ̣thay đổi chu kỳ kinh nguyêṭ. 
 

• Thay đổi về thói quen ăn uống, như thèm những loaị thực phẩm khác, 
ăn nhiều hay it́ hơn. 

 

• Thay đổi quan điểm và tư duy. (Khi viêc̣ chữa lành diễn ra, nó sẽ di 
chuyển cả những màng loc̣ thông tin trong tâm baṇ, khiến góc nhiǹ của 
baṇ về cuôc̣ đời thay đổi, thâṃ chi ́cả những lề thói tư duy xưa cũ cũng 
biến mất và baṇ nảy ra những ‘cái thấy’ mới la ̣cùng sự khao khát tiến bô ̣
về măṭ tâm thức). 
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3.  Nối đất: Đôi khi baṇ có thể găp̣ tiǹh traṇg mất kết nối với đất (ngay sau ca chữa hoăc̣ vài ngày 

tiếp đó). Điều này đơn giản là vi ̀năng lượng baṇ tiếp nhâṇ không đến từ măṭ đất, nên baṇ sẽ cảm 

thấy hơi bồng bềnh, tựa như đang bay bổng. Đôi khi còn trở nên vuṇg về, dễ làm rớt đồ hoăc̣ đi 

đứng dễ vấp té. Hoăc̣ baṇ cảm giác như thể baṇ  

và cơ thể chưa đồng nhip̣ với nhau. 

Điều này có thể dễ dàng được khắc phuc̣ bằng các biêṇ pháp: 

  đi chân trần trên bãi cỏ hoăc̣ đất trống, 

  đào đất bằng cái xẻng               

 ôm cây (cái này hiêụ quả thiêṭ đó!) 

 hoăc̣ bài tâp̣ nối đất sau đây: 

 
Đứng thẳng, hai bàn chân chaṃ trực tiếp lên đất và hiǹh dung baṇ đang là môṭ cái cây. Tưởng 
tượng dưới hai lòng bàn chân baṇ là những cái rễ to, khỏe đâm thẳng vào lòng đất. Những cái rễ 
này tiếp tuc̣ moc̣ thêm nhánh sâu hơn và xa hơn lan vào trong đất, để đảm bảo cái cây to là baṇ có 
thể tru ̣vững vàng. Tiếp tuc̣ cảm nhâṇ năng lượng dồi dào từ lòng đất được truyền vào các nhánh 
rễ và lấp đầy cơ thể baṇ. Baṇ có thể thực hành bài tâp̣ nối đất này ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào baṇ 
cần. 

 
Tóm laị là những cảm xúc đến đi bất chợt là những điều hết sức 

biǹh thường trong môṭ thời chữa lành. Cơ thể baṇ đang thải bỏ 

những gi ̀không cần thiết để có chỗ trống cho nguồn năng lượng 

mới tràn vào. Baṇ hãy kham nhẫn và để cơ thể tự điều chin̉h. Nếu 

baṇ mêṭ, hãy nghi ̉ngơi. Nếu baṇ đói, hãy đi ăn. Nếu baṇ muốn 

khóc, hãy cứ khóc. 
 

 
 
 
 

Chữa lành diê ̃n ra thêô từng lớp, 
giô ́ ng viê ̣ c bốc vổ hành 

Viêc̣ chữa lành diễn ra như ta bóc hành, hết lớp này tới lớp khác. 
Môṭ thời Reiki là đủ để quá triǹh này bắt đầu, nhưng ta cần phải 
tiếp tuc̣ những thời chữa lành tiếp theo để bóc được những lớp 
nằm sâu bên trong. 

 

Hãy ghé trang the healing crisis, để có thêm kiến thức về hiêụ ứng 
thải đôc̣. 

 

Cảm ơn baṇ đã đồng hành cùng chúng tôi và ước mong sẽ găp̣ laị 
baṇ trong ánh sáng và tiǹh thương! 

 
 
 

 

Cảm ơn baṇ vì đa ̃đón nhâṇ sư ̣chữa lành! 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/the-healing-crisis-q1.html
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VI ̀LỢI IĆH ĐÊŃ HÊT́ THẢY MUÔN LOÀI  

Nguyện cầu cho tất cả vượt thoat́ mọi khổ đau. 

 

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

