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Trong yêu thương, 
Vì lợi ích đến muôn loài. 

 

Mong tất cả đều được an vui & thoát khỏi mọi khổ đau. 
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Xin bạn hãy đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau đây trước khi học Bộ năng lươṇg Sorcebro:  
 

1) Hoàn tất Tập 1 - Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng (Chuỗi năng lượng Celestine). 

2) Giãn cách đủ 7 ngày sau khi khai kênh năng lượng High Ecliptine. 

3) Kích hoạt (mở khóa) Bộ năng lượng Sorcebro với hướng dẫn và mã số ở trang kế. 
 

4) Hoàn tất giáo trình Maitrijusha & Maitrijusha-Ni, Tập 1 (không bắt buộc). 
 

Môṭ khi đã mở khóa kích hoạt, baṇ đã sẵn sàng để bắt đầu. 

Trong yêu thương, chúng tôi chúc baṇ môṭ hành trình thăng cấp năng lươṇg tốt đep̣! 

 

 
 

Nếu chưa thực hiêṇ những điều sau, baṇ hãy thử môṭ hoăc̣ tất cả dưới đây để có 
thêm sự hỗ trợ khi thực hành Lộ trình Thăng cấp năng lượng: 

 

• Đăng ký chữa lành miễn phi ́Ascension Healing (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 

• Đoc̣ trang Hỏi và Đáp về Ascension Pathway taị Love Inspiration 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
https://www.loveinspiration.org.nz/ascension-pathway-q1.html
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Kićh hoaṭ (mở khóa) Bộ năng lượng Sorcebro: 
Trước khi thực hành, 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 để 
bắt đầu! 

 
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 bi:̣ 

 
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) Kićh hoaṭ: 

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: 

 

Nếu muốn baṇ có thể đợi môṭ lát để các nguồn năng lượng này được mở khóa cho baṇ. Sau lúc đó, 
khi đã sẵn sàng, baṇ có thể nói lời cảm ơn quá triǹh đã hoàn thành tốt đep̣! 

 

4) Tham khảo: 

Môṭ khi đã kích hoaṭ xong, mời baṇ đoc̣ qua trang - “Mã kích hoaṭ và Thời gian gợi ý". Viêc̣ này chi ̉tốn chừng 
môṭ phút và sẽ giúp baṇ đaṭ lợi ích tối đa từ các nguồn năng lượng, các kênh dẫn và viêc̣ thực hành. Cầu chúc 
cho baṇ có thâṭ nhiều ánh sáng, tình thương và ước muốn làm lợi lac̣ đến muôn loài.

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

kićh hoaṭ các năng lượng và kênh dẫn thuôc̣ Bộ năng lượng 

Sorcebro (Xo-xề-rồ), với mã số chính xác là 79144482. 

Mong sự kiêṇ này đem laị lợi ićh đến muôn loài. 

Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn.” 

3) Đón nhận: 

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 ánh sáng của tiǹh thương, chúng tôi chào mừng baṇ đến với Tập 2 của Con Đường Hợp Nhất Tới 
Ánh Sáng (The Unified Pathway To Light) – Bộ năng lượng Sorcebro (The Sorcebro Energy Suite). 
Đây thật là một bước tiến thú vị & chúng tôi thật hân hoan được đón chào bạn tại bước tiến mới này! 

Bộ năng lượng Sorcebro là phần tiếp nối của Chuỗi năng lượng Celestine và tại đây, chúng tôi sẽ nhấn 
mạnh đến góc độ chữa lành bản thân, hơn là các công tác chữa lành cho người khác.  

Như đã nói trong Chuỗi năng lượng Celestine, việc chữa lành cho bản thân và nâng cao rung động 
năng lượng chính mình là phần thiết yếu cho việc giúp đỡ người khác. Bạn sẽ nhận ra rằng, khi chúng 
ta tự giúp mình cũng là lúc đang giúp cho tâm thức tập thể, bởi lẽ tất cả vạn vật đều có mối liên kết 
không rời.  

Giờ đây, chúng ta hãy đến với các sóng rung chữa lành sâu sắc hơn thuộc Bộ năng lượng Sorcebro, 
vốn được thiết kế thần kỳ để giúp nâng rung động của bạn đến với ngưỡng của tâm từ bi và rộng 
lượng. 

Thông qua khóa học này, trường năng lượng của bạn sẽ trải rộng thêm, và sáng tỏ hơn khi các chướng 
nghiệp và các ô nhiễm bên trong bạn được dọn dẹp sâu hơn nữa. Lúc đó bạn có thể nhìn cuộc sống 
xung quanh dưới một lăng kính hoàn toàn khác, lăng kính của tình thương.  

Đây chính là điểm tốt lành nhất về việc nâng cấp rung động. Khi chúng ta rung động thanh cao hơn, 
các ô nhiễm và chướng ngại sẽ mất dần đi, lúc đó chúng ta tự động trở thành một phiên bản tốt đẹp 
hơn, hòa hợp hơn với xung quanh.  

Khi chúng ta mở lòng cho năng lượng tràn vào, và thực 
tập đầy đủ các bài tự chữa lành dưới đây, chúng ta sẽ 
thấy tâm thức mình có những chuyển biến chậm mà 
chắc, dần dần hòa làm một với tâm từ vô biên giới, tính 
đồng nhất và sự bình an nội tại.  

Khi học Bộ năng lượng Sorcebro, bạn sẽ thấy các kỹ 
thuật tự chữa lành ở đây hơi khác một chút so với Chuỗi 
năng lượng Celestine. Ví dụ như bạn sẽ được làm việc 
với khá nhiều các “biểu tượng” nhằm giúp năng lượng 
mới được thẩm thấu và hòa tan vào cơ thể mình.  

Với những ai đã học qua các hệ năng lượng khác, có lẽ 
sẽ không thấy lạ lẫm với việc sử dụng biểu tượng. Những 
bạn mới tuy vậy cũng không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giới 
thiệu thật chi tiết để bạn có thể dễ dàng tiếp cận với chúng.  

Khi làm việc với các biểu tượng, bạn sẽ thấy chúng giúp 
cho bạn “khai kênh” dễ dàng và hiệu quả  đến các sóng 
rung tương ứng. 
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Nói cách khác, các biểu tượng chính là công cụ giúp các năng lượng được thẩm thấu và tiêu hóa, để 
bạn có thể tiếp tục tiến bước trên Lô ̣Triǹh Thăng Cấp vì lợi ích của tất cả. Bộ năng lượng Sorcebro 
có thể được xem như viên gạch tiếp theo xây nên hành trình của bạn tiến về tâm thức mới.  

 

Việc thực hành tự chữa lành tại đây sẽ khá dày đặc, nhưng kết quả đạt được rất đáng để bỏ công, 
nếu chúng ta đem so sánh với Chuỗi năng lượng Celestine! 

 

Thêm vào đó, sau khi hoàn tất Bộ năng lượng Sorcebro, bạn sẽ có một khoảng giải lao dài 3 tháng, 
không cần thực hành năng lượng, mà sẽ thay bằng những chuyến hành hương thực tế hoặc online 
tại Tập 3 - The Pilgrimage. Tại đây bạn sẽ có 3 – 6 tháng để tự khám phá bản thân mình, trong khi 
nhận được thật nhiều lời chúc phúc từ các tâm thức cao hơn.  

 

Cuối cùng, chúng tôi chỉ muốn nói rằng Lô ̣Triǹh Thăng Cấp này đôi khi sẽ khá khó khăn, đặc biệt là 
những lúc bạn phải đối mặt với các ô nhiễm và bóng tối bên trong mình, buông bỏ chúng để tiến tới 
một trạng thái tốt đẹp hơn. Việc này có thể đôi lúc mang lại những cảm xúc khó chịu, thậm chí là đau 
đớn.  

 

Quá trình buông bỏ này có thể diễn tiến theo nhiều cách, mỗi người sẽ được dẫn dắt theo một cách 
thức riêng. Tuy nhiên trong lúc thực hành Bộ năng lượng Sorcebro này, bạn hãy thử để ý xem có 
những tình huống hay khuôn mẫu suy nghĩ nào cứ lặp đi lặp lại với bạn không? Nó đang giúp bạn 
nhận ra điều gì? Liệu bạn có thể điều chỉnh cách tư duy hay hành động như thế nào để giúp vấn đề 
đó được hàn gắn hay không?  
 

Hãy nhớ, bạn luôn được ủng hộ, chở che và dõi theo từ các Sứ 
giả của Lô ̣Triǹh Thăng Cấp, do đó bạn có thể yêu cầu được giúp 
đỡ bất cứ lúc nào bạn thấy cần thiết.  

 

Những năng lượng này xuất phát từ những chúng sinh giàu lòng 
vị tha và nhiều tâm từ. Họ đang dõi theo bạn trong suốt hành trình 
này, nếu thấy bài học trở nên quá khó với mình, hãy yêu cầu được 
giúp đỡ và bạn sẽ nhận được ánh sáng tình thương và chữa lành 
đến từ họ, vì lợi ích tốt nhất cho bạn. 

 

Chúc bạn sẽ có chuyến đi tốt đẹp trên Lô ̣Triǹh Thăng Cấp này, 
mong các năng lượng giúp mang lại nhiều ánh sáng và tiǹh 
thương vào cuộc sống của bạn, vì lợi ích cho tất cả.  
 
 

LỜI NGƯỜI DIC̣H:  

Chân thành cảm ơn các baṇ đã đoc̣ bản dic̣h của chúng tôi. Với 
nguyên tắc dic̣h sao cho thâṭ gần gũi và dễ hiểu, chúng tôi choṇ 
cách dic̣h ý, đôi khi bỏ bớt những đoaṇ trùng lăp̣ và gây khó hiểu chứ không dic̣h sát từng câu chữ.  

Môṭ số điṇh nghiã còn mới la ̣với người Viêṭ, chúng tôi choṇ cách dic̣h nào dễ chấp nhâṇ nhất, đồng 
thời ghi laị tiếng Anh trong ngoăc̣ khi từ đó xuất hiêṇ lần đầu. Tên của các năng lượng bắt buộc phải 
giữ tiếng Anh, các bạn có thể đọc theo cách chúng tôi phiên âm từ đó, hoặc ấn vào đường dẫn màu 
xanh ngay dưới tên biểu tượng để nghe cách đọc trên Youtube. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
và hỗ trợ của bạn cho các bản dịch tiếp theo. Biết ơn & trân trọng.  

 

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

Nội dung Trang 

Lời đề tăṇg I 

Ghi chú kićh hoaṭ II 

Mở khóa Bộ năng lượng Sorcebro III 

Lời nói đầu IV 

Muc̣ luc̣ VI 

Khái quát về Lô ̣Trình Thăng Cấp VII 

Khái quát về Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng XI 

  

Cấp 1: MALIBRO - Phần 1 Hệ thanh tẩy Ocresha 1 

Cấp 1: MALIBRO - Phần 2 Hệ thanh tẩy Malibro 22 

Cấp 1: MALIBRO - Phần 3 Bộ Đúc Kết Năng Lượng 32 

Cấp 1: MALIBRO - Phần 4 Bộ Bảo Toàn Năng Lượng 43 

Cấp 1: MALIBRO - Phần 5 Tấm Thẻ Yêu Thương 58 
  

Cấp 2: CORSICRO - Phần A Malanite Oval & Phần B Odonite Sequel 69 

  

Phụ lục 1: Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới (9 - 13) 91 

 

Sử duṇg phiên bản mới nhất của Con Đường Hơp̣ Nhất Tới Ánh Sáng - Tâp̣ 2! 

