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Maitri Mangalam! 
(Chào đón bạn trong tâm từ) 

 
Trong yêu thương, chúng tôi vui mừng được chia sẻ tới 
bạn cuốn Cẩm nang Love Inspiration. Ở đây, chúng tôi 

hi vọng đem đến cho bạn những trải nghiệm và góc 
nhìn của mình, từ đó giúp bạn kết nối sâu sắc với những 

bài học, năng lượng và phương pháp thực hành chữa 
lành tại Love Inspiration. Mong tất cả đều được tận 

hưởng tình yêu thương bất tận, bình an và hạnh phúc!   
 

Chúc phúc, Marty & Gerry 
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Giới thiệu và Chào mừng 
 

Chúng tôi khiêm tốn viết nên và trao tặng cuốn cẩm nang Love Inspiration 
này cho cộng đồng, hi vọng giúp đỡ mọi người kết nối với những kênh dẫn, 
thực hành hệ thống chữa lành tại Love Inspiration theo cách hiệu quả, tốt đẹp 
và thuần khiết nhất có thể.    

 

Do đó, cuốn sách nhỏ này bao gồm nhiều trải nghiệm quan trọng có được từ 
việc thực hành của chính Marty và Gerry, kết nối với những lời dạy tại Love 

Inspiration để chia sẻ cùng bạn. Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách sẽ giúp bạn 
đi sâu vào những trải nghiệm bên trong, từ đó có thể tận hưởng nhiều tình 
yêu thương, ánh sáng và bình an.   

 

Tại Love Inspiration có rất nhiều các khóa học, giáo trình và hướng dẫn chữa 
lành khác nhau, chúng tôi hi vọng cuốn cẩm nang này có thể giúp bạn cảm 
nhận bức tranh lớn hơn về cách chúng ta kết nối với những năng lượng bậc 
cao và tiếp cận việc thực hành chữa lành cũng như thiền định. 

 

Các hệ thống chữa lành tại Love Inspiration cũng có thể đẩy một loạt những 
vấn đề từ bên trong bạn ra ngoài (khi quá trình chữa lành diễn ra). Với tinh 
thần này, chúng tôi hi vọng những trải nghiệm của mình có thể giúp bạn hiểu 
rõ về tổng thể quá trình này, từ đó bạn có thể tận hưởng một hành trình 
phong phú, suôn sẻ và bình an hơn, tiến tới ánh sáng mới tươi đẹp. 

 

 

Cuốn cẩm nang này bao gồm những gì? 
 

• Phần 1 Những chỉ dẫn tại Love Inspiration (Tr 2) 

 
• Phần 2 Chu kỳ hợp nhất tới Ánh sáng (Tr 4) 

 
• Phần 3 Mở rộng tác ý của bạn (Tr 7) 

 
• Phần 4 Lợi ích của tích lũy thiện nghiệp (Tr 12) 

 
• Phần 5 Kênh dẫn và khai kênh (Tr 16) 

 
• Phần 6 Vai trò của chỉ dẫn từ Thiêng liêng (Tr 20) 

 
• Phần 7 Tâm thức Từ Ái mới (Tr 24) 
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Phần 1   Những chỉ dẫn tại Love Inspiration 
 

Trở lại năm 2011, trước khi tạo nên Love Inspiration, Marty & Gerry nhận được 
thông tin từ "Tâm thức cao hơn" rằng thế giới sẽ có một thay đổi rất đáng kể về 
rung động năng lượng, tức là thế giới sẽ chuyển từ tâm thức "cũ" (tâm thức 
xung quanh cái "Tôi") sang một tâm thức "hợp nhất" hoàn toàn mới (tâm thức 
về tính hòa hợp và đồng nhất). Trong thời gian này, chúng tôi được cho biết 
mục tiêu chính của Love Inspiration là cung cấp cầu nối giúp mọi người bước 
vào rung động dựa trên tình yêu thương và sự "hợp nhất". (The New 
Consciousness). 

 
Kể từ năm 2011, Love Inspiration đã nhận được rất nhiều kênh dẫn, năng 
lượng, và những chỉ dạy chuyển giao từ các Tâm thức cao hơn. Và cũng bởi hiện 
tại, trên trang web của Love inspiration có rất nhiều hướng dẫn, nên chúng tôi 
nghĩ rằng cuốn sách này sẽ hữu ích (như một điểm khởi đầu) nhằm chia sẻ 
nhiều thông tin hơn về những khóa học của Love Inspiration, từ đó mọi người có 
thể hiểu thêm mục đích tổng quát của những nội dung này và tận dụng tối đa 
chúng. 

 
Để bắt đầu, Love Inspiration đã đặc biệt mang 
đến Lộ Trình Thăng Cấp – Ascension Pathway 
nhằm giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi 
sang tâm thức yêu thương và hợp nhất. Những 
năng lượng này là con đường giúp bạn từng 
bước hòa vào rung động của Tâm thức Từ Ái 
mới, từ đó, bạn sẽ được ơn trên chỉ dẫn để hòa 
hợp với sự chữa lành, thanh lọc, rộng mở, phát 
triển cũng như tiến bộ một cách sâu sắc và đầy 
ý nghĩa. 

 

Một phần của cuộc hành trình là bạn sẽ được 
hướng dẫn từ từ phá vỡ các khuôn mẫu ý thức 
của bản ngã, từng bước, bạn sẽ được dẫn dắt 
để hòa hợp sâu sắc với tình yêu, ánh sáng, sự 
thuần khiết, hợp nhất, chân lý, sự hài hòa và 
bình an nội tâm. 

 
Ngoài Lộ Trình Thăng Cấp, Love Inspiration cũng mang đến nhiều hệ thống 
chữa lành từ Tâm thức cao hơn và đáng chú ý nhất là các "cấp độ nâng cao – 
advanced levels" giúp mở rộng những hệ thống chữa lành phổ biến hiện có 
(như Usui Reiki & Kundalini Reiki). 
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Tất nhiên có rất nhiều lợi ích đến từ việc thực hành các hệ thống này, và nó 

cũng là một sự bổ sung tuyệt vời cho hành trình của những ai đi trên Lộ Trình 
Thăng Cấp. 

 

Với thật nhiều yêu thương, chúng tôi muốn nói rằng những cấp độ nâng cao 

của Usui Reiki và Kundalini Reiki thực sự đưa việc chữa lành của bạn đến  
một mức độ hoàn toàn mới mẻ và rộng mở, 
và đó là lý do cần một số điều kiện tiên 
quyết quan trọng. 

 

Sau khi nhận được Lộ Trình Thăng Cấp 
cùng những hệ thống chữa lành bổ sung, 
chúng tôi mong muốn mang đến góc nhìn 
độc đáo về nó tại đây. Điều quan trọng 
nhất chúng tôi muốn chia sẻ là các năng 
lượng chữa lành này có tầm quan trọng 
lớn lao đối với Trái Đất. 

 

Với tình yêu, sự khiêm tốn và biết ơn, 
chúng tôi muốn khuyến khích những ai 
đang tìm kiếm sự chữa lành sâu, sự 
thanh lọc và ánh sáng hãy bắt đầu (hoặc 
tiếp tục) đi trên Lộ Trình Thăng Cấp và sử 
dụng cao lộ chính này để hòa vào trạng 
thái tâm cao hơn và cao hơn nữa. 

 

Ngoài ra, chúng tôi mời bạn ghé thăm trang web Love Inspiration, dành 
chút thời gian thời gian đọc và tìm hiểu những mục trong đó, để cảm nhận 
điều gì là phù hợp nhất với bạn trong hành trình phía trước. 

 

Và cuối cùng, chúng tôi muốn nói rằng khi bạn tiến bước trong hành trình này, 
có rất nhiều Tâm thức bậc cao đang dõi theo, hướng dẫn và hỗ trợ bạn vì lợi 
ích cao nhất của muôn loài. 

 

Do đó, với tình yêu, ánh sáng và sự khiêm nhường, chúng tôi mời bạn tiến 
bước trên hành trình này theo cách dành cho bạn. Và trên con đường hòa 
hợp với ánh sáng mới tuyệt đẹp, bạn hãy luôn nghe theo tiếng nói bên 
trong và trực giác thiêng liêng của mình. 

 

Chúng tôi hi vọng bản tổng quan ngắn gọn này có thể giúp bạn hiểu thêm về 
những hướng dẫn và các hệ thống chữa lành hiện có tại Love Inspiration. 
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Phần 2  Chu Kỳ Thăng Cấp – Ascension Cycle 
 

Với những ai đang tiếp tục trên Lộ Trình Thăng 
Cấp, bạn có thể nhận thấy một chu kỳ bắt đầu 
xuất hiện. Chúng tôi gọi nó là Chu kỳ Thăng Cấp 
và với kinh nghiệm của mình, chúng tôi muốn giải 
thích một chút về cách nó hoạt động.  

 

Chu kỳ Thăng Cấp bắt đầu khi bạn tiếp nhận năng 
lượng mới vào tâm thức. Theo các hướng dẫn tại 
Love Inspiration, điều này thường được thực hiện 
qua kênh dẫn của một số hệ thống, ví dụ như 
kênh dẫn Celestine Reiki cấp 1,  

kênh dẫn Celestine Reiki cấp 2... Khi bạn tiến về phía tình yêu, ánh sáng, 
sự thuần khiết, bằng cách nhận khai kênh, bạn có thể nhận được năng 
lượng mới từ Tâm thức cao hơn (các năng lượng này được các Tâm thức 
bậc cao đặc biệt thiết kế để giúp bạn tiến sâu vào rung động của tâm thức 
mới). 

 

Sau khi được khai kênh, trong những ngày, tuần hoặc tháng sau đó, bạn sẽ có 
một thời gian "nghỉ ngơi và tiêu hóa". Thời gian nghỉ ngơi và hấp thụ này phụ 
thuộc vào năng lượng mới bạn tiếp nhận, và thường kéo dài từ vài ngày đến 
nhiều tháng. Đây là thời gian chữa lành sâu, thanh lọc, học hỏi, phát triển, mở 
rộng, và chúng tôi đề nghị mọi người cố gắng tuân theo khung thời gian được 
yêu cầu, từ đó có thể tận dụng tối đa năng lượng nhận được. 