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 hãy ghé trang web tiếng Viêṭ hoăc̣ tiếng Anh của chúng tôi 
để kiểm tra phiên bản mới nhất được đăng. Ngày đăng cùng số thứ tự của mỗi bản câp̣ nhâṭ được ghi 
vào cuối mỗi trang, bên góc phải mỗi quyển sách. Trên trang web của chúng tôi chi ̉xuất hiêṇ phiên 
bản sách mới nhất. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html
http://www.loveinspiration.org.nz/b-the-unified-pathway.html
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Khái quát về Lô ̣trình thăng cấp này: 

Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại các giáo trình có mặt trong hành trình nâng cấp năng lượng này trong 
bảng sau:  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

LÔ ̣  TRÌNH THĂ NG CĂ ́ P: 
Con Đường Hợp Nhâ ́ t Tới Ắnh Sấng & 

Con Đường Hợp Nhất Vượt Lên Ánh Sáng 

Tên chă ̣ ng Tên & sô ́  sắch Thời giăn dự kiê ́ n 

 
 

 
Con Đường  

Hợp Nhất Tới  
Ánh Sáng 

1) Chuỗi năng lượng Celestine 

(The Celestine Series) 

4,5 tháng 

2) Bộ năng lượng Sorcebro 

(The Sorcebro Energy Suite) 

4,5 tháng 

3) Chuyến hành hương 

(The Pilgrimage) 

3 tháng 

4) Ánh sáng Monimo 

(Monimo Light) 

6 tháng 

Cấp Chuyên gia & Cấp Bâc̣ thầy 

(Master Level & Master Teacher Level) 

2 tuần 

 
 

Con Đường  
Hợp Nhất Vượt 
Lên Ánh Sáng 

1) Sự thật hợp nhất 

(The Unified Truth) 

6 tháng 

2) Sự Thăng cấp Diamon 

(The Diamon Ascension) 

6 tháng 

3) Ánh sáng mới 

(A New Light) 

6 tháng 

4) Tinh thể vượt lên 

(Crystal Transcension) 

3 tuần 

Sau đó thân mời bạn bước tiê ́p trên Đạo Lo ̣  Ca ́p Cao 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Thông qua mỗi tập sách, chúng ta cũng sẽ thấy mức độ nâng cao rung động cũng sẽ ngày một lớn 
hơn, do đó mà sự bình an mà bạn cảm nhận được cũng sẽ ngày một nhiều thêm.  

Các Sứ giả đã báo với chúng ta rằng, các đợt khai kênh cùng các năng lượng đi trước chính là nền 
tảng cho các năng lượng đến sau. Ví dụ như Chuỗi năng lượng Celestine chính là bệ phóng cho Bộ 
năng lượng Sorcebro, nhờ đó mà các năng lượng này sẽ mạnh mẽ hơn và giúp bạn có cái hiểu sâu 
sắc hơn về việc chữa lành.  

Sau khi hoàn tất Bộ năng lượng Sorcebro, bạn lại tiếp tục đến với Cuộc Hành Hương (Tập 3 - The 
Pilgrimage). Tại đây sẽ không có các kênh năng lượng mới, thay vào đó bạn sẽ được hướng dẫn để 
mở mang tầm mắt thông qua nhiều cách thức khác nhau, để có thể hiểu thêm cách mà các tôn giáo 
và hệ phái chữa lành khác hoạt động như thế nào. 

 

Đến Tập 4 – Ánh sáng Monimo, bạn sẽ thấy ba tập trước đã tạo nền tảng vững chắc cho mình đến 
với sự thăng hoa về năng lượng như thế nào.  Bạn có thể hình dung ra sự thăng cấp năng lượng qua 
biểu đồ sau: 

 

 

Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng 
 

Thời gian 
 

 

Một khi đã hoàn tất Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng, bạn sẽ có cơ hội được thực hành Con Đường 
Hợp Nhất Vượt Lên Ánh Sáng và các hệ năng lượng có rung động cao hơn nữa. Càng lúc các bước 
tiến mới sẽ càng lớn hơn, bạn càng làm sạch được nhiều chướng ngại hơn và cảm thấy nhiều yêu 
thương, bình an hơn.  

Cuối cùng, khi đã sẵn sàng, bạn lại được mời tiếp bước trên Đạo Lộ Cấp Cao (Ascended Pathway) – 
nơi mà bạn chính thức chạm đến ngưỡng của Tâm Thức Mới. Lúc này bạn sẽ nhìn cuộc đời dưới lăng 
kính hoàn toàn khác, đầy hiểu biết và yêu thương. Mọi thứ đến với bạn cũng khác đi, bởi lẽ hoàn cảnh 
bên ngoài vốn dĩ là sự phản chiếu của nội tâm. 

 

R
u
n
g 
đ
ộ
n
g 
n
â n
g 
lư
ợ
n
g 

 

 
Tập 1 

 
 

Tập 2 

 

 
 

Tập 3 

 

 

 

 

Tập 4 
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Chuyển 
hóa

Ý thức cũ (thiên về vật chất)

80% dân số đang ở dưới ngưỡng này

Giai đoaṇ chuyển tiếp quan troṇg 

 

 

 

Con đường Hợp nhất Vượt lên 
Ánh Sáng (hoăc̣ Tâp̣ 5-8 Đường 
tới Ánh sáng) 

 

 

 

 
Con đường Hợp nhất Tới Ánh 
Sáng (hoăc̣ Tâp̣ 1-4 Đường tới 
Ánh sáng) 

Giai đoaṇ chuyển tiếp quan troṇg 

 

 

 

Con đường Hợp nhất Vượt lên 
Ánh Sáng (hoăc̣ Tâp̣ 5-8 Đường 
tới Ánh sáng) 

 

 

 

 
Con đường Hợp nhất Tới Ánh 
Sáng (hoăc̣ Tâp̣ 1-4 Đường tới 
Ánh sáng) 
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Tại thời điểm này, bạn có thể nhìn lại chặng đường 
mình đã đi qua và xem thử mình đã tiến bộ đến 
nhường nào, trong một khoảng thời gian rất ngắn. 
Đến khi chạm ngưỡng Tâm thức mới, bạn sẽ thấy 
có rất nhiều sự chuyển hóa đã diễn ra trong mình. 

 

Với mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, 
chúng tôi xin chia sẻ bảng biểu phía trên, được 
truyền dạy cho Gerry vào tháng 11/2015, để giúp 
bạn hiểu cách mà Lô ̣Triǹh Thăng Cấp giúp chúng 
ta chạm tới Tâm Thức Mới như thế nào.  
 
  

 

 
 
Như đã nói, phải đến Đạo Lộ Cấp Cao 
chúng ta mới chính thức được chào 
đón vào nguồn của Tâm Thức Mới, và 
tại đây bạn có thể truy cập vào những 
sóng rung thuộc một chiều không gian 
hoàn toàn mới. 
 
Tất cả những thông tin này được chia 
sẻ nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng 
quát về những gì chúng ta sẽ trải 
nghiệm. Giờ đây xin mời bạn bước tiếp 
trên hành trình với Bộ năng lượng 
Sorcebro và mong chúng giúp mang đến 
nhiều sự hàn gắn, tịnh hóa và yêu thương 
vào nếp sống của bạn! 
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Khái quát về Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng: 
 

 

 

Tâp̣ Tên sách Cấp đô ̣ Tên năng 
lượng  

Thời gian tối 
thiểu 

 
 
 

1 

 

 
Chuỗi năng lượng 

Celestine 

1 Celestine Reiki 
 

 
Khoảng 19 tuần 

(5 tháng) 
2 Prophestine Reiki 

3 Ecliptine Light 

 
 

2 

 
Bô ̣năng lượng  

Sorcebro 

1 Malibro  
Khoảng 16 tuần 

(4 tháng) 
2 Corsicro 

 
3 Chuyến hành 

hương 
Không có Không có Khoảng 12 tuần 

(3 tháng) 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Ánh sáng Monimo 

1 Oddicee 
 
 
 
 
 
 

Khoảng 27 tuần 
(6 tháng) 

2 Monnicee 

3 Pledicee 

4 Suricee 

5 Pluricee 

6 Mallicee 

 

Cấp Master  

Chuyên gia 6 ngày 

Bâc̣ thầy 8 ngày 

Tổng thời gian hoàn thành Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng = Khoảng 18 tháng 

 

Côn Đường Hợp Nhă ́ t Tới Ánh Sắng  
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Bộ Năng Lượng       
Sorcebro 

 

 

 
 

 
Cấp 1: Malibro 
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 Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 

Cấp 1: Malibro 

Phần 1: Hệ thanh tẩy Ocresha 

Chào mừng baṇ đến với Bộ năng lượng Sorcebro: 

Giờ đây chúng ta sẽ đến với Bộ năng lượng Sorcebro, được xem như là chương tếp theo của Chuỗi 
năng lượng Celestine trên Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng. 

Trong Chuỗi năng lượng Celestine, chúng ta đã làm việc với các năng lượng chủ yếu bằng tác ý và 
các lời dẫn. Đây là một cách khá đơn giản và dễ dàng để bất cứ ai cũng có thể học và làm việc cùng 
các năng lượng đến từ Tâm Thức Cao Hơn.  

Với Bộ năng lượng Sorcebro, chúng ta sẽ tiếp tục học cách làm việc với các biểu tượng để giúp thỉnh 
mời năng lượng. Với những ai chưa từng học qua cách thức này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết 
ở bên dưới. Những bạn nào đã học qua giáo trình Maitrijusha & Maitrijusha-Ni, chắc hẳn đã quen 
thuộc với các bước này.  

Bộ năng lượng Sorcebro sẽ giúp bạn thắt chặt thêm kết nối với chính bản thân mình và với sự thống 
nhất của vạn vật. Mối tương quan kết nối mọi hiện hữu sẽ xuất hiện dày đặc tại đây để giúp bạn hàn 
gắn cho chính mình và cho thế giới. 

Từng bước một, chúng ta sẽ được yêu cầu mở mang nhận thức của 
mình về thế giới – để hiểu rằng chẳng ai thực sự là một ‘cái tôi’ riêng 
biệt cả. Chúng ta đều là một phần của Tâm Thức Chung trong vũ trụ. 

Hi vọng bạn sẽ hứng thú với những điều này và mong chúng 
mang lại thật nhiều phúc lạc đến với cuộc sống của bạn.  

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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Mục lục: 
 

Nội dung Trang 

Chào mừng baṇ đến với Bộ năng lượng Sorcebro 2 

1. Giới thiệu Bộ năng lượng Sorcebro 3 

2. Bảng tóm tắt Bộ năng lượng Sorcebro  5 

3. Cấp 1: MALIBRO 6 

4. Giới thiệu cách làm việc với biểu tượng 7 

5. Phần 1: Hệ thanh tẩy Ocresha 11 

6. Thực hành Hệ thanh tẩy Ocresha 12 

7. Thông tin thêm về sự tịnh hóa 14 

8. Lời kết 21 

 
 

 
 

1. Giới thiệu Bộ năng lượng Sorcebro: 

Bộ năng lượng Sorcebro được giới thiệu bởi các Sứ giả vào khoảng những tháng cuối năm 2013 cho 
đến đầu năm 2014. Marty và Gerry xin chia sẻ các thông tin sau đây với các bạn, đến từ một Sứ giả 
tâm linh có tên là ‘Hipocrotaph’, người đã mang những năng lượng này đến với chúng ta. 

 
 

 
Bộ năng lượng Sorcebro 

 
“Đây là bước kế tiếp trên hành trình đến với tâm từ vô điều 

kiện, sau Chuỗi năng lượng Celestine. Nó bao gồm hai 

chặng, làm việc một cách song song để hỗ trợ lẫn nhau, 

chứ không phải cái này làm nền cho cái kia như bạn đã học 

trước đó. Hai chặng này tên MALIBRO và CORSICRO.” 

1.Malibro 

2. Corsicro 
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Sorcebro nghĩa là: “người với lòng trắc ẩn đi trên con đường hướng tới sự đồng nhất (One-ness) 

“Sorce” (đọc là “xo-xề”) có nghĩa: “người với lòng trắc ẩn” 

“Bộ năng lượng Sorcebro vì thế giúp xây dựng và củng cố tâm bi mẫn trong đời sống của mỗi 
người. Nó như một bàn tay vừa vặn cho chiếc găng của “tình thương” và giúp ích cho sự trực 
nhận ra mục tiêu và sự thật về cuộc đời.” 

 

“Mở lòng thực hành tâm bi mẫn sẽ giúp chúng ta phát khởi bản chất của mình, và lan tỏa sự 
tử tế chân thành vì lợi ích đến tất cả.” 

 

“Tâm từ và tâm bi chính là chìa khóa dẫn tới sức mạnh, sự đoàn kết, tính khiêm tốn & nó 
không thể thay thế được bởi những công cụ khác, xét về mặt năng lượng.” 

 

“Bạn đã chọn con đường này trong kiếp sống hiện tại, cũng như trong nhiều kiếp quá khứ 
nữa, để giúp bảo tồn sự hiện diện của lòng vị tha. Bộ năng lượng này sẽ giúp bạn tiếp tục 
công việc đó.” 

 

Thực hành lòng trắc ẩn – hay tâm bi vô lượng nghĩa là sao? 

 
“Lòng trắc ẩn chính là khả năng cảm thấu được nỗi khổ niềm đau của kẻ khác, và tin rằng 

lúc đó không có gì quan trọng hơn là việc thâm nhập vào trạng thái của tính đồng 

nhất và sự an vui.”  

Hãy mở mắt ra và thấy: 
 
 

 
Cuối cùng, Hipocrotaph kết thúc bằng ví dụ này: 

 

“Nếu  Chuỗi năng lượng Celestine giống như thân que kem thì 

Bộ năng lượng Sorcebro chính là viên kem.” 

 

“Bro” (đọc là b-rồ) có nghĩa: “con đường tới sự đồng nhất” 

“Tâm bi chữa lành tất cả. 
Tâm từ mở rộng tất cả.” 

Bộ năng lượng  
Sorcebro 

Ecliptine 

Prophestine 

Celestine 
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TẬP 2 – BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO  
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2. Bảng tóm tắt Bộ năng lượng Sorcebro: 
 

 

Phần 
 

Tên 
Thời 

gian 

học 

Thời gian chờ 
 

Chủ đề 

Cấp 1: MALIBRO 

 

1 

 

Hệ thanh tẩy 
Ocresha 

 

4 ngày 

 
Tối thiểu 7 ngày sau khi 
khai kênh High Ecliptine 

 

Làm sạch 

 

2 

 

Hệ thanh tẩy 
Malibro 

 

4 ngày 
4-5 ngày (tối thiểu 72 giờ) 

sau Hệ thanh tẩy 
Ocresha 

 

Đẩy năng lượng 
cũ 

 

3 

 
Bộ Đúc Kết 

Năng Lượng 

 

3 ngày & 
3 đêm 

 
24-48 giờ sau Hệ thanh 

tẩy Malibro 

 

Củng cố năng 
lượng  

 

4 

 
Bộ Bảo Toàn 
Năng Lượng 

 

8 ngày 

 
5-6 ngày sau Bộ Đúc Kết 

Năng Lượng 

 

Bảo toàn niềm 

tin 

 

5 

 

Tấm Thẻ Yêu 
Thương 

 

14 ngày 

 
3 - 6 ngày sau Bộ Bảo 

Toàn Năng Lượng 

 
Làm vững chắc 
tâm từ & tâm bi 

Cấp 2: CORSICRO 

 

A 

 

Malanite Oval 

 

1 ngày 

 
Tối thiểu 42 ngày sau cấp 

Malibro 

Làm sạch dữ liệu 
cũ 

 

B 

 

Odonite 
Sequel 

 
1 ngày + 
21 ngày 

thực hành 

 
12 - 14 ngày sau Malanite 

Oval 

 

Thực hành cho 
đi 
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TẬP 2 – BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO  
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3. Cấp 1: MALIBRO: 
 

 

 

 

❤ 
❤ ❤ ❤ 

❤ ❤ 

❤ ❤ 
 
 
 
 
 
 

Lòng trắc ẩn 
 
 
 
 
 

❤ 
❤ ❤ ❤ 

❤ 

 

 

 

MALIBRO: Gồm bốn phần lấy Tâm Bi làm trung điểm, và phần thứ 

năm là Tâm Từ làm viền cho toàn bộ 
 

 

 

 

 

(Lời người dịch: trong Phật giáo có nói đến 4 trạng thái Tâm Vô Lượng bao gồm: Từ-Bi-Hỷ-Xả. Đây 
đồng thời là 4 Phạm trú (hay 4 trạng thái tâm của Phạm thiên) vốn có đối tượng hướng tới tất cả chúng 
sanh. Sau khi thực hành qua 4 tập đầu tiên của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng, chúng tôi nhận 
thấy trạng thái tâm ở mỗi tập rất giống với 4 Phạm trú này.  

 
Ví dụ: Tập 1 - Chuỗi năng lượng Celestine nhấn mạnh về Tâm Từ; Tập 2 - Bộ năng lượng Sorcebro 
nhấn mạnh về Tâm Bi; Tập 3 – Hành hương lại mang màu sắc của Tâm Hỷ (tùy hỷ những thành tựu 
tâm linh của các tôn giáo khác); Tập 4 – Ánh sáng Monimo lại thiên về Tâm Xả (quân bình, nhận thấy 
tất cả chúng sanh đều đang đi theo Nghiệp của mình). 

1. Hệ thanh tẩy 
Ocresha 

2. Hệ thanh tẩy 
Malibro 

3. Bộ Đúc Kết 
Năng Lượng 

4. Bộ Bảo Toàn 
Năng Lượng 

T
ấ

m
 T

h
ẻ

 Y
ê
u
 T

h
ư

ơ
n
g
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Khi đọc lời của vị Sứ giả, chúng tôi hiểu vị ấy đang nói về trạng thái nhập định của Tâm Bi. Lấy đối 
tượng là một hay tất cả chúng sanh đang đau khổ, hành giả có thể nhập định Tâm Bi bằng cách gửi 
mong muốn “mong cho người này (hay tất cả chúng sanh) vượt thoát mọi khổ đau”. Trạng thái nhập 
định là khi tâm hành giả hòa làm một với đề mục trong khoảng thời gian dài, làm khởi sinh sự an vui 
do tạm thời đè nén các phiền não trong tâm. Trạng thái này được chúng tôi hiểu là sự hợp nhất, tính 

đồng nhất hay one-ness mà trong sách nhắc tới. Đó là lý do vì sao một người lại có thể “thâm nhập 
vào trạng thái của tính đồng nhất và sự an vui” khi cảm thấu nỗi đau của kẻ khác như lời vị Sứ 
giả miêu tả. 

 

Thêm vào đó, 3 tập đầu sẽ làm nền tảng cho tập 4, cũng giống với cách mà 3 tâm Từ-Bi-Hỷ sẽ làm 
nền tảng để tu tập tâm Xả. Một người không thể làm khởi sanh Tâm Xả nếu không bắt đầu bằng Từ-
Bi-Hỷ. Nếu muốn hiểu rõ hơn các trạng thái này, xin mời bạn đọc tác phẩm “Biết và Thấy” – tác giả: 
Pa Auk Tawya Sayadaw, chương 3 – Tu tập bốn Phạm trú). 

 

4. Giới thiệu cách làm việc với biểu tươṇg: 

Sử duṇg biểu tượng trong ca chữa lành hoăc̣ trong môṭ thời thiền sẽ cung cấp nhiều cơ hôị hàn gắn 
hơn, do chúng cho phép chúng ta kết nối với nhiều tần sóng đa daṇg. Biểu tượng rất dễ sử duṇg và 
giúp cho công viêc̣ của chúng ta linh hoaṭ hơn rất nhiều. 
 
Những ai đã có kinh nghiêṃ, xin hãy kiên nhẫn đoc̣ laị những phần cơ bản dưới đây. Hãy nhớ là mỗi 
người sẽ có cách tiếp câṇ khác nhau về biểu tượng nên mong baṇ sẽ đoc̣ chúng với tâm traṇg và tư 
duy cởi mở.  
 
Những ai chưa biết gi ̀về biểu tượng, các baṇ có thể đoc̣ qua trang Hỏi và Đáp (bằng tiếng Anh) dưới 
đây. Chúng tôi mong muốn sẽ tâp̣ trung chủ yếu vào khiá caṇh thực hành của biểu tượng, do đó những 
ai mong muốn tim̀ hiểu thêm về lý thuyết, xin mời đoc̣ thêm taị muc̣ hỏi đáp. 

 
 

Giới thiệu cách thực hành biểu tượng: 

Thông thường, chúng ta sẽ được hoc̣ cách vẽ biểu 
tượng, thuôc̣ lòng tên của chúng rồi sau đó mới học 
tới cách sử duṇg khi chữa lành hoăc̣ thiền tâp̣ như 
thế nào.  

Trong quyển sách này chúng ta cũng sẽ theo cấu trúc 
như vâỵ, tuy nhiên các biểu tượng ở Bộ năng lượng 
Sorcebro sẽ hơi khác môṭ chút trong cách sử duṇg. 

 
Sự khác biệt chính ở đây là bạn sẽ dùng các biểu 

tượng theo một thứ tự nhất định, tùy vào mục đích 

chữa lành của chúng.  
 

Do đó bạn cần làm theo hướng dẫn để biết khi nào 
thì mình cần dùng biểu tượng nào. Đây cũng là 
cách chúng tôi đã nhận được chúng. 
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Mỗi Phần trong Malibro sẽ bao gồm các biểu tượng mới, tương ứng với các sóng rung nhất định. Bạn 
sẽ bắt gặp các hiệu ứng thải độc tùy theo khả năng làm việc của cơ thể, do đó xin đừng lo lắng nếu 
thấy các năng lượng cũ được đưa lên bề mặt để xử lý.  

 Ky ̃thuâṭ cơ bản khi dùng biểu tượng: 
 

Thông thường, chúng ta sẽ vẽ biểu tượng ra, bằng cách sử duṇg tâm (hoặc ngón giữa / ngón trỏ của 
tay thuận) vẽ lên phiá trên của vùng cần điều chin̉h. Khi đã vẽ xong, chúng ta sẽ gõ nhe ̣3 lần và đoc̣ 
thầm tên của biểu tượng 3 lần. 

 

Vi ́du,̣ nếu chúng ta muốn đưa biểu tượng vào luân xa vương miêṇ, thi ̀đầu tiên sẽ là vẽ biểu tượng 
đó cách đin̉h đầu khoảng 15 - 30 cm và sau đó gõ biểu tượng này vào vùng năng lượng của cơ thể 
khoảng 3 lần, mỗi lần gõ chúng ta goị thầm tên biểu tượng trong tâm. 

 

Nếu baṇ là người mới bắt đầu, phương pháp vẽ và gõ này có thể rất hữu duṇg, cho đến khi baṇ cảm 
thấy quen thuôc̣ đủ để thực hiêṇ quá triǹh này hoàn toàn bằng tâm ý (vi ́du ̣như khi đang thiền). 

 

Đây là ky ̃thuâṭ căn bản và đơn giản cũng như hiêụ quả nhất.  

 
 

 
 

1. Vẽ biểu tươṇg phía trên Luân xa hay vùng cơ thể mà baṇ đang 

làm viêc̣ (bằng tay hoăc̣ bằng tâm ý).  

 

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

(bằng tâm hay thành lời đều đươc̣). 

 
 

 
Baṇ có thể hiǹh dung biểu tượng đang tan chảy vào trường năng lượng của miǹh như bơ đang tan 
vào miếng bánh mi ̀nướng. Cùng với thời gian, baṇ sẽ có thể cảm nhâṇ được khi biểu tượng bắt đầu 
chim̀ vào trường năng lượng của miǹh.  
 
Chúng tôi cũng lưu ý rằng viêc̣ gõ không nhất thiết phải thực hiêṇ bằng tay. Viêc̣ dùng tâm để gõ biểu 
tượng hoaṭ đôṇg có phần tốt hơn hoăc̣ ngang bằng với viêc̣ dùng tay. Baṇ sẽ nhanh chóng cảm nhâṇ 
được điều này khi thực hành với biểu tượng thường xuyên.  
 