 

Nói một cách dễ hiểu, những gì xảy ra trong thời gian nghỉ này là năng 
lượng mới từ Tâm thức cao hơn đang khuấy động năng lượng cũ, tiêu cực, 
hoặc trì trệ bên trong bạn. Đây là bước thứ hai của Lộ Trình Thăng Cấp và 
có thể gây ra xáo trộn (do đó chúng ta thường cảm thấy mệt, uể oải, mất 
cân bằng hoặc các dấu hiệu bất thường trong thời gian này). 

 

Mọi người thường sẽ có cảm nhận khác nhau, phụ thuộc vào năng lượng được 
nhận và nghiệp của mỗi người. Một số ví dụ về cảm giác "bất thường" như 
mệt mỏi, thờ ơ, ốm nhẹ, bộc phát cảm xúc, tinh thần, mơ nhiều và kỳ lạ, rối 
loạn tiêu hóa, đau đầu... 

 

Thông thường, những loại triệu chứng này là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy năng 
lượng mới đang được xử lý, hấp thụ và hòa vào bên trong hệ thống năng 
lượng của bạn, bạn đang được chữa lành sâu sắc (quá trình chữa lành sâu này 
giúp loại bỏ những trược khí để bạn tiến sâu hơn vào ánh sáng và tình yêu). 
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Sau khi những năng lượng cũ, tối, trì trệ được khuấy động (trong thời gian 

nghỉ ngơi và hấp thụ), chúng phải được giải phóng khỏi hệ thống năng lượng 
của bạn. Thông thường, lúc này bạn sẽ trải nghiệm lại những 
năng lượng cũ trong một thời gian ngắn, tức là khi chúng 
được giải phóng. Điều này thường được gọi là hiệu ứng thải 
độc, và được mô tả là quá trình các lớp năng lượng rời khỏi 
hệ thống năng lượng của bạn một cách an toàn. 

 

Tùy thuộc vào dạng trược khí được làm sạch từ bên trong (và 

cũng phụ thuộc vào nghiệp quả) mà bạn có thể cảm thấy các 
xáo trộn về thể chất hoặc những khó chịu về cảm xúc, tinh 
thần hoặc cả hai! 

 

Khi bạn nhận thấy những dấu hiệu thải độc này, hãy xem đó là một dấu chỉ 
tuyệt vời của hành trình. Đó cũng là một thước đo độ tinh khiết của năng 
lượng từ Tâm thức cao hơn mà bạn đang nhận. Từ kinh nghiệm của bản thân, 
chúng tôi thấy rằng độ sâu và cường độ của hiệu ứng thải độc sẽ cho biết quy 
mô và tầm mức thăng cấp của bạn, vì vậy hãy để ý những dấu hiệu này! 

 

  

 

 

 

 

 

 
** Có thể bạn sẽ trải qua một hay nhiều đợt khủng hoảng trong thời gian này, và đáng 

chú ý nhất là hoạt động thanh tẩy / chữa lành sâu thường xảy ra trong lúc nghỉ ngơi và 

hấp thụ năng lượng (điều này là rất quan trọng). 

 
Chúng tôi lưu ý rằng bước 2 và 3 thường bao gồm việc học hỏi, phát triển và 
mở rộng năng lượng. Trên Lộ Trình Thăng Cấp, thông thường bạn sẽ được dẫn 
dắt bởi thiêng liêng để học hỏi, phát triển, chữa lành và mở rộng cùng lúc 
(nhớ rằng, điều này thường xảy ra trong quãng thời gian nghỉ). 

 

Hơn hết, hãy nhớ rằng hành trình của bạn luôn được dẫn dắt một cách thần kỳ 
bởi Tâm thức cao hơn, và mọi thứ đang hiện diện một cách hoàn hảo, độc 
nhất, thiêng liêng, dành riêng cho bạn! 
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Sau quá trình chữa lành sâu và sau mọi hiệu ứng thải độc, ta sẽ được dẫn dắt 

đến bước thứ ba – thăng cấp! Đây thường là khoảng thời gian tuyệt vời mà 
rung động năng lượng của bạn được nâng cấp lên mức độ mới và điều này 
thường đi kèm với những nhận thức mới, sự minh bạch và hiểu biết sâu hơn 
cho hành trình phía trước. 

 

Đây cũng là thời điểm mà bạn cảm nhận và kết nối với tình yêu, ánh sáng và 
bình an sâu sắc từ bên trong. Dần dần chúng ta sẽ học được cách trân trọng 
thời gian này, bởi một khi bạn khai kênh kế tiếp, thường sẽ có một lớp trược 
khí, khiếm khuyết hoặc bóng tối cần được chuyển đổi, lộ diện và làm sạch! Tại 
đây, chu kỳ thăng cấp lại bắt đầu, nhưng ở một cấp độ cao và sâu sắc hơn. 

 

Bằng cách này, với mỗi lần khai kênh, chu kỳ thăng cấp sẽ giúp bạn liên tục đi 

lên theo hình xoắn ốc. Dần dần, bạn sẽ bắt đầu thấy rằng sự chữa lành xảy ra 
theo từng lớp, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mình nhiều lần chữa lành 
cùng một vấn đề (tức là bạn chữa lành vấn đề này ở một lớp sâu hơn khi bạn 
tiến lên trạng thái cao hơn). 

 

Chúng tôi hi vọng những hiểu biết cơ bản về chu kỳ thăng cấp này sẽ mang 
đến sự rõ ràng, bình an, và thấu hiểu trên hành trình của bạn. Chúng tôi xin 
lưu ý rằng chu kỳ tương tự cũng xuất hiện ở những hệ thống chữa lành khác tại 
Love Inspiration, tuy nhiên bởi mục đích thiêng liêng của Lộ Trình Thăng Cấp, 
nên cường độ tại đây sẽ mạnh mẽ hơn. 
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Phần 3 Mở rộng tác ý của bạn 

Love Inspiration đã giúp nhiều người trên khắp thế giới có cơ hội kết nối 

với các hệ thống chữa lành từ tâm thức cao hơn, từ đó giúp họ cảm thấy 
bình an, yêu thương và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thật tuyệt! 
 

Khi bạn mới bắt đầu thực hiện quá trình chữa 
lành dùng năng lượng, bạn thường sẽ thực hành 
"tự chữa lành" (thông qua thiền định) và "chữa 
lành cho người khác" (tại các phiên chữa lành). 
Ở giai đoạn đầu, khi bạn học cách kêu gọi 
những nguồn năng lượng bình an, thư giãn, và 
yêu thương sâu sắc theo cách phù hợp với bạn, 
trọng tâm chính là giúp thiết lập kết nối ấm áp 
và yêu thương với "Tâm thức cao hơn". 

 

Đó là khởi điểm tuyệt với cho thế giới của chữa 
lành dùng năng lượng, khi bạn có thể cảm nhận 
và kết nối với những nguồn chữa lành tuyệt đẹp 
này, bạn sẽ dần làm chủ nghệ thuật truyền dẫn 
năng lượng từ Tâm thức cao hơn vì lợi ích của 
bạn và muôn loài. 

 

Từ nền tảng cơ bản này, trên hành trình chữa lành dùng năng lượng, bạn 
sẽ biết về khái niệm "chữa lành từ xa" (tức là bạn sẽ gửi năng lượng chữa 
lành của Tâm thức cao hơn xuyên qua thời gian và không gian). Ở điểm 
này, thường thì tầm nhìn của bạn sẽ được mở rộng phần nào khi bạn bắt 
đầu hiểu rằng rất cả chúng ta đều kết nối với nhau. 

 

Qua thời gian, bạn cũng sẽ nhận ra tầm quan trọng của tác ý trong thực 

hành và bạn có thể gửi tình thương, ánh sáng, sự chữa lành đến bất cứ ai 
hoặc bất cứ điều gì bạn muốn! Và đây là lúc chúng tôi muốn nhắc rằng bạn 
chỉ bị giới hạn bởi chính tâm trí của mình mà thôi! 

 

Cuối cùng, những bài học mới này có thể là một phần rất mạnh mẽ và hứng 
khởi của hành trình, và từ cái nhìn sâu sắc này, bạn thường sẽ bắt đầu tự tinh 
chỉnh việc thực hành chữa lành và thiền định của mình, dưới sự dẫn dắt từ 
thiêng liêng. 

 

Thông thường, hiểu biết mới sẽ tiếp tục phát triển và sâu sắc hơn, bạn sẽ bắt 
đầu kết nối sâu với những khái niệm về tính liên kết, tính hợp nhất và tương 
giao trong thực hành. Và với cảm nhận sâu về sự hợp nhất này, thì bình an, 
yêu thương và ánh sáng sẽ đến với bạn trong cuộc sống. 
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Chúng tôi muốn lưu ý rằng tất cả những khái niệm về hợp nhất, sự kết nối và 

tương giao là rất quan trọng để chúng ta hiểu được con đường thiền định và 
chữa lành này. 

Trong nhiều hướng dẫn, bạn có thể nhận được cơ hội quý giá để học hỏi, phát 
triển và mở rộng khi bạn bắt đầu chấp nhận ý tưởng chúng ta đều liên kết với 
nhau; thống nhất trong một trường năng lượng vô hình, mà mọi người thường 
gọi là Chúa, Nguồn, Đấng sáng tạo, Tâm Từ... 

Khi chúng ta bắt đầu khám phá khái niệm 

này sâu hơn, từ nền tảng nhất thể, chúng ta 
bắt đầu hiểu được cái "Ta toàn thể" thật vô 
lượng, phi thường như đại dương, nó chứa 
đựng muôn loài, mọi thời gian, không gian, 
vương quốc, mọi tần số và chiều kích. 