Xin hãy lưu ý rằng sở thićh cả chúng ta sẽ thay đổi cùng với sự thực hành. Có lẽ baṇ sẽ bắt đầu tâp̣ 
vẽ và gõ bằng tay khoảng môṭ tháng, rồi sau đó khi đã sẵn sàng thi ̀chuyển sang cách tiếp câṇ biểu 
tượng bằng tâm.  

 

 

Chià khóa ở đây là thâṭ kiên nhẫn và yêu thương chińh miǹh khi bắt đầu viêc̣ thực tâp̣. Những ai có 
kinh nghiêṃ với biểu tượng rồi thi ̀sẽ biết nhiều phương pháp thực hành khác nữa, tất cả đều dựa trên 
phương pháp căn bản này.  

 

*** 
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 Ky ̃thuâṭ bổ sung khi dùng biểu tượng: 

Sau khi đã biết về ky ̃thuâṭ căn bản, chúng ta có thể đến với các ky ̃thuâṭ bổ sung để làm viêc̣ với 
biểu tượng. Những ky ̃thuâṭ này giúp chúng ta linh hoaṭ hơn trong khi thực hành và có thể giúp mời 
nguồn năng lượng lên theo cách chúng ta thấy phù hợp nhất.  
 
Chúng tôi luôn gợi ý baṇ thử các ky ̃thuâṭ nào khiến baṇ thấy nâng rung đôṇg của bản thân lên mức 
cao nhất và tốt đep̣ nhất. Khi chúng ta có thể cảm nhâṇ được sự biǹh an sâu sắc, tiñh lăṇg và nhiều 
tâm từ trong lúc thực hành, đó chắc chắn là lúc sự chữa lành sâu đang diễn ra. 
 
Trước tiên baṇ hãy thử ky ̃thuâṭ gõ như đã miêu tả ở trên, thay vi ̀3 thi ̀tăng lên 7 lần hoăc̣ 11 lần tùy 
ý baṇ. Hoăc̣ baṇ cũng có thể gõ nhiều hơn 11 lần để taọ thêm rung đôṇg.  
 
Con số 3 được cho là thiêng liêng  vi ̀nó taọ ra sự phong phú về măṭ biểu hiêṇ thể chất. Số 7 cũng 
khá tốt và số 11 được xem là con số vàng. Baṇ có thể choṇ số lần gõ cố điṇh hoăc̣ nhân lên nhiều 
lần. Nếu thấy khó tâp̣ trung vào viêc̣ đếm số lần thi ̀baṇ có thể chi ̉cần gõ liên tuc̣ và dừng laị khi nào 
thấy đủ. 
 

Khi baṇ đã tiến bô,̣ quá triǹh gõ này trở thành môṭ sự 
hiǹh dung, hoăc̣ baṇ chi ̉cần tác ý đến biểu tượng đang 
chim̀ vào cơ thể nhiều lần, mà không cần phải gõ bằng 
tay hay bằng tâm nữa. Vi ́du ̣như baṇ muốn biểu tượng 
được đăṭ vào Luân xa chân mày, baṇ chi ̉cần vẽ biểu 
tượng ra (bằng tay hay bằng ý nghi)̃ và sau đó hiǹh dung 
hay tưởng tượng hay quyết điṇh rằng biểu tượng sẽ liên 
tuc̣ chiếu vào trường năng lượng của cơ thể. 

 

Khi làm như vâỵ, baṇ hãy cứ liên tuc̣ gõ / hiǹh dung / 
tưởng tượng cho đến khi nào cảm nhâṇ được rung đôṇg 
của biểu tượng thực sự truyền vào Luân xa chân mày 
và lan tỏa ra khắp cơ thể. Sau vài phút, baṇ sẽ có cảm 
nhâṇ như thể rung đôṇg của biểu tượng đã tràn vào 
khắp cơ thể năng lượng của miǹh để sự chữa lành diễn 
ra tốt đep̣ nhất. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Môṭ cách khác, baṇ có thể hiǹh dung ra biểu tượng đang ở phiá trước 
chân mày. Thay vi ̀vẽ thi ̀chúng ta chi ̉cần hiǹh dung ra nó; có thể nó 
được làm bằng chất liêụ sáng trắng, đang tỏa sáng rực rỡ. Sau đó chúng 
ta dùng tâm để làm nó chim̀ vào cơ thể của miǹh. 

Hoăc̣ baṇ cũng có thể giữ yên biểu tượng môṭ chỗ rồi nhâṇ ánh sáng 
trực tiếp từ biểu tượng khi nó phát sáng phiá trên Luân xa chân mày 
hay Luân xa vương miêṇ. Các rung đôṇg năng lượng từ ánh sáng được 
truyền vào cơ thể thông qua các Luân xa. Luôn nhớ giữ tâm miǹh trên 
biểu tượng môṭ cách chắc chắn và liên tuc̣ goị thầm tên của biểu tượng  
để có kết quả tốt nhất. 

Môṭ cách nữa, baṇ cũng có thể hiǹh dung hoăc̣ tác ý đến vô số những 
biểu tượng nhỏ xiú đang chui vào trong cơ thể hay Luân xa của miǹh. 
Baṇ chi ̉cần mở lòng và ủy thác cho năng lực chữa lành của biểu tượng 
là đủ để nhâṇ được các rung đôṇg kỳ diêụ này. 

Khi đang tâp̣ thiền, chúng ta có thể chi ̉cần đơn giản hiǹh dung ra môṭ biểu tượng cực kỳ lớn đang tỏa 
sáng bên trong chúng ta và bao trùm hết toàn bô ̣cơ thể trong vầng sáng đó. Lúc này ta chi ̉cần giữ 
tâm miǹh tâp̣ trung liên tuc̣ trên môṭ biểu tượng lớn duy nhất và goị thầm tên của nó là được. 

Khi chúng ta tâp̣ như vâỵ trong khoảng 5 phút, rung đôṇg năng lượng sẽ càng lúc càng sâu lắng hơn. 
Từ đó, chúng ta có thể tác ý mong biểu tượng này tỏa sáng cho tất cả chúng sinh trên toàn thế giới, 
hay toàn vũ tru,̣ tùy vào mong muốn của baṇ. 

Chúng ta cũng có thể kết hợp các ky ̃thuâṭ này với nhau. Vi ́du ̣như baṇ bắt đầu bằng viêc̣ vẽ và gõ 
biểu tượng vào Luân xa vương miêṇ hay Luân xa chân mày nhiều lần, sau khoảng 3 – 5 phút baṇ bắt 
đầu thấy năng lượng phủ trùm khắp cơ thể của miǹh. Lúc đó baṇ có thể chuyển sang hiǹh dung về 
môṭ biểu tượng lớn duy nhất đang tỏa sáng từ bên trong, và baṇ tác ý biểu tượng này tỏa sáng rôṇg 
hơn nữa cho toàn thể thế giới. Thông thường, viêc̣ thực hành biểu tượng sẽ cần đến sự mở lòng, phó 
thác, buông bỏ, cảm giác biết ơn, yêu thương và vi ̣tha. Viêc̣ hiǹh dung, khả năng tâp̣ trung tâm ý cũng 
như đô ̣tinh khiết của suy nghi ̃cũng giúp đẩy maṇh quá triǹh thực hành. 
 
Môṭ lần nữa, chúng tôi muốn nhắc laị có rất nhiều cách để làm viêc̣ cùng biểu tượng trong khi chữa 
lành lẫn thiền tâp̣. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ khơi nguồn cảm hứng cho baṇ có được cách 
làm viêc̣ đôc̣ đáo riêng biêṭ cho miǹh, vi ̀lợi ićh đến tất cả. Đây cũng chińh là công viêc̣ thú vi ̣khi 
chúng ta taọ ra và phát triển môṭ phương pháp có thể áp duṇg trong thực tiễn, môṭ cách để chúng ta 
khám phá thêm về bản thân miǹh. 
 
Xin lưu ý rằng những ky ̃thuâṭ này tương đối phổ biến rôṇg rãi, vẫn còn khá nhiều những ky ̃thuâṭ 
khác chưa đề câp̣ đến trong quyển sách này. Mỗi người đều có ý kiến riêng và ho ̣có thể sáng taọ ra 
phương pháp cho riêng miǹh. 
 
Chúng tôi cũng chưa đề câp̣ đến viêc̣ sử duṇg biểu tượng để chữa cho người khác, vi ̀trong phaṃ vi 
hiêṇ taị, chúng tôi chủ yếu tâp̣ trung vào khiá caṇh chữa lành bản thân. Bởi vi:̀  

“Khi ta hàn gắn chính mình, ta cũng hàn gắn ke ̉khác.” 
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5. Phần 1: Hệ thanh tẩy Ocresha: 

Hệ thanh tẩy Ocresha được giới thiệu với chúng tôi vào khoảng tháng 6/2013, bởi một Sứ giả có tên 
là Ocresha. Đây là bốn ngày thanh tẩy sâu có thể “mở ra cánh cổng dẫn tới ánh sáng mới”.  

 
 

Thông điệp từ Ocresha: 
 

“Khi sự thanh lọc diễn ra thường xuyên, các nguyên tố về thể chất và tinh thần trong trường năng 
lượng của cơ thể bạn có thể trở nên mất quân bình. Hệ thanh tẩy Ocresha giúp tái tạo lại dòng chảy 
năng lượng để đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng, một sự bình ổn mới với rung động cao hơn. Đây 
là một quy trình hết sức “bình thường”. Tuy nhiên xin hãy biết rằng khi rung động tăng cao thì việc 
thanh lọc thường xuyên là cần thiết, do các năng lượng vi tế cần tồn tại trong trạng thái thanh sạch 
nhất định. Hãy đặt một biểu tượng vào các vùng Luân xa tim, Luân xa Vương miện và Luân xa Con 
mắt thứ ba vài lần cho từng ngày. 

 
Hãy đảm bảo trong 4 ngày này, bạn được bổ sung nước đầy đủ, nghỉ ngơi và thư giãn bất cứ khi nào 
có thể. Tránh xa các nguồn cơn gây nên căng thẳng, bực bội, lo lắng hay sợ hãi – tất cả những rung 
động thấp này đều khiến kìm hãm công dụng của đợt thanh tẩy. Xin hãy để các sóng điện từ / vô tuyến 
ở cách xa cơ thể bạn vì chúng có thể làm nhiễu loạn. Hãy cho phép sự thay đổi diễn ra, và lắng nghe 
bản thân mình. Tránh xa tất cả những thứ khiến cho bạn thấy khó chịu.  

 
Biểu tượng thứ 4 mang đến sóng ánh sáng giúp  “làm nhẹ gánh”. Ba biểu tượng đầu là các bước 
thanh tẩy: 

 
 

1. Tẩy thô: (giống như dùng giấy nhám để chà khắp cơ thể năng lượng) 

 
2. Tẩy mịn: (giống như việc quét vôi để lấp vào các lỗ hổng) 

 
3. Phục hồi: (giống như một lớp sơn lót để năng lượng ở biểu tượng thứ 4 có thể bám 

vào.) 

 
4. Ánh sáng mới: (giúp ‘làm sáng và nhẹ’) 

 
Tránh đồ uống có cồn và những chất kích thích khác trong một tuần, kể từ khi bắt 
đầu thanh tẩy.  

Hãy tiến bước trong ánh sáng.” 

 
Ocresha 
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6. Thực hành Hệ thanh tẩy Ocresha: 

Chào đón bạn đến với Hệ thanh tẩy Ocresha. Chúng ta có tổng cộng 4 biểu tượng, được sử dụng 
trong vòng 4 ngày để hoàn tất đợt thanh tẩy. 

 

 

LƯU Ý: Trước khi khai kênh, hãy đảm bảo rằng baṇ đã mở khóa kićh hoaṭ năng lượng Bộ năng lượng 
Sorcebro. Quy triǹh này mất tầm 5 phút và trao quyền cho baṇ có thể tiếp câṇ các biểu tượng này.  

Môṭ khi đã mở khóa, baṇ đã sẵn sàng để khai kênh và đón nhâṇ năng lượng từ Bộ năng lượng 
Sorcebro. Sau đó baṇ có thể tiếp tuc̣ đến với phần nghi thức khai kênh ở các trang sau, vào bất kỳ 
thời gian và không gian nào phù hợp với baṇ.  

Nếu chưa tiến hành mở khóa, xin mời baṇ đoc̣ laị và làm theo hướng dẫn ở trang III trong 
quyển sách này. 
 

 

 

Sau khi đã kích hoạt Bộ năng lượng Sorcebro energies, Hệ thanh tẩy Ocresha cũng đã sẵn 
sàng cho bạn đón nhận. Bạn hãy đặt từng biểu tượng cho mỗi ngày vào các khu vực sau: 

 

• Luân xa Con mắt thứ ba (giữa hai chân mày / vùng trán). 

• Luân xa tim (vùng ngực). 

• Luân xa Vương miện (đỉnh đầu). 

• Và một biểu tượng lớn bao trùm toàn cơ thể. 
 
 

Bạn nên thực hành nhiều lần 
trong ngày (tối thiểu 4 – 6 lần). 
Mỗi lần thực hành chỉ tốn vài 
phút, do đó chúng tôi ước chừng 
bạn sẽ cần khoảng 20 – 60 phút 
mỗi ngày (tùy vào số lần bạn thực 
hiện).  
 
Lưu ý: Những ai đã khai kênh 
biểu tượng Maitrijusha & 
Maitrijusha-Ni, các bạn có thể kết 
hợp chúng với biểu tượng thuộc 
Hệ thanh tẩy Ocresha. 

Ngày 1: OJUSHA 
(Đọc là Ô-chu-sa) 

2 

1 

3 4 

5 6 

OJUSHA Cách vẽ OJUSHA 
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Ngày 2: OCRESHA 
(Đọc là Ô-ri-sa) 

2 

1 

3 

4 

5 

OCRESHA Cách vẽ OCRESHA 

Ngày 3: HYASHA 
(Đọc là Hai-ây-sa) 

2 

1 3 

4 

HYASHA Cách vẽ HYASHA 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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7. Thông tin thêm về sự tịnh hóa (purification): 

Tại Bộ năng lượng Sorcebro, chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin thêm về quá trình chữa lành diễn ra 
như thế nào. Bạn sẽ thấy khá nhiều triệu chứng xuất hiện khi cơ thể chúng ta ‘đẩy’ các năng lượng cũ 
ra ngoài. 

 

Một khi bạn đã nhận diện được chúng, bạn sẽ có cách vượt qua. Khi chúng ta thấu hiểu những nỗi 
đau của mình, chúng ta sẽ chữa lành chúng nhanh chóng hơn và cảm thấy bớt dằn vặt hơn.  

 
Gerry với các chứng nhận về Chữa lành toàn diện 
(Holistic Life Coach), đồng thời là một Nhà thấu thị 
(Clairvoyant) & Chuyên gia trị liệu (Energy Healer) cùng 
với kinh nghiệm của Marty trong ứng dụng thiền tập để 
chữa lành, cả hai sẽ trao đổi với bạn những thông tin 
thêm về sự tịnh hóa năng lượng sẽ diễn ra trong quá 
trình thực hành Bộ năng lượng Sorcebro. 
 
Hầu hết những điều họ học được trên chặng đường này 
là do trải qua khổ đau. Họ trao lại những điều này để bạn 
có thể tham khảo, và đừng quên rằng các Thiên sứ luôn 
có mặt để giúp đỡ những khi bạn cần!  
 

 
 
 
 

Ngày 4: PLUSHA 
(Đọc là Lu-sa) 

2 

1 

3 

PLUSHA Cách vẽ PLUSHA 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Khi chúng tôi bắt đầu viết những dòng này, các thiên sứ đã yêu cầu bắt đầu bằng cách giải thích về 
sự tịnh hóa.  

 

1.  Tịnh hóa nghĩa là gì? 

Chúng ta có thể tra cứu một định nghĩa trên internet về việc tịnh hóa: 

 
“Là một hành động để dứt bỏ những điều bất tịnh.” 

 
Trong suốt lịch sử của nhân loại, cho đến tận hôm nay, chúng ta vẫn bắt gặp nhiều phương pháp thực 
hành để dẫn đến sự thanh tịnh. Thanh tịnh là một giá trị cốt lõi của hầu hết các tôn giáo lớn trên thế 
giới như Đạo Lão, Đạo Hindu, Đạo Phật, Đạo Do Thái, Đạo Thiên chúa và Đạo Hồi. Nó thậm chí cũng 
được nói tới bởi người Ai Cập cổ đại.  

 

 

 

 

 
Trong Đạo Hồi, có các nghi lễ tẩy rửa thân thể bằng nước sạch 

trước khi tiến hành cầu nguyện.  

Biểu tươṇg của Đạo 
Lão: Âm Dương vô cực 
được bao quanh bởi 8 quẻ 
Dịch nói về sự vận hành 
của thiên địa. 

Trong Đạo Lão, hơi thở được dùng để thanh 
lọc cơ thể. 

 
"Những người đã có một số thành tựu 
tâm linh đều chỉ dạy về sự buông bỏ 

những thứ đã hết duyên nợ."  
(Hua Ching -Ni 1997:121) 

 

Trong Phật giáo, có con đường dẫn đến sự thanh tịnh là Bát 
Chánh Đạo, hay Tám phẩm chất thuộc về thân-khẩu-ý để có 

thể trở thành một vị Giác Ngộ. 

 
"Không làm mọi điều ác. 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, 
Chính lời chư Phật dạy." 

(Pháp cú số 183) 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Dưới góc độ chữa lành, chúng tôi sẽ định nghĩa đơn giản rằng, thanh tịnh hóa là một quá trình để trở 
về bản chất thực tại của mỗi người. Dù cho đó là sự thanh tịnh thân thể bằng phương pháp hít thở, 
hay thanh tịnh tâm ý bằng cách hành thiền – tất cả đều giúp chúng ta trở về với con người thật của 
mình; kết nối với sức mạnh tiềm tàng và mục tiêu chân chánh của mỗi người.  
 
Nếu bạn tin vào các vị trời (thiên chúa / Phạm thiên), họ sẽ là trung tâm của bạn. Nếu bạn tin vào vũ 
trụ, nó sẽ là trung tâm của bạn. Nếu bạn tin vào chư Phật và các vị thánh, đó sẽ là giá trị cốt lõi của 
bạn. 

 

Những gì nằm tại trung tâm, hay giá trị cốt lõi của chúng ta, 

có thể đạt đến bằng tâm từ và tâm thanh tịnh.” 

 
 

 
Trong Đạo Hindu, việc tịnh hóa các giác quan, sau đó tới tâm ý, sẽ giúp 

một người trở thành công cụ lan tỏa ánh sáng thần thánh từ bên trong.  

 
 

Người Ai Cập cổ đại sử dụng các nghi lễ tẩy tịnh để có sức mạnh của trí 
tuệ. Con mắt của thần Horus được xem là biểu tượng để chữa lành và 

phục hồi, dành cho những ai đã thức tỉnh.  

 
 

Con mắt của thần Horus 

 
Trong Kinh Thánh cũng nhắc nhiều đến việc thanh tịnh, ví dụ: 

 

“Ta sẽ dẫn người mù đi theo cách mà họ chưa từng biết; ta sẽ 

biến bóng đêm trở thành ánh sáng và khiến con đường gồ ghề 

trở nên bằng phẳng. Ta sẽ làm như vậy, và không bỏ rơi họ.” 

Isaiah 42.16 (Phiên bản quốc tế) 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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2. Tịnh hóa bằng con đường chữa lành: 

Với chúng tôi, đây là con đường có vị đắng ngọt ngào, là chặng đường bước đi trên hoa hồng và 
những mũi gai. Một mặt, nó khiến chúng tôi tiến về phía bản chất thánh thiện của mình, vốn yêu thương 
và hòa đồng với muôn loài. Nó cho phép chúng tôi tỏa ra ánh sáng vốn hằng có trong tâm mình.  

 

Mặt khác, nó cũng yêu cầu chúng tôi phải buông bỏ và đối 
diện với những mảng tối bên trong. Khi những tiêu cực này 
di dời, chúng tôi thường phải trải qua những triệu chứng 
tạm thời, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.  

 

Các triệu chứng này xuất hiện là vì chúng ta đang dọn dẹp 
năng lượng, có lẽ bạn không còn xa lạ gì với việc trải qua 
các hiệu ứng thải độc khi thực hành chữa lành.  

 

Hiệu ứng này chính là hệ quả của sự tịnh hóa đang diễn ra 
trong cơ thể bạn. Mức độ nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào 
nghiệp lực của từng người.  
 
Nghiệp lực này sẽ phụ thuộc vào các hành động của chúng 
ta trong quá khứ, hay nói chính xác hơn là các tư duy, suy 
nghĩ đằng sau hành động đó. Chính tác ý (hay suy nghĩ) là 
thứ tạo nên nghiệp lực. Nói chung thì càng có nhiều suy 
nghĩ bất thiện ẩn sau từng hành động, chúng ta càng cần 
nhiều sự tịnh hóa. 

 

Nếu những điều này nghe rất quen thuộc với bạn, xin chúc 
mừng. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới có rất ít người ý thức 
được tầm quan trọng của Nghiệp và sự tịnh hóa Nghiệp 
trong quá trình chữa lành. 

 

Với các biện pháp chữa lành dùng năng lượng, chúng ta đang có cơ hội sử dụng các năng lượng 
được dẫn dắt thần kỳ hiện có mặt trên trái đất để hỗ trợ thêm cho quá trình này, ví dụ như chuỗi bài 
học bạn đang tiếp nhận. 

 

 

Mong muôn loài có thể hòa mình vào ánh sáng và 

những sóng rung kỳ diệu để được tịnh hóa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nghiệp:  

Nhân nào Quả nấy 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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3. Những gì có thể xảy ra khi tịnh hóa: 

Trong chuỗi bài học về Celestine Reiki, chúng tôi có nói sơ về quá trình thanh lọc mà bạn cũng đã trải 
nghiệm qua ít nhiều. Giờ đây chúng tôi sẽ chỉ điểm lại một số phần quan trọng để giúp bạn ôn bài.  

 

Càng gần với Tâm Thức Mới bao nhiêu, sự tịnh hóa càng diễn ra nhiều (và mạnh mẽ) bấy nhiêu. Bạn 
sẽ ý thức thêm nhiều điều diễn ra lúc khai kênh hay thực hành năng lượng, vì giờ đây bạn đã nhạy 
cảm hơn khá nhiều.  

 

Nguyên tắc chung ở đây là: 
 

 

Rung động càng thanh nhẹ, sự chữa lành diễn ra càng sâu sắc và nhờ đó mà bạn được tịnh hóa ở 

cấp độ cao hơn. 
 

 

Hãy lấy ví dụ như khi bạn chơi đá bóng lúc trời mưa và quần áo của bạn dính đầy bùn đất. Thật là dễ 
dàng để rửa sạch lớp bùn bám bên ngoài lớp vải, tuy nhiên nếu muốn chúng trở nên trắng sáng như 
mới, có thể bạn phải cần kỳ cọ nhiều lần, thậm chí là dùng đến các chất tẩy rửa để làm sạch hết các 
vết bẩn.  
 

Ô nhiễm của chúng ta cũng giống với bùn đất. Một số loại thì dễ 
dàng làm sạch bằng nước – tức chỉ cần vài lần năng lượng chảy 
qua là đủ.  

 

Một số loại khác nằm sâu hơn bên trong, cần phải chà rửa nhiều 
lần với xà phòng. Lúc này chúng ta sẽ đối diện với nhiều thử 
thách hơn, tức các tình huống hay vấn đề khó khăn để giúp khối 
năng lượng này được làm sạch. 