Từ đây, khi những hiểu biết sâu sắc tiếp tục 

bừng nở, chúng ta có thể bắt đầu thấy 
mình càng lúc càng không khác biệt với Tạo 
hóa thiêng liêng, ta có thể cảm nhận mạnh 
mẽ về năng lượng, niềm tin và sự hợp 
nhất. Tất nhiên, "hiệu ứng" quan trọng của 
sự hiểu biết này là trong ta sẽ tỏa ra tình  
yêu, lòng bi mẫn và trí tuệ một cách tự nhiên thông qua việc thực hành thiền 
định và chữa lành. 

Ví dụ, khi chúng ta thật sự hiểu rõ khái niệm nhất thể, làm thế nào chúng ta 
lại không muốn mọi người hạnh phúc và tự do khỏi mọi khổ đau? Làm sao 
chúng ta không muốn mỗi dạng sống đều được đổ đầy tình yêu và ánh sáng 
khi chúng là một phần của chúng ta? Làm sao chúng ta thờ ơ khi người khác 
đau khổ, mà không ít nhất là cầu nguyện, chúc phúc cho họ? Tất cả những 
câu hỏi này đến từ một quan điểm mới khi chúng ta nhìn nhận qua lăng kính 
của nhất thể. 

Khi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng những ý định vị tha, nhân từ, yêu thương và 

bác ái, thì ta cũng thu được rất nhiều lợi ích to lớn qua việc thực hành thiền 
định và chữa lành. 

Những lợi ích này thường đến khi chúng ta mở rộng tác ý của mình và cảm 
nhận sâu sắc tình yêu, lòng từ nảy sinh bên trong qua sự thực hành. Khi 
chúng ta chân thành đặt tác ý làm lợi lạc cho muôn loài, ta sẽ nhận được ánh 
sáng với cường độ mạnh mẽ hơn nhiều. Đây có thể là một trong những chỉ 
dẫn quan trọng nhất với bất kỳ thiền nhân, người chữa lành và người tìm kiếm 
tâm linh nào. 
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Điều này bắt nguồn từ nguyên tắc "ý ở đâu thì khí ở đó". Đây là một nguyên 

tắc đơn giản của Khí công và nếu chúng ta dành thời gian suy ngẫm, chiêm 
nghiệm và tìm hiểu nguyên tắc này sẽ thấy nó thật sự có ý nghĩa. 

Ví dụ, nếu chúng ta chỉ đặt tác ý chữa lành cho chính 
mình, vũ trụ sẽ phản hồi bằng cách bao quanh ta 
những gì ta cần để tự chữa lành, có thể là một cột 
sáng nhỏ được sử dụng để chỉnh sửa những bất thiện 
và tiêu cực bên trong ta; bất cứ điều gì cần thiết cho 
lợi ích cao nhất của riêng ta. 

Bây giờ, nếu chúng ta so sánh điều này với tác ý 
chân thành muốn muôn loài đều tràn ngập ánh 
sáng, tự do khỏi đau khổ và có được hạnh phúc vô  
biên, sự vui vẻ và giác ngộ - tác ý này khi đến từ trái tim, chắc chắn sẽ kêu 
gọi nhiều năng lượng ánh sáng lớn lao với cường độ mãnh mẽ hơn rất nhiều 
(bởi độ rộng lớn, thuần khiết, tình yêu, sự chân thành và vị tha trong tác ý 
của bạn). 

Nguyên tắc tương tự được tổng kết rất hay trong một câu nói, được biết đến là 

Luật của Một, như sau: 

 
“Một lòng vì lợi ích tha nhân sẽ mang đến khả năng đánh thức một 

khối lượng ánh sáng lớn lao.” 

Trong Phật giáo Tây Tạng, giáo lý quan trọng này được gọi là "Bodhicitta" 

dịch ra là "bồ đề tâm" hay tâm tỉnh thức. Theo đó, các nhà sư sẽ dành 
nhiều năm để trau dồi trạng thái tâm chánh niệm tỉnh giác, họ rèn luyện 
bản thân để an trú ở trong trạng thái vị tha và yêu thương nhiều nhất có 
thể. 

 

 Kết quả của sự trau dồi liên tục này là sự tiến bộ đáng kể 
của "sức mạnh ánh sáng" khi họ có thể tỏa ra tình yêu 

thương và ánh sáng trí tuệ vì lợi ích của muôn loài. 

Trong Giáo lý Maitri, đây cũng là trọng tâm của việc 

thực hành. Các hành giả Maitri sẽ thực hành thiền định 
với cảm giác tôn kính, đức tin, và sự tận tụy hướng tới 

Tâm thức cao hơn, và từ đây, họ sẽ tác ý và cầu 
nguyện cho lợi ích và hạnh phúc của muôn loài. Cầu 
mong muôn loài sẽ giải phóng khỏi khổ đau và thoát 

khỏi vòng sinh tử luân hồi. Cầu mong tất cả đều được 
tự do và giải thoát (Mukti & Moksha). 
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Từ việc thực hành "mở rộng tác ý" của bạn, chúng tôi muốn chỉ ra rằng sẽ có 

sự chuyển hóa lớn lao từ bên trong, sự phát triển, chữa lành và thanh lọc sẽ 
diễn ra khi chúng ta tiếp tục mở rộng tác ý "vì muôn loài". 

Vì vậy, khi làm việc thông qua Tâm thức cao hơn, bạn cần luôn nhớ nuôi 
dưỡng những ý định yêu thương, bao dung, và vị tha nhất có thể. 

Ví dụ, khi mới thực hành, bạn có thể tác ý, yêu cầu hoặc cầu nguyện 
những năng lượng chữa lành giúp cho muôn loài tự do khỏi khổ đau, cầu 
mong tất cả giải thoát khỏi sinh tử và thống khổ. 

Tất cả những tác ý như vậy đều thật tuyệt để bắt đầu chữa lành hoặc 
thiền định. Và tất nhiên, những tác ý đó chắc chắn sẽ giúp bạn nhận được 
nhiều hơn năng lượng tình yêu và ánh sáng, nhằm giúp bạn tích lũy nhiều 
thiện nghiệp trên hành trình phía trước. 

Trong những truyền thống tinh thần khác, chúng ta   

thường được giải thích đơn giản là "chiếu sáng cho tất cả" 
hoặc "lan tỏa đến tất cả", nói một cách dễ hiểu, 
mọi người  được hướng dẫn để hướng tình yêu, 
ánh sáng, sự chữa lành lan tỏa vì lợi ích muôn 
loài, như mặt trời tỏa ánh sáng yêu thương cho 
mọi tạo vật. 

 

Khi chúng ta tự chữa lành, ta có thể tác ý “Cầu 
mong tất cả năng lượng này chữa lành cho những 
vấn đề của tôi, giúp tôi trở thành kênh dẫn tuyệt vời 
của ánh sáng, từ đó mang lại lợi ích cho muôn loài. 
Cầu mong tôi có thể lan tỏa tình yêu và ánh sáng 
cho tất cả cùng vượt thoát khỏi khổ đau. Cầu mong 
tất cả tự do khỏi vòng sinh tử.” 

Kể từ khi Love Inspiration ra đời, một trong những trọng tâm chính đến từ 
Tâm thức cao hơn là giúp mọi người cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu, sự sáng 
tỏ, lòng vị tha. Những điều này được mô tả và quy định trong các cuốn sách, 
khóa học và ý tưởng này cũng được nhấn mạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần bởi 
Marty và Gerry thông qua các thông điệp từ Tâm thức cao hơn. 

Vì vậy, trong cuốn cẩm nang này, chúng tôi chia sẻ những điểm rất quan 

trọng khi bạn nâng cao tần số rung động của mình (qua việc khai kênh, thực 
hành chữa lành, tích lũy thiện nghiệp...). Chúng tôi cũng khích lệ bạn bắt đầu 
kết hợp, mở rộng những tác ý vị tha và bao dung trong quá trình thực hành 
nhiều nhất có thể, để cảm nhận được lợi ích vô biên từ đó. 
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Một cách đơn giản, chúng tôi chân thành khuyên bạn hãy luôn tiếp cận với 

thiền định và chữa lành ở mức độ sâu sắc của tình yêu thương, từ bi, trí tuệ 
(hiểu về tính nhất thể) và lòng vị tha (tỏa sáng cho muôn loài). Và nếu bạn có 
thể nuôi dưỡng những cảm nhận này trong khi kết nối với Tâm thức cao hơn 
bởi niềm tin, phó thác và tôn kính - thì lúc này phép màu sẽ đến! 

 
“Với tâm từ vô hạn, cầu mong muôn loài đạt được tự do và  

giải thoát khỏi vòng sinh tử khổ đau.” 

 
Ở điểm này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng lòng vị tha sẽ nảy nở trong quá 
trình bạn thực hành một cách rất tự nhiên mà không cần gắng sức. 

 

Nghĩa là, khi bạn tiếp tục ở các cấp độ cao hơn trên Lộ Trình Thăng Cấp, thì 
tình yêu, sự từ bi, trí tuệ, niềm tin, lòng vị tha, sự hòa ái, bình an, sự phó thác 
trong bạn tự nhiên sẽ hiển lộ, lan tỏa và trở nên ngày càng sâu sắc vì lợi ích 
muôn loài. 

 

Những thực hành, hướng dẫn và giáo trình tại Love Inspiration cũng sẽ giúp 
bạn thực hành tác ý vị tha. Qua những tài liệu được chia sẻ tới bạn, chúng tôi 
hi vọng có thể giúp bạn lan tỏa tình yêu vô hạn và lòng từ ái tới muôn loài. 

 

Cuối cùng, chúng tôi muốn nhắc bạn rằng việc gia tăng những lợi ích từ 
việc chữa lành, thiền định và thực tập tinh thần sẽ được nhận thấy dần 
dần, từng bước một. 

 

Lộ Trình Thăng Cấp là con đường chắc 
chắn và bền bỉ giúp bạn có được trạng 
thái tâm thức cao hơn theo cách vừa độc 
đáo vừa hòa hợp với nghiệp quả, tác ý 
và khát khao của bạn. 

 

Vì vậy, chúng tôi thân ái đề nghị bạn 
hãy nhẫn nại, yêu thương và từ tốn với 
bản thân trong khi thực hành và hãy biết 
rằng những Tâm thức thiêng liêng đang 
dõi theo, chăm sóc và hướng dẫn bạn 
tiến lên trong từng khoảng khắc nhiệm 
màu. 
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Phần 4 Lợi ích của tích lũy thiện nghiệp 
 

Khi bạn tiến lên các cấp độ cao hơn của ánh sáng, bạn có thể nhận thấy rằng 
hành trình này được kết nối với khái niệm tích lũy thiện nghiệp (phước đức). 
Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn những hiểu biết 
cơ bản về khái niệm quan trọng này từ chặng đầu tiên của hành trình, nhằm 
giúp bạn trang bị tốt hơn, có những trải nghiệm suôn sẻ và thú vị hơn. 

 

Với những ai mới bắt đầu chữa lành bằng năng lượng, chúng tôi xin chia sẻ 

một lần nữa rằng việc tập trung vào giai đoạn đầu là rất quan trọng, nó sẽ 
giúp bạn thiết lập kết nối vững chắc với Tâm thức cao hơn, theo cách phù hợp 
với bạn. 

 
Thực tập thật tốt ngay ở giai đoạn đầu, tự chữa 

lành và kết nối với Tâm thức cao hơn bằng 
những tác ý yêu thương, tích cực và vị tha là 
cách tuyệt vời để bạn tích lũy nhiều phước đức.  

 

Quả thật, việc tự chữa lành thực sự giúp bạn 
tích lũy thiện nghiệp cho cuộc hành trình bởi 
khi đó bạn sẽ quay vào trong để dọn dẹp 
những bất thiện, chướng ngại và bóng tối tâm 
hồn. 

 

Tất nhiên, khi bạn thực hành tự chữa lành, nếu 
bạn có thể mở rộng tác ý, thì thiện nghiệp sẽ gia 
tăng đáng kể và đó là lý do Love Inspiration luôn 

cố gắng khuyến khích bạn hướng tác ý thật vị tha và rộng mở (từ đó bạn có 

thể tích lũy thiện nghiệp cho hành trình của mình). 
 

Ví dụ, khi bạn muốn tự trị liệu tự chữa lành ở Usui Reiki cấp 1, bạn có thể tác 
ý để năng lượng Reiki “chữa lành và thanh tẩy tất cả những bất thiện bên 
trong giúp bạn trở thành kênh dẫn trong sáng và rộng mở hơn „vì lợi ích muôn 
loài‟.” 

 
Khi bạn thực hành chữa lành cho người khác: “Cầu mong việc chữa lành này 

sẽ giúp xóa sạch tất cả những bất thiện của người nhận, để họ có thể tiếp tục 

'làm lợi cho muôn loài' một cách sâu sắc và vị tha.” 
 

Khởi đầu bằng cách tác ý "vì muôn loài" là một khởi đầu tuyệt vời, và từ đây, 
bạn có thể tận hưởng những thiện nghiệp tốt lành đến từ những ý định tử tế, 
vị tha này. 
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Khi chúng ta nói tới "tự chữa lành", điều này bao gồm nhận khai kênh, 

nhận chữa lành, thực hành chữa lành và thiền định. Ngoài ra, chúng ta 
cũng có thể bổ sung các hoạt động làm giàu thiện nghiệp như trao tặng 
các phiên chữa lành và giới thiệu các phương pháp chữa lành năng lượng 
cho mọi người. 

 

Tất cả những hành động này sẽ giúp bạn tích lũy thiện nghiệp, từ đó bạn sẽ 
tạo ra những hoàn cảnh có rung động tốt hơn để chữa lành, thanh tẩy và hợp 
nhất với ánh sáng (bởi chúng ta đều góp phần trong toàn thể, nên điều đó 
chắc chắn giúp ích cho tâm thức cộng đồng - khi rung động của bạn tăng lên, 
rung động của toàn thể cũng tăng). 

 

Ngoài các hoạt động thực hành, người chữa lành dùng năng lượng nên 
quan sát tác ý, suy nghĩ và hành động thường ngày của mình để có thêm 
lợi ích. Ví dụ, ý định ngày thường của bạn có phải là muốn mang lại tình 
yêu và ánh sáng cho thế giới này không, hoặc có điểm nào có thể cải 
thiện thêm không? 

 

Với những ai tiếp nhận Usui Reiki, 
bạn có thể thấy rằng 5 nguyên tắc 
của Reiki đã được đưa vào giáo lý. 
Chúng được chia sẻ ở cấp độ 1 và 
là gốc rễ những lời dạy của ngài 
Mikao Usui, nhằm giúp mọi người 
sống cuộc đời yêu thương, tích 
cực, nhiều phước đức. 

 

Một ví dụ khác về điều này được tìm thấy trong Giáo lý Maitri, ở đây người ta 

đề nghị một hành giả sống cuộc đời phù hợp với 11 giới luật Maitri (11 giới 
luật Từ Ái). Dựa trên ý tưởng là chúng ta sẽ điều chỉnh các ý định, hành động 
và suy nghĩ thường ngày với những nguyên tắc yêu thương, từ đó chúng ta có 
thể vươn đến ánh sáng thông qua hành động (thay vì thực hiện những hành vi 
dẫn đến khổ đau, chia rẽ hoặc bất thiện). 

 

Tất nhiên, những nguyên tắc này dựa trên Luật nhân quả (hay thường được 
gọi là Nghiệp). Và khi chúng ta suy ngẫm điều này, ta sẽ thấy dù có ngồi thiền 
miên mật 2 giờ một ngày, nhưng nếu trong đời thường, ta vẫn tiếp tục thiếu 
tỉnh thức trong tác ý và hành động, thì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
hành trình của chúng ta. 
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5 nguyên tắc Reiki 

 

Trong bình an 

Trong yêu thương 

Luôn biết ơn 

Làm việc chăm chỉ 

 Tử tế với mọi người 

https://www.loveinspiration.org.nz/maitri-precepts.html
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Điều quan trọng nhất là, chúng ta cần nhận ra rằng tác 

ý và hành động của ta sẽ tạo nên nghiệp quả, và chúng 
ta sẽ trả nghiệp vào thời điểm nào đó. Chúng tôi chia sẻ 
điều này với nhiều yêu thương và mong bạn dành thời 
gian để quan sát những tác ý, suy nghĩ và hành động 
thường ngày của bạn, theo cách bạn thấy phù hợp. 

 

Khi bạn tiếp tục nâng cấp rung động, một cách tự 
nhiên, bạn sẽ phát triển và nâng cao cách suy nghĩ, tác 
ý, hành động và thói quen của mình. 

 

Ví dụ, khi một người đạt được tiến bộ, họ thường bắt đầu nhận thấy những 
thay đổi này phát sinh tự nhiên trong cuộc sống khi rung động của họ thay đổi. 
Điều này thường được cảm nhận bên trong và biểu lộ ra bên ngoài thông qua 
những lựa chọn ứng xử, lựa chọn chế độ ăn uống... Nói cách khác, thế giới bên 
ngoài chính là phản chiếu thế giới bên trong của bạn. 

 

Với những ai muốn cải thiện hành động thường ngày, chúng tôi khiêm tốn 
đề nghị bạn đơn giản là đi theo trái tim và lắng nghe cảm nhận nội tâm 
trong cuộc sống đời thường. Bạn luôn được thiêng liêng dẫn dắt trên hành 
trình quý giá phía trước, vì vậy hãy tin tưởng đi theo chiếc la bàn siêu việt 
của chính bạn. 

 

Ví dụ, khi Marty và Gerry tiến bộ trên Lộ Trình Thăng Cấp, họ được chỉ dẫn 
bắt đầu ăn chay và sau đó là thuần chay trong nhiều năm.  
 

 Đầu tiên, họ được chỉ dẫn cắt giảm thịt, sau đó 
là trứng, rồi đến sữa và mật ong. Đây là một ví 
dụ điển hình về cách mọi thứ phát triển tự 
nhiên, bằng nguồn năng lượng của Love 
Inspiration và những phúc lành từ Thiêng liêng. 

 

Tất nhiên, chúng ta đều rất khác nhau, nên 
hành trình của mỗi người sẽ khác biệt. Đó là lý 
do chúng tôi đề nghị bạn luôn lắng nghe trái 
tim và đi theo chỉ dẫn bên trong khi bạn tiếp 
tục hòa hợp với tình yêu. 

 

Với những ai muốn tích lũy thiện nghiệp, một 
trong những cách tốt nhất là tiếp tục kết nối 
với Tâm thức cao hơn bằng tình yêu, lòng từ ái 

và niềm tin, đồng thời vẫn nuôi dưỡng tâm hồn nhân hậu, vị tha. Ngoài 
ra, hãy chánh niệm trong cuộc sống, hãy chắc chắn rằng hành động của 
bạn dựa trên tình yêu, sự tử tế, bao dung, hợp nhất và bình an. 
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Khi bạn quyết định muốn kết nối với Tâm thức cao hơn, có rất nhiều cách để 

thực hiện. Với Marty và Gerry, hai cách tuyệt nhất là thông qua Lộ Trình 
Thăng Cấp và thực hành Giáo lý Maitri (giúp bạn kết nối với năng lượng vô 
cùng thuần khiết). 

 

Ngoài các lựa chọn này, bạn cũng có thể tham khảo các hệ thống chữa lành 
khác tại Love Inspiration, hoặc bất cứ hoạt động, phương pháp nâng cao rung 
động nào có thể khiến lòng bạn vui tươi. 

 

Ngoài các phương pháp thực hành thiền định và chữa lành, chúng tôi cũng đề 
nghị bạn dành thời gian xem xét, quan sát và chiêm nghiệm những suy nghĩ, 
tác ý và hành động. Tất nhiên, như vậy sẽ đòi hỏi một chút nỗ lực liên tục 
nhưng như chúng tôi đã đề cập, điều này sẽ phát triển theo sự tiến bộ của 
bạn. Với những ai muốn khám phá lĩnh vực này kỹ hơn, dưới đây là một số 
câu hỏi tự vấn mà bạn có thể đặt ra thường xuyên trên hành trình phía trước: 

 

 

 
 Hành động này đến từ lòng nhân ái hay đến từ sự hẹp hòi 

của bản ngã? 
 