 

Cuối cùng là đến bước tẩy trắng, khi đó vũ trụ sẽ gửi cho chúng 
ta nhiều thử thách hơn (với sự yêu thương và dìu dắt) để chúng 
ta có thể buông xuống những gì mình không còn cần đến nữa & 
tìm thấy con đường hướng tới giá trị cốt lõi của mình. 

 

 
 
 
 

 
Tịnh hóa:      

Tẩy sạch các ô nhiễm 
 

 

 

Dù cho bạn không cảm thấy điều này – tuy nhiên vũ trụ vẫn luôn giúp chúng ta bỏ bớt các ô nhiễm để 

có thể tỏa sáng vì muôn loài, trong yêu thương. 
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Hãy nhớ rằng bạn luôn được dẫn dắt để trải qua bất kỳ sự tịnh hóa nào, do đó không cần phải lo lắng. 

Bạn sẽ luôn tiến về phía ánh sáng, tình thương & sự hiểu biết.  

Hãy để chúng tôi lấy ví dụ một tình huống cụ thể. Bạn đang đi 
siêu thị mua sắm như thường lệ thì bỗng dưng thẻ tín dụng của 
bạn ngưng hoạt động. Trong lúc bạn sốt ruột gọi điện lên ngân 
hàng để kiểm tra thì nhân viên trực máy nói rằng thẻ của bạn 
không gặp vấn đề gì cả. Tuy nhiên bạn vẫn không thể dùng nó. 

 

Hoặc một tình huống khác, khi bạn đang vội đi đến một cuộc 
họp quan trọng thì bỗng dưng chiếc xe của bạn bị hỏng. Trời thì 
mưa to và bạn không thể đến cuộc họp đúng giờ. Bạn cảm thấy 
như bế tắc – và đây chính là thứ sẽ khiến bạn ra khỏi (hoàn cảnh 
này). 

 

Đây là những tình huống hoàn toàn có thể xảy ra để giúp bạn 
buông bỏ những năng lượng cũ kỹ. Chúng xảy ra mọi lúc, theo 
bất kỳ cách thức nào chúng có thể.  
 
Vũ trụ và các năng lượng thần kỳ đang giúp chúng ta mang tất 
cả những sự ấm ức khó chịu đó lên bề mặt. Đôi khi bạn có thể 
đối diện với sự buồn tủi từ thời thơ ấu và cần phải tìm một nơi 
để khóc thật to. Vũ trụ sẽ tìm cách để giúp bạn xả ra những năng 
lượng này.  

 

Dù với bất kỳ lí do gì, bạn cũng sẽ đối diện với những tình huống kiểu này một cách thường xuyên, vì 
sự tịnh hóa diễn ra ngày một sâu hơn. Đôi khi sự việc thật tức cười, như thể bạn đã xây một bức tường 
cản trở mình quá lâu, đến một ngày bức tường đó phải đổ sập thành đống thì bạn mới bước ra ngoài 
được.  

 

Trong những tình huống khác, bạn có thể gặp phải các chứng bệnh về thể chất không lý giải nổi. Ví 
dụ như Gerry, trong khoảng thời gian cô ấy thực hành Bộ năng lượng Sorcebro, Gerry đã không thể 
nhấc tay lên quá vai trong hơn một tháng. 

 

Sau khi đã thử mát-xa, rồi thất vọng, khó chịu và đau đớn, cô ấy bỗng dưng khám phá ra thứ ẩn sâu 
bên trong cánh tay mình ( tức những tư duy tiêu cực tạo thành khối tắc nghẽn năng lượng). Đó chính 
là các suy nghĩ như “Tôi không thích bản thân mình” và “Tôi không muốn là như thế này” cùng rất 
nhiều sự kháng cự lại sứ mệnh của cô. Đây chính là sự chữa lành cần thiết để Gerry tự tin hơn vào 
bản thân mình. 

 

Vấn đề này rõ ràng đã được đưa lên bề mặt để cô ấy có thể thay đổi, tương ứng với những gì mà cô 
đối diện vào thời điểm đó. Đây là cách mà năng lượng cũ đã sẵn sàng biểu hiện để ra đi. 

 

Xin đừng lo lắng nếu những điều này xảy đến với bạn. Hãy nhớ sẽ luôn có sự dẫn dắt thần kỳ đi 

kèm với sự tịnh hóa. Không bao giờ là đường cùng – tất cả chỉ là những biểu hiện của vấn đề chúng 

ta cần vượt qua. Nếu bạn đã níu kéo một thứ quá lâu mà nó vẫn không xoay chuyển, có lẽ vũ trụ đang 

ngầm báo hiệu rằng có một phương án khác mà bạn chưa thử.

 

Chúng ta 

luôn được 

dìu dắt 
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4. Nét đẹp của sự tịnh hóa: 

Đây là một quá trình thật sự rất tích cực. Tất cả đều cho thấy có sự chuyển hóa sâu sắc đang diễn ra 
trong nội tâm bạn. Như những bông hoa nở rộ sau cơn mưa, bạn cũng đang nở ra những phẩm chất 
tốt đẹp và cống hiến mật ngọt cho đời bằng sự thực hành tịnh hóa.  

 

Khi thực hành như vậy, chúng ta cho phép dung lượng tâm của mình rộng lớn hơn. Khi đi qua những 
đêm tối giông bão, có thể bạn sẽ bất thình lình bắt gặp ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi trong tâm, khi 
những ô nhiễm năng lượng đã rời khỏi bề mặt nhận thức.  

 

Chúng ta sẽ được lập trình lại, để thấy rõ bản chất thánh thiện của mình. Việc này hoàn toàn có thể 
xảy ra, nhờ vào lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ đến từ thiên giới. Từ đó, bạn sẽ tiếp cận được với những 
khả năng tiềm ẩn, ánh sáng và tiǹh thương vô lượng bên trong mình. 

 

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông điệp rằng Tâm Thức Mới chắc chắn sẽ hiển lộ, sớm hơn mọi 

người dự đoán. Tâm Thức này không ở đâu xa mà nằm ngay bên trong mỗi chúng ta, chỉ có điều là 
bạn chưa thể thấy. Nó cần phải được khai mở bên trong bạn, dần dần từng lớp một.  

Khi trải qua quá trình chuyển hóa này, chúng ta được làm sạch một cách từ từ và nhẹ nhàng, để cuối 

cùng tiến tới chất liệu của tình thương chân thật và sự hợp nhất mà mọi người đang chờ đón.  

Hãy nhớ: Tâm Thức Mới nằm bên trong mỗi chúng ta! Nó là sóng rung sâu sắc của tâm từ thuần khiết; 
một làn sóng có khả năng tỏa sáng cho muôn loài cùng hưởng lợi. Nó sẽ thay đổi toàn diện cách chúng 
ta nhìn cuộc đời, và cho chúng ta tiến tới giá trị cốt lõi của mình.  

 

Tịnh hóa để trở về với bản chất trong mình, để trải nghiệm một làn sóng từ bi và tỏa sáng hơn những 
gì chúng ta từng biết. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hãy để tâm mình buông thư và mở lòng đón nhận quà tặng kỳ diệu trong tình thương & sự biết ơn. 
Mong cho chúng ta luôn có tác ý vì lợi ích cho tất cả muôn loài trong mỗi suy nghĩ và hành động của 
mình. Khi đó sự tịnh hóa thật sự sẽ diễn ra. 
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21 of 100 www.loveinspiration.org.nz V9: 27.07.20 

 

 

 

8. Lời kết: 

Chúc mừng bạn đã hoàn tất bước đầu của Bộ năng lượng Sorcebro. Phần 2 - Hệ thanh tẩy Malibro 
có thể được thực hành sau 3-5 ngày kể từ khi bạn hoàn tất Hệ thanh tẩy Ocresha. 

 

Bộ năng lượng Sorcebro có mặt ở đây là để giúp muôn loài thoát khỏi khổ đau; để sống một cuộc đời 
thật hạnh phúc, bình an và chân chánh. Với tác ý này, chúng tôi đã được yêu cầu cho đi một cách 
miễn phí, để các bài học này đến được với tất cả mọi người. Tiền bạc sẽ không phải là rào cản cho 
những ai muốn tiếp cận năng lượng.  

 

Love Inspiration sẽ luôn trao tặng tất cả các kênh năng lượng và các giáo trình miễn phí, trong yêu 
thương và vì lợi ích cho tất cả!  
 

 

Mong bạn có thể bước đi trên hành trình thanh lọc tâm thức để đến với bản chất 

thiêng liêng bên trong mình, bằng từ bi và trí tuệ. Mong tất cả muôn loài đều tìm 

được phương thức giúp nâng cao rung động chung và giảm thiểu những khổ đau 

trong hiện tại. Mong tất cả biết rằng chúng ta đang được dìu dắt đi trên con đường 

mà tình thương chính là từ khóa. 

 
Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 
Cấp 1: Malibro 

Phần 2: Hệ thanh tẩy Malibro 

Giới thiệu Hệ thanh tẩy Malibro: 

Chào mừng bạn đến với Phần 2 của Bộ năng lượng Sorcebro, với nhiều sự thanh tẩy, tịnh hóa và 
chữa lành sâu bên trong!  

Tại Hệ thanh tẩy Ocresha, chúng ta đã có dịp đẩy ra những năng lượng cũ kỹ, không còn thích hợp 
cho hành trình phía trước. Tại Hệ thanh tẩy Malibro, chúng ta sẽ chắt lọc thêm tiến trình này để hướng 
tới tâm từ bi rộng lớn. Hãy tìm hiểu những gì mà Sứ giả của Hệ thanh tẩy Malibro đã nói: 

 

“Hệ thanh tẩy Malibro giống như một bước ‘chọn lọc dữ liệu’; nó sẽ tính toán xem 

những nguyên tố năng lượng nào bạn cần dùng cho sự tiến bộ tâm linh và những 

thành phần nào không còn cần thiết nữa.  

Ở Phần 1, các năng lượng mới được đưa vào cơ thể có mức rung động yêu 

thương mạnh mẽ, giúp quá trình chọn lọc bắt đầu diễn ra và đẩy ra ngoài các dữ  

liệu không còn phù hợp. Phần 2 là sự mở rộng của năng lượng yêu thương nhờ vào các khoảng trống 

có được từ sự di dời. Phần 3 giúp các hiểu biết mới được “đóng khung” vào thể hào quang của bạn 

& Phần 4 giúp mở rộng năng lượng yêu thương thành năng lượng 4 chiều (tức bạn có thể áp dụng 

hiểu biết mới của mình một cách toàn vẹn hơn).  

Ở Phần 1, Hệ thanh tẩy Ocresha đã làm sạch khá nhiều năng lượng cũ và làm xuất hiện các khoảng 

trống. Hệ thanh tẩy Malibro giờ đây sẽ tiếp tục công cuộc chọn lọc, như một tấm lưới mỏng và khít 

hơn. Bạn đang liên tiếp được chắt lọc! Hi vọng bạn sẽ thích quá trình này!” 
 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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1. Khái quát về Hệ thanh tẩy Malibro: 

Hệ thanh tẩy Malibro cũng sử dụng các biểu tượng và sóng rung tương ứng để giúp chúng ta làm sạch 
các ô nhiễm bên trong, giống với Hệ thanh tẩy Ocresha. 

 

Kết quả là, sẽ có nhiều vấn đề cần được buông bỏ dưới dạng các tình huống hay triệu chứng mà bạn 
đã khá quen thuộc trong vài tháng qua.  

 

Hệ thanh tẩy Malibro có thể được thực hành 4 - 5 ngày sau khi kết thúc Hệ thanh tẩy Ocresha và bạn 
có thể thấy khoảng thời gian nghỉ này là để sự chữa lành và thanh lọc diễn ra bên trong chúng ta. Hệ 
thanh tẩy Malibro có 4 ngày thực hành tổng cộng. 