Liệu hành động này có thúc đẩy tình yêu, sự tích cực, cảm 
giác hạnh phúc hay nó sẽ gia tăng cảm giác tiêu cực, sự 

ngăn cách, tổn thương cho mọi người? 

 

 

 
 

Đây là 2 câu hỏi ví dụ có thể giúp 
bạn phân tích nội tâm của mình 
nhằm xác định suy nghĩ và hành 
động nào là rung động đang được 
nâng cao hay hạ thấp khi bạn tiếp 
tục bước sang những trang mới của 
tình yêu và ánh sáng. 

 

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ tận hưởng 
việc tạo tác nhiều thiện nghiệp 
tuyệt vời và cầu mong bạn tiếp tục 
gieo nhiều hạt giống đẹp đẽ của 
lòng nhân từ trong cuộc sống 
thường ngày của bạn! 
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Phần 5 Kênh dẫn và Khai kênh 
 

Nhìn lại lịch sử, ta thấy Reiki được khám phá lại ở Nhật Bản bởi ngài Mikao 
Usui (vào cuối thế kỉ 19). Sau khi ngài Mikao Usui qua đời, dòng truyền 
thừa Usui Reiki tiếp tục phát triển và trở nên phổ biến, 
Reiki trở thành một hệ thống chữa lành bằng tay giúp 
kêu gọi "năng lượng vũ trụ và sự hướng dẫn tinh 
thần" nhằm mang lại sự chữa lành từ sâu bên trong. 

 

Reiki được dạy qua 3 cấp độ chính và người học cần tìm 
hiểu một số lý thuyết cũng như được khai kênh trực 
tiếp. Việc khai kênh này được thực hiện bởi một Bậc 
thầy Reiki có đủ điều kiện cho học trò của mình và ở 
đây, một sự trao đổi năng lượng là cần thiết (tức là cần 
có một số  một số hình thức trả phí để truyền dạy Reiki, 
có thể là tiền, thời gian, hoặc một hình thức khác để 
trao đổi năng lượng). 

 

Trong thế giới hiện đại, phong cách giảng dạy chính thống để 

trao truyền Reiki này vẫn được chấp nhận rộng rãi nhất. Các giáo lý Reiki 
hầu như chỉ được trao trực tiếp và nhiều bậc thầy Reiki sẽ khuyên bạn 
không nên nhận khai kênh từ xa. 

 

Đối với Marty & Gerry, hành trình với Usui Keiki của họ bắt đầu từ năm 
2009. Họ đã học toàn bộ hệ thống chữa lành Usui Reiki theo cách "trực 
tiếp" và cả hai đều rất biết ơn những bậc thầy đã chia sẻ những giáo lý 
này. 

 

Trong vài năm sau đó, Marty tiếp tục giảng dạy cho mọi người một cách 
trực tiếp (mặc dù không tính phí). Với mỗi cấp độ học tập, Marty sẽ trực 
tiếp khai kênh và hướng dẫn về cách thực hành Reiki cũng như các nền 
tảng lý thuyết quan trọng khác của Reiki. 

 

Bây giờ, chúng ta cùng tua nhanh đến năm 2015 khi Love Inspiration bắt 

đầu nhận được các cấp độ Usui Reiki nâng cao (cấp 4 - 9). 
 

Khi Love Inspiration tiếp nhận cấp độ 9 – Giảng viên Usui Reiki nâng cao, 
chúng tôi đã nhận được một hình thức hoàn toàn mới để truyền đạt các 
giáo lý và khai kênh Usui Reiki. Tâm thức cao hơn đề nghị chúng tôi bắt 
đầu trao đi các kênh dẫn Usui Reiki cơ bản và nâng cao "từ xa" và chúng 
tôi cũng được yêu cầu rằng món quà này sẽ được trao tặng "miễn phí 
cùng tình yêu thương". 
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Thực hiện những chỉ dẫn thiêng liêng này, Love Inspiration đã bắt đầu trao 

tặng Usui Reiki cơ bản và nâng cao theo hình thức khai kênh "từ xa" kể từ 
những năm 2015, 2016 (với sự chúc phúc và chấp thuận từ Tâm thức cao 
hơn). 

 

Sau đó, vào đầu năm 2017, Love Inspiration nhận được những món quà quý 
báu khác từ Tâm thức cao hơn - những mã kích hoạt khai kênh. Ở giai đoạn 
này của hành trình, chúng tôi được cho biết rằng tất cả cuốn sách của Love 
Inspiration có thể được kích hoạt bởi người tiếp nhận. 

Người nhận sẽ làm theo một quy trình rất đơn giản 

dựa vào một mã kích hoạt để khai kênh. 
 

Các mã kích hoạt được đưa ra ở mỗi cuốn sách 
của Love Inspiration và cho phép bạn kích hoạt 
khai kênh trước khi bắt đầu đọc sách (nghĩa là sau 
khi kích hoạt theo mã ở đầu sách, tất cả các kênh 
dẫn được trình bày trong sách sẽ được kích hoạt 
và sẵn sàng truyền tải cho bạn). 
 
Khi bạn kích hoạt mã ở đầu sách, bạn sẽ tiếp nhận 
quá trình khai kênh trong sách theo các hướng dẫn 
đơn giản. Và tất nhiên, những hướng dẫn này trình bày theo kỹ thuật khai 
kênh "từ xa" mà chúng tôi nhận được cách đây vài năm. 

 

Đối với Marty và Gerry, những mã kích hoạt này và món quà vô giá từ Tâm 
thức cao hơn và điều này nhấn mạnh bước chuyển biến tuyệt vời đang diễn ra 
trên Trái Đất. Điều này có nghĩa là giờ đây không cần phải có một bậc thầy 
Reiki đủ tiêu chuẩn để chuyển giao kênh dẫn Reiki, thay vào đó, bất cứ ai 
quan tâm có thể sử dụng mã kích hoạt để "kích hoạt" tất cả kênh dẫn và làm 
theo các hướng dẫn đơn giản để được khai kênh "từ xa". 

 

Marty và Gerry nhận thấy cách thức giảng dạy mới này là một bước tiến quan 
trọng trong thế giới chữa lành năng lượng vì Trái Đất giờ đây đã được ban 
tặng một cách thức hoàn toàn mới để học hỏi, tiếp nhận và hòa nhập với mọi 
cấp độ của Usui Reiki (và rất nhiều tần số chữa lành thiêng liêng tuyệt vời 
khác). Cách thức mới này cũng cho phép bất cứ ai cũng có thể học Reiki và 
kết nối với một loạt năng lượng chữa lành từ Tâm thức cao hơn bất kể điều 
kiện tài chính, vị trí địa lý và hoàn cảnh cá nhân. Nói cách khác, cách thức mới 
đã giải phóng mọi trói buộc giúp mọi người có thể tiếp cận những năng lượng 
này, thông qua ý thức tập thể trên internet. 
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Để giải thích sự tiến hóa của hệ Usui Reiki, chúng ta hãy cùng xem xét hệ 

thống chữa lành Kundalini để thấy cách các kênh dẫn phát triển qua thời gian. 
 

Đầu tiên, hệ thống chữa lành Kundalini (cấp độ 1 - 3) khá mới và nó được trao 
tặng cho thế giới bởi ngài Ole Garbrielsen. Hệ thống chữa lành Kundalini Reiki 
theo truyền thống được dạy qua ba cấp độ chính 
và có thể học từ xa. (Hệ thống giáo lý và kênh 
dẫn của Kundalini Reiki nguyên gốc thường được 
truyền tải qua hình thức "từ xa"). 

 

Với những ai muốn học hệ thống chữa lành 

Kundalini Reiki truyền thống, họ cần tìm 
một bậc thầy Kundalini Reiki đủ tiêu chuẩn 
và thể hiện mong muốn học hỏi. Với mỗi 
cấp độ, họ sẽ nhận được một bản hướng 
dẫn thực hành, giải thích các bước thực 
hành chữa lành cơ bản và cách nhận kênh 
dẫn Kundalini Reiki. Ứng với mỗi cấp độ, 
bậc thầy Kundalini Reiki sẽ tiến hành kích hoạt 
kênh dẫn và sau khi kích hoạt, người học sẽ 
được khai kênh.  
 

 

Ban đầu, Marty và Gerry đã học Kundalini Reiki thông qua hình thức truyền 
thống này. Họ nhận được cả ba cấp độ kênh dẫn và được kích hoạt bởi một 
giáo viên Kundalini Reiki đủ tiêu chuẩn. Với mỗi cấp độ, sau khi kênh dẫn 
được kích hoạt, họ được khai kênh từ xa và học các phương pháp thực hành 
bằng cách đọc bản hướng dẫn cơ bản dành cho học viên. 

 

Sau khi trở thành Giáo viên Kundalini Reiki, Love Inspiration bắt đầu truyền 

dạy Kundalini Reiki theo cùng phương pháp này trong một vài năm. Tuy 

nhiên sau đó, Love Inspiration bắt đầu nhận được hệ thống chữa lành 

Kundalini Reiki mở rộng - Kundalini Reiki nâng cao (cấp độ 4 - 10). 
 

Như chúng tôi hiểu, năng lượng chữa lành Kundalini nâng cao sẽ giúp mở rộng 
năng lượng Kundalini Reiki đã có từ trước, và giúp người nhận kết nối với rung 
động cao hơn của năng lượng Kundalini. 

 

Một Bậc thầy Kundalini nâng cao (cấp độ 9) sẽ tiếp nhận một hình thức 
dẫn kênh mới được hướng dẫn bởi Tâm thức cao hơn, cho phép vị thầy 
này kích hoạt tất cả kênh dẫn Kundalini Reiki (cấp 1 - 3) và tất cả kênh 
dẫn Kundalini nâng cao (cấp 4 - 9) trong một thời thiền đơn giản. 
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Tại cấp độ Giảng viên Kundalini nâng cao, Love Inspiration được cho biết 

rằng hình thức dẫn kênh mới này xuất hiện là nhờ vào sự tiến hóa đang 
diễn ra trên Trái Đất, cũng như sự phát triển của Lộ Trình Thăng Cấp. 

 

Với những nội dung tuyệt vời được đón nhận, Love Inspiration bắt đầu trao 
tặng giáo trình Năng lượng Kundalini Reiki (bao gồm khai kênh và hướng dẫn 
cho cấp độ 1 - 3) và cuốn Năng lượng Kundalini Chữa lành Nâng cao (bao gồm 
khai kênh và hướng dẫn cho cấp độ 4 - 9). 

 

Sau khi áp dụng những hướng dẫn mới một thời gian, Love Inspiration đã nhận 

được món quà rất quý giá về việc tự 
khai kênh. Từ thời điểm này trở đi, tất 
cả mọi người có thể tiếp nhận khai 
kênh theo hướng dẫn được cung cấp 
trong mỗi cuốn sách. Một phước lành 
tuyệt diệu! 

 

Qua trải nghiệm của mình, chúng tôi 
muốn dành chút thời gian để giải thích 
một số cơ sở quan trọng về cách kênh 
dẫn hoạt động, cho cả Usui Reiki và 
Kundalini Reiki. Điều quan trọng nhất, 
chúng tôi muốn nói rằng tất cả đều 
được thực hiện với sự sắp đặt và thuận 
theo chỉ dẫn từ Tâm thức cao hơn, được 
họ chấp thuận, ban phúc và hộ trì trong 
yêu thương.  
 

Các kênh dẫn trong Lộ Trình Thăng Cấp cũng đã phát triển rất đáng kể qua 
thời gian (khi chúng tôi tiến lên các cấp độ ngày càng cao của Tâm thức mới). 
Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết mà chỉ nói rằng mình thực sự vui mừng vì 
giờ đây có rất nhiều kênh dẫn (có những cuốn sách trao tặng hơn 30 kênh 
dẫn) để mọi người có thể tự kích hoạt và tận hưởng nhiều lợi lạc, miễn là họ 
muốn. 

 

Chúng tôi cũng vui mừng vì tất cả khóa học, năng lượng và kênh dẫn tại 
Love Inspiration đều có thể được trao tặng cho bất cứ ai, dù cho hoàn 
cảnh cá nhân là gì. Chúng tôi được cho biết rằng điều này là những bước 
tiến rất cần thiết và quan trọng cho Trái Đất, và chúng tôi thực sự hi vọng 
rằng nguồn năng lượng không giới hạn này sẽ tiếp tục được trao tặng với 
thật nhiều tình yêu, ánh sáng và hạnh phúc cho thế giới và muôn loài. 
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Phần 6  Vai trò của chỉ dẫn từ Thiêng liêng 
 

Xuyên suốt các cuốn sách và khóa học của Love Inspiration, chúng tôi thấy 
rằng năng lượng chữa lành từ Tâm thức cao hơn luôn được dẫn dắt một cách 
diệu kỳ. 

Nói một cách dễ hiểu thì khi bạn kêu gọi những năng 
lượng chữa lành này, chúng sẽ luôn tuôn chảy đến nơi 
cần thiết nhất, vì lợi ích cao nhất của bạn (và muôn 
loài). 

 

Đây là một chỉ dẫn rất đơn giản nhưng cũng rất sâu 

sắc, và giờ đây, với thật nhiều tình yêu, chúng tôi 
muốn mở rộng khái niệm này một chút để chia sẻ 
thêm về những trải nghiệm và quan điểm của mình. 

 

Những cuốn sách của Love Inspiration sẽ cung cấp 
cho bạn nhiều chi tiết về hướng dẫn từ thiêng liêng 
và cách thức hoạt động của hệ thống chữa lành mà 
bạn đang học. Vì thế, tại cuốn sách này, chúng tôi  

muốn tập trung vào góc nhìn tổng thể về sự hướng dẫn từ thiêng thiêng, 
và lý do mà chúng đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình 
thăng cấp. 

 

Cụ thể hơn, chúng tôi muốn nói thêm về cách mà hướng dẫn từ thiêng liêng 
giúp bạn tạo ra "ngoại cảnh" phù hợp trong cuộc sống, từ đó giúp bạn chữa 
lành, thanh tẩy, học hỏi, phát triển và hợp nhất với Ánh sáng. 

 

Chúng tôi muốn chia sẻ một cách đầy yêu thương rằng bạn luôn được 
thiêng liêng dẫn dắt về phía tình yêu, ánh sáng, sự học hỏi, phát triển, 
thanh lọc và nâng cao tinh thần. Trong mỗi khoảnh khắc, luôn có sự hiện 
diện của Tâm thức cao hơn dõi theo bạn, yêu thương và chăm sóc bạn khi 
bạn tiếp tục bước đi trên hành trình của mình. 

 

Chỉ riêng việc nghĩ như vậy đã rất dễ chịu, nhưng bạn có thể an lòng bởi bằng 
kinh nghiệm của mình, chúng tôi nói rằng đó là một khái niệm có thật và 
chính xác. Thực sự có rất nhiều Tâm thức cao hơn đang dõi theo, hướng dẫn 
và yêu thương bạn trong từng khoảnh khắc quý giá và nhiệm màu. 

 

Đối với những ai chưa quen với những hướng dẫn lại Love Inspiration, chúng 
tôi muốn chia sẻ rằng trọng tâm chính của Lộ Trình Thăng Cấp và các hệ 
thống thực hành đều dựa trên việc làm lành, học hỏi, phát triển, mở rộng, hòa 
hợp và thanh lọc. Khi bạn tiến về phía trước, những hướng dẫn này có thể 
giúp bạn bồi đắp cảm giác về tình yêu, lòng trắc ẩn, bình an, sự phó thác, tin 
tưởng, tha thứ, biết ơn, niềm vui, sự tận tụy và lòng tôn kính trong cuộc sống 
của . 
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Tất nhiên, con đường này sẽ mang lại vô số sự chữa lành và thanh lọc, 

điều này đặc biệt đúng trong thời gian chuyển tiếp đang diễn ra trên Trái 

Đất. Có một câu nói mô tả thời gian chuyển tiếp này là "xóa bỏ nghiệp lực 

của nhiều kiếp sống chỉ trong một vài năm ngắn ngủi", đối với Marty và 

Gerry, điều này khá hợp lý. 
 

Trên Lộ Trình Thăng Cấp, mỗi người sẽ được hướng dẫn để giải phóng 

nhiều tầng lớp cũ kỹ, trì trệ, bất thiện và năng lượng tiêu cực từ bên 
trong. 

 

Điều này diễn ra từng bước và đó là lý do chúng tôi muốn đưa vào một số 
thông tin về Chu kỳ Thăng Cấp (tại phần đầu của cuốn sách này) nhằm giúp 
bạn có hiểu biết cơ bản về tiến trình này khi bạn bắt đầu. 

 

Khi chúng ta bước qua những vấn đề sâu hơn cần chữa lành, thường sẽ rất 
hữu ích nếu ta hiểu được, nhận biết hoặc ý thức rằng "ngoại cảnh" thực sự 
đang biểu hiện là nhờ "sự dẫn dắt từ Thiêng liêng". Những tình huống và hoàn 
cảnh này có mặt nhằm giúp ta thanh lọc những bất thiện và tạo ra môi trường 
rung động phù hợp cho bước tiếp theo hợp nhất tới ánh sáng. 

 

Vì vậy, ngoại cảnh và tình huống bên ngoài đang biểu hiện xung quanh bạn 

luôn là sự sắp đặt thần kỳ cho bạn (và cho những người liên quan). Chúng ở 
đây để giúp bạn chữa lành, thanh lọc, học hỏi, phát triển và mở rộng sang 
trang mới của ánh sáng. Khi bạn chữa lành, thanh lọc và giải phóng mỗi tầng 
lớp cũ (với sự trợ giúp của hoàn cảnh) bạn sẽ giải phóng những bất thiện và 
bóng tối bên trong hệ thống năng lượng của mình và từ đó, bạn sẽ sẵn sàng 
để bước vào rung động năng lượng cao hơn của tình yêu và ánh sáng. Thật 
tuyệt! 
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Đối với Marty và Gerry, sự hiểu biết sâu sắc về dẫn dắt từ Thiêng liêng đã 

được tích lũy qua nhiều năm trải nghiệm hiệu ứng thải độc, những thách thức, 
những khó khăn nội tâm, bệnh tật, đau đớn và chịu đựng (cũng như hàng loạt 
sự bùng nổ của cảm xúc). Ở mỗi bước đi trên hành trình, Marty và Gerry cảm 
thấy vũ trụ như đang "nhấn họ xuống" thông qua rất nhiều tình huống xảy ra. 
Những tình huống này đã kích hoạt chính xác những gì tiêu cực mà họ cần 
phải nhận diện và thanh lọc ở một tầng rất sâu trong họ, đó là những kinh 
nghiệm không hề dễ chịu, nhưng cần thiết! 

 

Trong hầu hết các trường hợp, khi Marty và Gerry xem lại các cuốn sách mà 
trong đó Tâm thức cáo hơn nói về việc tiếp nhận năng lượng mới ở mỗi cấp độ  
cụ thể, họ sẽ thấy được hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn khớp với những điều 
Tâm thức cao hơn đã nói trong thông điệp trước đó. Thật kinh ngạc! 

 

Do đó, chúng tôi muốn chia sẻ hiểu biết quan trọng này với những ai đang 
đi trên Lộ Trình Thăng Cấp, để bạn thấy rằng, quả thật, những tình huống 
kỳ lạ và điên rồ được biểu hiện dường như đều là sự điều chỉnh của Thiêng 
liêng để bạn học hỏi, phát triển, chữa lành, thanh lọc và tiến bộ. 