 

Dưới đây là bốn phần tương ứng với 4 ngày trong Hệ thanh tẩy Malibro, theo lời giới thiệu từ các Sứ 
giả. 
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Ở Phần 1, năng lượng từ các biểu tượng đi vào cơ thể và giúp Hệ thanh tẩy Malibro đẩy ra các năng 
lượng cũ. Các biểu tượng tại Phần 2 giúp năng lượng tình thương mở rộng (vì đã có nhiều khoảng 
trống xuất hiện sau khi năng lượng cũ được đẩy ra). Phần 3 sẽ là lớp xi măng củng cố cho năng lượng 
mới thêm vững chắc, và Phần 4 sẽ biến tất cả những gì có được từ 3 phần trước trở nên toàn vẹn, để 
chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. 

Khi bạn thực hành với các biểu tượng, bạn sẽ được tự động hóa những công tác miêu tả phía trên, 
do đó không cần phải làm thêm điều gì cả. 

Bạn chỉ cần thật sự mở lòng và phó thác hết cho sóng yêu thương làm việc mà thôi.  
 

Hi vọng bạn sẽ thích sự thanh lọc này, và mong năng lươṇg giúp 

mang lại nhiều sự minh bạch, ánh sáng và tình thương vào cuộc 

sống của bạn cũng như tất cả. 
 

Bốn phần của Hệ thanh tẩy Malibro  

. Phần 3 (củng cố) 

Phần 2 (mở rộng) 

Năng 
lượng 
đi vào 

Phần 1 

Phần 4: (Nhân đôi) 
Biến không gian  2 

chiều thành 4 chiều. 

Mở rộng hoàn toàn 

năng lươṇg Malibro. 

Phần 2 (mở rộng) 

 

Phần 3 (củng cố) 
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2. Hướng dẫn sử dụng Hệ thanh tẩy Malibro: 

Bạn sẽ có 4 biểu tượng cho Hệ thanh tẩy Malibro, mỗi ngày sử dụng chúng để đặt vào Luân xa tim và 
Luân xa vương miện tổng cộng 4 lần. 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 
 

 

Như vậy bạn sẽ vẽ chúng ra lần lượt từng cái một đặt 
cạnh nhau, rồi đưa cả ‘dây chuyền’ biểu tượng năng 
lượng này vào vùng đỉnh đầu và vùng ngực.  

 
Bạn có thể vẽ chúng ở gần đỉnh đầu rời hình dung ra một 
cọng dây nối các biểu tượng lại, sau đó gõ hay đặt chúng 
chìm vào Luân xa Vương miện. Bạn thực hành tương tự 
như vậy cho Luân xa tim.  

 

Bạn có thể linh hoạt dùng những cách khác nhau để đặt 
biểu tượng vào đây, miễn là tác ý của bạn mong muốn đặt 
cả 4 biểu tượng vào Luân xa tim hay Luân xa Vương miện 
là được. Ý dẫn đầu các pháp! 

 

Bạn có thể dùng bất cứ cách nào, phối hợp chúng tùy 
thích, miễn sao bạn nhận được tổng cộng 16 lần nạp biểu 
tượng vào hai Luân xa trên: mỗi ngày 4 lần, trong vòng 4 
ngày. 

 
 

 

Bốn biểu tượng này khi đặt cạnh nhau sẽ mở ra một cổng năng lượng dẫn tới một nơi mới. Các Sứ 

giả cũng nói rằng: “Các biểu tươṇg kết hợp với nhau để dọn dẹp các ‘nguyên tố cũ’, các tư duy sai lệch, thói 

quen, tập khí và những chướng ngại lặp đi lặp lại khiến ngăn che bạn khỏi Tâm Thức Mới. Đặt các biểu tươṇg 

này vào đỉnh đầu cũng giúp mở rộng nhận thức.”  
 

Lưu ý: Nếu bạn đã khai kênh các biểu tươṇg Master Maitrijusha & Maitrijusha-Ni, bạn có thể kết hợp 

chúng với Hệ thanh tẩy Malibro. Các sóng rung này kết hợp rất tốt với nhau và có thể gia tăng năng 

lươṇg của Hệ thanh tẩy Malibro, bằng cách bạn đặt cả 4 biểu tươṇg vào tâm điểm của Maitrijusha rồi 

chiếu nó vào vùng Luân xa Vương miện và Luân xa tim. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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3. Các biểu tượng: 

Các biểu tượng dưới đây sẽ bao gồm cách vẽ, cũng như cách đọc tên biểu tượng, nếu bạn kích vào 

dòng chữ màu xanh phía dưới tên biểu tượng. Nếu cần phải đọc lại cách thực hành biểu tượng, bạn 

có thể xem ở phần giới thiệu trong mục trước. Hi vọng bạn sẽ thích Hệ thanh tẩy Malibro! 
 

I. INDIGRO 
(Đọc là  In - đi - rồ) 

1 
2 

3 

4 5 

6 

INDIGRO Cách vẽ INDIGRO 

II. BURO 
(Đọc là Diu – rồ) 

1 
 

2 

3 
5 4 

6 
7 

BURO Cách vẽ BURO 
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III. IUMBRO 
(Đọc là Ai - âm - rồ) 

2 3 

4 
1 

6 5 

IUMBRO Cách vẽ IUMBRO 

IV. PALATIO 
(Đọc là Pa - lây - si - ô) 

1 2 

3 

PALATIO Cách vẽ PALATIO 
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4. Thông tin thêm về “các niềm tin hạn chế” – limiting core beliefs: 

Ở phần trước, chúng ta đã nói về sự thực hành tịnh hóa & cách mà các vấn đề sẽ được đẩy ra bề mặt 
để giúp chúng ta thanh lọc sâu hơn. Các vấn đề này vốn dĩ là các khuôn mẫu lặp đi lặp lại dựa trên 
các “niềm tin hạn chế”, những điều mà chúng ta đã tự nói với bản thân mình nhiều lần, hoặc bị môi 
trường áp đặt lên mình. 

 

Hãy để ý xem có các khuôn mẫu suy nghĩ hay hành vi nào đang xuất hiện trong quá trình thanh tẩy 
của bạn. Chúng có thể được biểu hiện trên cơ thể hay trong cảm xúc bất chợt. 

 

Những biểu hiện dưới dạng vật lý gồm có:  

 mụn 

 vết ngứa 

 tiêu chảy  

 đau nhức 

 mệt mỏi 

 
Những biểu hiện dưới dạng tâm lý gồm có: 

 bất chợt nổi giận 

 khóc 

 muốn buông xuôi đầu hàng  

 trầm cảm 

mất mát, lạc lõng 
 
 

Tất cả những triệu chứng này có mặt là vì các nguyên 
nhân đằng sau nó (bất thiện nghiệp). Thật không may là 
cách cơ thể chúng ta đẩy các năng lượng bất thiện này ra 
ngoài đồng nghĩa với việc trải nghiệm lại chúng. Bạn nên 
động viên mình bằng cách suy nghĩ: “Hay thật, có cái gì 
đang thay đổi ở đây!” thay vì lo lắng rằng không biết 
chuyện gì đang diễn ra.  

 

Thật tốt nếu bạn hiểu đôi chút về những điều này và cố 
gắng giữ góc nhìn tích cực đối với chúng, đồng thời hiểu 
rõ những gì đang ngăn cản lối đi của bạn – các niềm tin 
hạn chế.  
 
Hãy để chúng tôi lấy ví dụ về những gì đã xảy ra với Gerry  
sau khi cô tự thực hành Hệ thanh tẩy Malibro lần đầu tiên. 
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Sau khoảng vài phút thực hành với các biểu tượng, Gerry bắt gặp ký ức về việc bị chó cắn vào năm 

lên 7 tuổi. Ban đầu cô nghĩ nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, tuy nhiên sau khi cảm nhận năng 

lượng đến từ ký ức này, và cho phép mình trải nghiệm nỗi đau đó lại lần nữa, Gerry bắt đầu nhận ra 

vài điều thú vị. 
 

Cô khám phá rằng đây là lần đầu tiên trong kiếp sống này cô có trải nghiệm bị cuộc đời “quay lại cắn 
mình”. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhớ ra mình đã cảm thấy mất an toàn như thế nào. Nó giống như 
bong bóng ảo tưởng về sự an toàn bỗng dưng vỡ vụn. 

 

Ký ức này khi được đưa lên bề mặt để làm sạch, cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ với niềm tin sai lạc 
về việc “cảm thấy thiếu an toàn trong thế giới này”. Trong phương pháp chữa lành toàn diện, chúng 
tôi gọi những niềm tin dạng này là các “niềm tin hạn chế”.  

 

Các niềm tin hạn chế đến từ những nỗi sợ hãi, tổn thương trong quá khứ - đôi khi đến từ các kiếp 
sống trước đó. Chúng tạo nên một lối phản hồi bị điều kiện hóa – các niềm tin cho rằng nếu tôi bị tổn 
thương một lần thì sau đó thế nào cũng bị lại lần nữa.  Do đó mỗi trải nghiệm trong đời của chúng ta 
đều bị giới hạn bởi các suy nghĩ kiểu này, và đây là cách mà tiềm thức làm việc để giữ cho chúng ta 
không bị tổn thương lần nữa. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại chúng dưới dạng các ám thị, nó sẽ trở thành 
các niềm tin hạn chế chúng ta cứ ở trong vòng tròn an toàn của mình. 
 

Ví dụ về các niềm tin hạn chế: 

 Tôi không được yêu thương 

 Tôi không xứng đáng 

 Tôi không có tiếng nói 

 Tôi không được an toàn 

 Tôi không đủ tốt 

  
 

Bạn có thể hình dung về các niềm tin này như những lớp 
lưới lọc, hay các lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn vào 
cuộc đời. Tất cả những gì chúng ta làm, nghe, thấy, và 
cảm nhận trong đời đều có liên hệ với những niềm tin bị 
hạn chế hoặc niềm tin vô hạn, tương ứng với các trải 
nghiệm đã qua. Tất nhiên cũng sẽ có các niềm tin tích 
cực, tuy nhiên thông thường thì: 

 

"Ký ức của chúng ta cứ bám chặt vào 

những thứ đau khổ, trong khi phớt lờ đi 

những điều ngược lại!” 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Nếu bạn có thể xác định được niềm tin hạn chế nào đang 
được đưa lên bề mặt, bạn có thể dễ dàng hàn gắn chúng.  

 

Hãy nhớ sẽ có rất nhiều cách để chữa lành cho một niềm 
tin bị hạn chế - tuy nhiên sẽ khó có khả năng bạn hoàn 
toàn xong việc chỉ trong một lần chữa. Hãy nhớ cách mà 
chúng ta xây nhà, phải đặt vào từng viên gạch một.  

 

 
 Nhận thức được nó là bạn đã đi được ¾ chặng đường. 
 
 
 

Những cách để thay đổi niềm tin hạn chế bao gồm: 
 

     tiếp tục sử dụng các biểu tượng  

    khai kênh các năng lượng tiếp theo 

     hành thiền trên niềm tin đó 

     các bài tập thở, đặc biệt là các cách thở trong yoga  

    tham dự một ca chữa lành hay lớp quản trị cuộc sống  

     dùng các phương pháp chữa lành khác như chuông xoay, mát-xa, ấn huyệt, tinh dầu, 
yoga, v.v.. 

   khẩu quyết ám thị (để biến niềm tin của bạn theo chiều tích cực): 

ví dụ như: “Tôi không đủ tốt” thành “Tôi đủ tốt mà!”. 
 

 

Sau khi bạn đã chữa lành cho các niềm tin bị hạn chế (tức 
làm sạch những cảm xúc đau đớn hay sợ hãi gắn với nó), 
bạn sẽ thấy tình thương tự động tràn vào và lúc này bạn có 
thể nhìn cuộc sống một cách không còn méo mó nữa. Bạn 
không còn xài đến lăng kính của sự tổn thương hay lưới lọc 
đầy khổ ải nữa. Chỉ còn lại lăng kính của tình thương thuần 
khiết.  