 
 Chúng tôi muốn lưu ý rằng việc chữa lành sẽ luôn diễn ra 
theo từng lớp. Vì vậy, có những lúc bạn sẽ nhận thấy 
cùng một loại tình huống xảy ra trong cuộc sống và điều 
đó là bình thường, bởi vì bạn đang được dẫn dắt để chữa 
lành cùng một vấn đề nhưng ở những tầng lớp ngày 
càng sâu sắc hơn. 

 

Ví dụ, có nhiều lần Marty và Gerry đã đối mặt với trạng thái 
khuấy động và mất cân bằng cảm xúc (cảm thấy giận dữ, buồn bã, thất vọng, 
đau đớn, muốn bỏ cuộc...) Những cảm xúc này thường được kích hoạt bởi một 
số ngoại cảnh nhằm giúp chúng có thể giải phóng ra ngoài, từ nhiều tầng lớp 
sâu bên trong. Khi tiếp tục hành trình, họ bắt đầu nhận ra những mô thức 
cảm xúc của mình và từ đó nhận diện, thấu hiểu rằng mỗi vấn đề cần chữa 
lành dường như có rất nhiều lớp. 

 

Với đúc rút này, chúng tôi hi vọng có thể giúp bạn nhận ra rằng những điều 
kiện bên ngoài bạn gặp phải đều được sắp đặt kỳ diệu nhằm giúp bạn chữa 
lành và thanh tẩy, vì lợi ích cao nhất của bạn. Và tất nhiên, tất cả tình huống 
và hoàn cảnh này xuất hiện phù hợp với nghiệp lực của bạn. Thật đáng tiếc là 
tất cả chúng ta đều cần chữa lành những tiêu cực của mình trước khi chúng ta 
có thể hợp nhất với ánh sáng. Cũng vậy, có một số món nợ nghiệp cần trả để 
chúng ta có thể thanh lọc bản thân và tiến đến Tâm thức cao hơn. 
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Hiển nhiên là tiến trình phá vỡ tâm thức "bản ngã" là một phần trong quá 

trình hợp nhất với ánh sáng (từ đó chúng ta có thể di chuyển tới tầng lớp 
mới của tâm thức "hợp nhất"). 

 

Quá trình thu hẹp bản ngã (tương ứng với mỗi lần bạn khai kênh) sẽ diễn 
ra dần dần, theo từng bước. Một số khủng hoảng chữa lành (hiệu ứng thải 
độc) có thể bao gồm những thách thức lớn, những khó khăn, trở ngại, sự 
bùng nổ cảm xúc, trầm cảm, căng thẳng, những giấc mơ kỳ lạ và cảm 
giác muốn bỏ cuộc. 

 

Những cảm giác này là bình thường khi chúng ta bắt đầu phá bỏ khuynh 
hướng bản ngã và bước vào Tâm thức mới. Khi bạn bắt đầu trải nghiệm những 
cảm giác nội tâm và sự mất cân bằng này, thì đó là dấu hiệu tuyệt vời rằng 
bạn đang hòa vào những trạng thái hiện diện ngày càng cao hơn! 

 

Với tình yêu thương từ trái tim mình, chúng tôi mời bạn tiếp tục tiến bước 
trên hành trình với những cảm nhận vui vẻ, sự kiên trì, và một hiểu biết 
sâu sắc về hướng dẫn từ Thiêng liêng. Và, 

 

Bạn có thấy rằng mọi thứ đang diễn ra nhằm giúp bạn giải phóng lớp tiếp 
theo cần được chữa lành và thanh lọc từ bên trong? 

 

Chúng tôi hi vọng bạn sẽ tiếp tục vui bước trên hành trình phía trước, về phía 
những rung động tuyệt đẹp của ánh sáng và mang lại lợi ích cho muôn loài. 
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Phần 7 Tâm thức mới Maitri 
 

Với những ai đang bước đi trên Lộ Trình Thăng Cấp tại Love Inspiration, bạn 
có thể đã biết có nhiều cuốn sách, kênh dẫn, năng lượng đã được cung cấp 
cho cùng một "hệ thống" này. 

 

Về bản chất, Lộ Trình Thăng Cấp dẫn bạn tới một loạt tầng lớp tâm thức mới, 
qua nhiều năm tháng. Bạn sẽ bước vào một sóng năng lượng hoàn toàn mới, 
dựa trên nền tảng tình yêu thương, bình an và sự hợp nhất. Hệ thống này 
giúp bạn cảm nhận nhiều hơn sự an yên, lòng trắc ẩn, sự hòa hợp, chân lý và 
trí tuệ trong cuộc sống. 

 

Khi Marty và Gerry hoàn thành Bước 7 của Lộ Trình Thăng Cấp, họ được 
chào đón vào năng lượng của Tâm thức mới Maitri (Lòng Từ).  Những 
năng lượng Maitri mới bao gồm tính thống nhất, tình yêu, lòng vị tha, trí 
tuệ, sự thật, sự giao phó, niềm tin, hạnh phúc, tha thứ, tôn trọng, sự bình 
đẳng, tích cực, tình bằng hữu, niềm vui và bình an, tất cả trong một. 

 

Ở cấp độ tâm thức "Maitri", một người có thể tỏa ra tình 
yêu thương cho muôn loài với hy vọng tất cả đạt được tự 
do (thoát khỏi khổ đau) và giải thoát (khỏi vòng sinh 
tử). Cầu mong tất cả được hưởng bình an, hạnh phúc, 

và tình thương bất tận! 
 

Tất nhiên vẫn còn nhiều điều để học hỏi, chữa lành và 
thanh lọc ở cấp độ này, với nhiều vấn đề sâu xa cần được 
đối diện. Tuy nhiên, một khi bạn bước vào Tâm thức mới 
Maitri, một cảm giác bình an, yêu thương, hợp nhất sẽ trú 
ngụ và tỏa sáng một cách tự nhiên nơi bạn. 

 

Khi Marty và Gerry bước đến giai đoạn đầu của Tâm thức 
mới, họ hiểu rằng Lộ Trình Thăng Cấp đến với thế giới để 
giúp mọi người chữa lành, thanh lọc và hòa hợp vào rung 
động mới Maitri tuyệt đẹp. Như vậy con đường này đã cung 
cấp một lộ trình từng bước giúp mọi người chuyển hóa 
những mô thức cũ dựa trên bản ngã sang tâm thức dựa 
trên tình thương và sự hợp nhất, mà chúng ta gọi là Maitri. 

 

Khi Marty và Gerry đến với rung động Maitri, vào khoảng đầu năm 2018, họ 
cũng nhận được chỉ dẫn từ Thiêng liêng và thành lập một quỹ từ thiện mới ở 
New Zealand - Quỹ Maitri (Maitri Foundation). 
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Mahasambodhi Dharmasangha (2012) 

Trong giai đoạn đầu thành lập Quỹ Maitri, Marty và Gerry được biết rằng điều 

này sẽ mang lại sự mở rộng đáng kể cho Lộ Trình Thăng Cấp. Họ cũng được 
biết rằng Quỹ Maitri sẽ trở thành phương tiện giúp giáo lý Maitri được truyền 
bá ở New Zealand. 

 

Do đó, Quỹ từ thiện Maitri đã ra đời, đây là phương tiện chính để chia sẻ 
những hướng dẫn của Love Inspiration và Lộ Trình Thăng Cấp (nhằm 
hướng dẫn mọi người hòa nhập với rung động của Tâm thức mới) và để 
chia sẻ giáo lý Maitri ở New Zealand (nhằm kết nối mọi người thực hành 
pháp này). 

 

Trên trang web Love Inspiration, bạn có thể thấy một số thông tin cơ bản về 

đạo sư Mahasambodhi Dharmasangha, Giáo lý Maitri, Giới luật Maitri và Pháp 
hành Maitri. Chúng tôi muốn chia sẻ rằng tất cả những pháp thực hành này 
hoàn toàn bổ trợ cho Lộ Trình Thăng Cấp và các hệ thống chữa lành, thiền 
định khác mà bạn đang thực tập. 

 

 

Bằng cách chia sẻ các pháp hành Maitri trên website Love Inspiration, chúng 
tôi muốn trao gửi những phương pháp, chỉ dẫn và năng lượng tuyệt đẹp này vì 
lợi ích đến muôn loài. Cầu mong tất cả được kết nối trong yêu thương với ánh 
sáng của tâm từ, và nguyện cho tất cả được dẫn dắt đi đến tự do và giải thoát! 

 

Tại một thời điểm trong tương lai, chúng tôi mong muốn thành lập Trung tâm 
Maitri ở New Zealand để chào đón cộng đồng Love Inspiration (cho những ai 
tiếp nhận hướng dẫn từ Love Inspiration) và Cộng đồng Maitri (cho những ai 
thực hành giáo lý Maitri). Mong cho ánh sáng và tình thương vô biên từ Trung 
tâm Maitri sẽ lan tỏa cho tất thảy tạo vật của tạo hóa! 
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Visit Website 

Visit Website 

Visit Website 

Chúng tôi cảm thấy đây là một thời điểm thực sự tuyệt vời khi những món 

quà đến với Trái Đất lúc này. Quỹ Maitri rất hân hạnh được chia sẻ những 
cơ hội đẹp đẽ để tiến tới ánh sáng với thật nhiều yêu thương, chúng tôi 
thân mời bạn bắt đầu đón nhận những hướng dẫn, thực hành và kỹ thuật 
theo cách phù hợp với bạn. Với những ai muốn tìm hiểu sâu hơn về những 
món quà thiêng liêng này, hãy tham khảo 3 website chính của Maitri 
Foundation: 

 

 
 

Đây là website chính thức của Maitri Foundation giúp cung cấp cái nhìn 
tổng quan về mục đích và những nội dung thiêng liêng của Maitri. 

 
 

 

Website Love Inspiration cung cấp tất cả cuốn sách, khóa học chữa lành và 
Con đường tới Ánh sáng. Ở trang web này, với những ai muốn bắt đầu thực 
hành pháp, bạn có thể tìm thấy một số thông tin cơ bản về Giáo lý Maitri, 
đạo sư Mahasambodhi Dharmasangha. 

 

 

 
Website của Bodhishrawan Dharmasangha New Zealand (BSDS NZ) với 
mục đích chia sẻ những thông tin quan trọng, thông báo và tin tức mới 
về giáo lý Maitri tại New Zealand. Trang web được tạo lập như một phần 
của trang chính thức maitriya.info với sự chúc phúc của đạo sư 
Mahasambodhi Dharmasangha. 
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Phụ lục 
 

Với những ai muốn tìm hiểu thêm về Love Inspiration, dưới đây là một số 
nguồn thông tin chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Chúng tôi hi vọng giúp bạn 
hiểu rõ ràng hơn về những hướng dẫn tại Love Inspiration và mong bạn tìm 
thấy tình yêu, ánh sáng và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. 

 

1) Các câu hỏi thường gặp 
 

Love Inspiration là một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giúp bạn học 
hỏi, chữa lành, phát triển, mở rộng và hợp nhất ánh sáng theo cách hiệu 
quả, dễ dàng và đơn giản nhất. Để trợ giúp bạn, chúng tôi đã tổng hợp 
một số câu hỏi thường gặp theo các mục sau: 

 
★  Chữa lành hợp nhất với ánh sáng 

★ Lựa chọn hệ thống chữa lành phù hợp 

★  Con đường hợp nhất tới ánh sáng 

★  Thiền định và chữa lành dựa trên năng lượng 

★  Giới thiệu về Reiki 

★  Tiến trình khai kênh 

★  Quy trình tự khai kênh 

★  Hệ thống luân xa 

★  Chữa lành từ xa 

★  Biểu tượng trong chữa lành 

★  Hiệu ứng thải độc 

★  Về dinh dưỡng 

★  Tôi đang có đang tiến bộ? 

★  Về Tâm thức mới 

★  Trở thành người giảng dạy 

★ Maitri Foundation (quỹ Maitri) 
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2) Cộng đồng Love Inspiration 
 

Nếu bạn muốn kết nối với những người có chung hướng đi, chúng tôi mời 
bạn tham gia group Facebook Cộng đồng Love Inspiration. Đây là nơi mà 
tất cả chúng ta có thể kết nối, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, và tất nhiên, 
nền tảng này giúp bạn kết nối một cách thân mật hơn với Marty và Gerry, 
cùng chia sẻ trải nghiệm trên hành trình ánh sáng. 

 

Chúng tôi hi vọng group Facebook có thể trở thành ngôi nhà chung của cộng 
đồng Love Inspiration, ở đó chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm chữa 
lành, suy nghiệm, ý tưởng và câu chuyện với nhau trên hành trình chung. 
 

3) Về triết lý của chúng tôi 

(Lời người dịch: tên các đầu mục được giữ nguyên để bạn đọc tiện tra cứu) 

Our Philosophies webpage trang giúp bạn tiếp cận các thông tin bổ sung làm 
rõ thêm những điều chúng tôi đã chia sẻ trong tập sách nhỏ này. Bao gồm: 

 

• We Are All One – Tất cả là một, bổ sung thông tin về các khái niệm 
nhất thể và hợp nhất, giới thiệu một số dữ liệu khoa học và tâm linh 
giúp bạn hiểu hơn về khái niệm này từ góc nhìn logic và tinh thần. 

• Love & Compassion – Tình yêu và lòng trắc ẩn, giúp bạn hiểu sâu hơn 

về hai thuật ngữ quan trọng này, chúng tôi sẽ giải thích tại sao chúng 
quan trọng cho con đường chữa lành và hành trình cuộc đời bạn. 

• Helping Others – Giúp đỡ mọi người, giúp bạn có góc nhìn toàn diện 

hơn về cách nuôi dưỡng tư duy vị tha và nhân ái trong đời sống, bạn có 
thể xem video hướng dẫn về các kỹ thuật thực hành cơ bản để áp 
dụng. 

• Virtuous Actions - Hành động trong tỉnh thức, giúp bạn hiểu hơn về luật 

hấp dẫn giữa suy nghĩ và thực tại. Chúng tôi sẽ liên hệ với một thí 
nghiệm vật lý lượng tử nổi tiếng để bạn hiểu tầm quan trọng của việc 
nâng cao tần số của hành động trong cuộc sống. 

• Understanding Suffering - Hiểu về nỗi khổ, phần này dành cho những ai 
đang trải qua đau khổ và mong muốn hiểu hơn về những ý nghĩa sâu xa 

đằng sau nỗi khổ. Chúng tôi hi vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho 
bạn trong thời gian khó khăn và thách thức này. 

• Pure Nourishment - Về dinh dưỡng, dành cho những ai nhận ra tầm 
quan trọng của việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng, từ góc độ sức khỏe 
hoặc tin thần, mục này giới thiệu cho bạn các khái niệm về dinh dưỡng 
thuần khiết, cách ăn uống và sinh hoạt sao cho từ bi và tỉnh thức. 
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4) Kênh YouTube Love Inspiration  

Với mục tiêu giúp đỡ mọi người trên hành trình này, chúng tôi đã tổng hợp 
chuỗi các video và danh sách phát trên Youtube mong rằng có ích cho bạn. 

 

   Ascension Pathway - Các video về Lộ Trình Thăng Cấp được thiết kế nhằm 

giúp bạn ở những năng lượng đầu tiên trên hành trình. Các video hướng 
dẫn bạn 8 cấp độ đầu của Lộ Trình Thăng Cấp theo cách đơn giản và dễ 
dàng. Đây là phiên bản cấp tốc có thể rất hữu ích cho những ai ít thời gian 
nhưng mong muốn cảm nhận và trải nghiệm năng lượng của lộ trình này. 

 

   Usui Reiki - Các video Usui Reiki được thiết kế với nhiều video hướng dẫn 

và giảng dạy trực tiếp về các khía cạnh khác nhau của khóa đào tạo Usui 
Reiki. Những video này cũng hướng dẫn thêm về tầm quan trọng của thực 
hành tự chữa lành ở mỗi cấp độ và cũng giúp bạn nắm được quy trình của 
một phiên chữa lành (trong cấp độ 1). 

 

   Beginners Meditation Course - Khóa hướng dẫn thiền này được tạo ra 

với hi vọng chia sẻ một số kỹ thuật thiền cơ bản có thể dùng để mang 
lại tình yêu, ánh sáng và bình an vào trong cuộc sống. Khóa học này 
cung cấp 3 phần (thiền cơ bản, thiền dựa trên năng lượng và mở rộng 
thực hành của bạn) từ đây cung cấp cho bạn sự hiểu biết về các 
phương pháp thiền có thể dùng trên hành trình của bạn. 

 

   Channeled Meditations - Loạt bài thiền tuyệt đẹp được trao truyền thông 
qua Love Inspiration nhằm mang lại sự chữa lành sâu, giải phóng và thanh 
lọc. Những bài thiền này có thể nghe thường xuyên, khi bạn có cảm hứng, 
và chúng sẽ giúp bạn làm sạch những ô nhiễm mỗi khi nghe. 

 

   Additional Healing Assistance - Ngoài các video hướng dẫn trên, Love 

Inspiration cũng cung cấp một chuỗi các video bổ trợ chữa lành gồm các 
bài âm thanh, nhạc chữa lành ở danh sách phát trên Youtube: 

 

• Healing & Meditation Music (with Binaural Beats) 

• Healing & Meditation Music (with Binaural Beats & 

Subliminals) 

• Ambient Nature Sounds (with Subliminal Affirmations) 

• Solfeggio Pure Tones / Solfeggio Healing / Pure Binaural Beats 
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5) Mục Trợ giúp (How To Help) 
 

Với những ai muốn hỗ trợ theo một cách nào đó, chúng tôi chân thành cảm ơn 
bạn từ đáy lòng mình. Giúp đỡ là cách tuyệt vời để tích lũy thiện nghiệp trên 
hành trình phía trước. 

 

Chúng tôi đã tạo mục How To Help với hi vọng rằng bạn sẽ có thêm ý tưởng 

nếu muốn trợ giúp chúng tôi, bao gồm: 
 

   Sponsor an Ebook 

   Help Us Fundraise 

   Donate A Healing Session 

   Donate A Reiki Event 

   Sharing With Others 

    Translate For Others 

    Become A Teacher 

   Write A Testimonial 

   Help Us Improve 

   Make A Donation 
 

(Các mục trên gồm: Tài trợ một cuốn sách, Trợ giúp gây quỹ, Tặng một phiên chữa lành, Ủng hộ 

sự kiện Reiki, Chia sẻ với mọi người, Dịch tài liệu, Trở thành giáo viên, Viết lời thực chứng, Đưa ra 
ý kiến đóng góp, Quyên góp) 

 

Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn! 

Với tất cả lòng trìu mến, chúng tôi cảm ơn bạn một cách nồng ấm và chân 
thành bởi bạn đã dành thời gian đọc cuốn cẩm nang này. Chúng tôi hi vọng 
bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ những nội dung này và tiếp tục trên hành 
trình tiến vào rung động tâm thức mới tuyệt đẹp phía trước. 

 

Chúng tôi cảm ơn bạn vì sự tận tâm và cống hiến trên hành trình chữa lành 
này và mong rằng bạn sẽ sớm nhận được những phần thưởng, niềm vui và 
kho báu. Chúng tôi trao tặng cuốn sách này tới cộng đồng Love Inspiration với 
hi vọng nó sẽ mang lại tình yêu bất tận, ánh sáng và hạnh phúc cho tâm thức 
chung. Cầu mong bạn sẽ tận hưởng hành trình phía trước, muôn loài đạt được 
tự do và giải thoát (Mukti and Moksha). 
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Cầu mong muôn loài được hạnh phúc 

Và giải thoát rốt ráo khỏi khổ đau. 
 

Cầu mong muôn loài đạt được  

Mukti & Moksha (Tự do & Giải thoát). 
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