 

Toàn bộ quá trình chữa lành đều hướng về mục đích mang 
thật nhiều tình thương vào cuộc đời. Khi làm việc cùng năng 
lượng, chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh đón nhận ánh 
sáng và tiǹh thương, từ đó giúp giải toản tất cả những niềm 
tin hạn chế, các vấn đề hay các tắc nghẽn năng lượng bằng 
ánh sáng và tiǹh thương.  

 

Bất kể vấn đề chúng ta phải đối mặt là gì, thể chất hay tinh thần, tất cả đều có thể được chữa lành 
bằng tình thương và sự hiểu biết về những niềm tin giới hạn ẩn đằng sau chúng. 
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5. Lời kết: 

Chúng tôi hi vọng bạn có thể thấy bản thân mình được “chắt lọc” về mặt năng lượng khi tiến tới tâm 
thức cao thượng hơn. Chúng tôi cũng mong rằng bạn sẽ thực hành mà không phải vất vả hay trải qua 
bất kỳ loại khổ đau nào.  

 
Những ai đã từng trải qua đau khổ, sau đó hàn gắn chúng, là những người có khả năng giúp đỡ người 
khác cũng gặp phải tình huống giống mình. Đây thực sự là một món quà quý giá và cảm động mà 
chúng ta có thể trao tặng cho nhau, để chắt lọc thêm những dòng tâm bi mẫn cho thế gian này. 

 
Tiếp theo sẽ là Phần 3 - Bộ Đúc Kết Năng Lượng. Bộ Đúc Kết Năng Lượng có thể được thực hành 1-
2 ngày sau khi hoàn tất Hệ thanh tẩy Malibro. 

 
 

 
 

 

Hãy tiến bước và sử dụng hiểu biết của mình để giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi 

mọi khổ đau. Trong đó cũng có cả bạn. Mong cho tâm thức yêu thương sẽ chảy tràn 

qua bạn và mong nó mang tình thương đến với tất cả. 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 
Cấp 1: Malibro 

Phần 3: Bộ Đúc Kết Năng Lượng 

Giới thiệu ‘Bộ Đúc Kết Năng Lượng’: 
Chào đón bạn đến với Phần 3 - Bộ Đúc Kết Năng Lượng. Hi vọng bạn đã có những ngày nghỉ ngơi 
trọn vẹn & hãy cùng chúng tôi đến với những gì mà các Sứ giả đã nói về phần này: 

 

“Bộ Đúc Kết Năng Lượng là một giai đoạn thử thách dồn dập, với việc đúc kết lại, định hình lại và 
hợp nhất lại một phiên bản thật nhất cho bạn. Tới hiện tại, các chướng ngại đã được đặt ra để 

ngăn bạn chưa thấy được sự hoàn thiện của mình. Xin đừng lo lắng vì mọi thứ sẽ dần dần sáng tỏ.  

Quá trình này diễn ra trọn 3 ngày và 3 đêm (bắt đầu vào buổi sáng ngày thứ nhất và kết thúc vào 
sáng sớm ngày thứ tư). Lưu ý quan trọng bạn cần có 24h giải lao sau khi hoàn tất quy trình này để 

năng lượng được định hình, nếu không nó sẽ dễ bị bất ổn.  

Trong quá trình đúc kết, bạn sẽ trải qua nhiều sự thay đổi, tuy nhiên điều này là tốt cho bạn. Đôi khi 
chúng ta phải cắt bớt những nụ hoa để cái cây có thể phát triển. Cũng vậy, những trái cây nhỏ sẽ 
phải được nhổ bỏ để cây non lớn lên, khi đó nó mới có thể ra quả to và chín được.  

Trong giai đoạn đúc kết, bạn sẽ có 3 biểu tượng để thực hành. Chúng không giống với các biểu 
tượng trước ở chỗ sẽ không có nhiều năng lượng được đưa thêm vào cơ thể, mà chúng có khuynh 
hướng mở rộng và làm cô đặc lại các năng lượng đã có sẵn bên trong, bằng cách di dời chúng.  

Năng lượng được đúc kết bằng cách nào? Bằng cách xây dựng một hệ thống vững chắc xung 

quanh nó, giống như bức tường đá bao quanh một lâu đài. 

Ba biểu tượng này đến từ thiên hà Exanon, một vùng tái tạo từ hệ 124G Bootion. 

Những từ này có vẻ xa lạ với sự hiểu biết của bạn, tuy nhiên chúng tôi thấy nó 

hữu ích để bạn có thêm thông tin.” 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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1. Khái quát về Bộ Đúc Kết Năng Lượng: 

Như bạn đã biết, Bộ Đúc Kết Năng Lượng có thể thực hành sau 24-
48 giờ kể từ lúc kết thúc Hệ thanh tẩy Malibro và nó giúp củng cố 
lại các năng lượng bên trong, để chúng ta có thể phát triển và nở 
hoa trên hành trình phía trước.  

 
Bạn cần có ít nhất một ngày nghỉ giữa Phần 2 và Phần 3, để năng 
lượng có thể bình ổn một chút – trước khi bạn thực hành tiếp.  
 
Bộ Đúc Kết Năng Lượng sẽ hoạt động trong 3 ngày và 3 đêm, cùng 
với 3 biểu tượng mới giúp củng cố năng lượng để bạn có thể cho 
ra những quả “lớn và chín muồi”. 

 
Bạn có thể cảm thấy vài sự thay đổi khi thực hành các biểu tượng, khi chúng giúp định hình lại bộ 
năng lượng thay vì đưa thêm năng lượng mới vào.  

 

Hi vọng bạn sẽ thích sự củng cố này và mong 

chúng giúp mang đến nền tảng ổn định, 

vững chắc hơn cho các tần sóng từ bi mới. 
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2. Hướng dẫn sử dụng Bộ Đúc Kết Năng Lượng: 

Dưới đây là hướng dẫn đến từ các Sứ giả: 

“Việc đúc kết giống như quá trình ‘xây dựng’, bạn cần 

phải xây năng lươṇg cho các biểu tươṇg.” 

Và đây cũng chính là cách mà chúng ta sẽ làm việc, xây năng lượng cho từng ngày theo hướng dẫn 
sau đây: 

 

 Ngày thứ nhất, đặt biểu tượng 1 (Fryon) vào Luân xa Vương miện 6 lần, mỗi lần 2 phút.  

 Ngày thứ hai, đặt biểu tượng 1 (Fryon) vào Luân xa Vương miện trong 90 giây. Sau đó đặt biểu 

tượng  2 (Bleon) vào Luân xa Vương miện trong 90 giây. Lặp lại quy trình này 6 lần trong ngày. 

 Ngày thứ ba, đặt biểu tượng 1 (Fryon) vào Luân xa Vương miện trong 60 giây. Sau đó đặt biểu 

tượng  2 (Bleon) vào Luân xa Vương miện trong 60 giây. Cuối cùng đặt biểu tượng 3  (Areon)  vào 
Luân xa Vương miện trong 60 giây. Lặp lại quy trình này 6 lần trong ngày. 

 

(Lưu ý: 6 lần trong ngày nghĩa là một lần vào buổi sáng khi mới thức dậy, một lần vào buổi tối trước 

khi đi ngủ, và 4 lần còn lại thì rải rác trong ngày). 
 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 
 

 

Bằng cách thực hành các biểu tượng thường xuyên trong 3 ngày và 3 đêm, chúng ta có thể củng cố 
năng lượng một cách hiệu quả và đến với bước tiếp theo - bảo toàn năng lượng.  

 

3. Các biểu tượng: 

Ba biểu tượng trong Bộ Đúc Kết Năng Lượng gồm có: 

I. Fryon (đọc là Phai - on) 

II. Bleon (đọc là Li - on) 

III. Areon (đọc là A - ri - on) 

Mặc dù chúng tôi không rõ lắm cách mà các biểu tượng khớp vào với nhau thế nào, tuy nhiên khi vẽ 
ra thì thấy chúng có sự gia tăng trong số lượng dấu chấm hay vòng tròn. Rất có thể điều này tương 
ứng với quá trình ‘xây dựng’ đang diễn ra. Ví dụ như: 

Biểu tượng 1 (Fryon) có 3 chấm (3) 
Biểu tượng 2 (Bleon) có 5 chấm và 3 vòng tròn (5) 
Biểu tượng 3 (Areon) có 3 vòng, tâm điểm là một dấu chấm (7) 
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I. Fryon 
(Đọc là Phai - on) 

1 

2 
3 

9 8 
7 

4 
5 
6 

FRYON Cách vẽ FRYON 

II. Bleon 
(Đọc là Li - on) 

1 

9 

2 

  10   

3 

11  

4 
5 
6 
7 

8 

BLEON Cách vẽ BLEON 
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4. Thông tin thêm về Sự kháng cự: 

Trong Cấp độ trước, chúng ta đã nói về các niềm tin hạn chế và cách mà chúng sẽ được đưa lên bề 
mặt để chữa lành. Hi vọng bạn đã có cơ hội để tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này, khám phá được vài 
niềm tin hạn chế của mình khi chúng trồi lên bề mặt ở lần thanh tẩy trước.  

 

Đừng lo lắng nếu vẫn chưa thấy chúng, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội mà. Vũ trụ rất là rộng lượng trong 

việc đưa ra các bài học, hết lần này đến lần khác, cho tới khi chúng ta học xong bài. 
 

Nếu bạn đã xác định được chúng, xin chúc mừng! Hãy tiếp tục thực hành các cách để vượt qua những 

niềm tin này, chúng sẽ xuất hiện vài (thậm chí là nhiều) lần trước khi được chữa lành hoàn toàn. Vũ 

trụ sẽ lại đưa ra những thử thách mới để giúp bạn chắc chắn là mình đã hoàn toàn không còn bám víu 

vào loại niềm tin ấy nữa.  
 

III. Areon 
(Đọc là A - ri - on) 
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AREON Cách vẽ AREON 
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Resistance! 

 

Giờ đây chúng ta hãy đến với một loại ‘khuôn mẫu’ rất hay xảy ra trong quá trình chữa lành: sự 

kháng cự và chu kỳ kháng cự.  

 
Sự kháng cự xảy ra khi chúng ta dừng chân trên hành 
trình đích thực của mình, điều đó xảy ra do bản ngã bắt 
đầu kháng cự lại sự thay đổi.  

 
Khi chúng ta dựa trên bản ngã thay vì tình thương, hành 
trình của chúng ta có thể bị xiên lệch và thậm chí biến 
đổi. Sự kháng cự đến từ bản ngã sẽ làm méo mó hành 
trình của bạn. 

 
Nói đơn giản, sự kháng cự diễn ra khi chúng ta không 

muốn làm điều gì đó có ích. Ví dụ như khi ai đó nhờ bạn 

đi đổ rác hay chà nhà tắm, nhổ cỏ trong vườn – bản ngã 

sẽ lập tức lên tiếng “không, tôi không muốn làm điều đó”.  

 
Trong khi chữa lành, chúng ta có thể gặp phải sự kháng cự ở tầm tiềm thức, biểu hiện thành những 
điều mà chúng ta khó nhận ra. Ví dụ như là:  

 

 

1. Triệu chứng cảm xúc 
 

 

có thể gặp: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

hoang mang  

cảm thấy mất mát 

khó chịu không rõ nguyên nhân 

không vui 

tức giận, buồn bã, thất vọng 

 

 

Nếu chúng ta để sự kháng cự này xảy ra đủ lâu, nó sẽ biểu hiện mạnh hơn dưới dạng thể chất, ví dụ 
như các chứng bệnh hay đau nhức cơ thể.  

 
 
 
 

 

“Những gì xảy ra cho tâm rồi cũng xảy đến cho thân” 
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2. Triệu chứng cơ thể 

có thể gặp: 
 

  đau  

 nhức 

  căng cứng 

 đau đầu 

  táo bón 

 

Thêm nữa, dấu hiệu của sự kháng cự có thể là việc từ chối 

điều trị hoặc nghiện ngập. Có những cách để chúng ta trốn 

chạy thực tại, không thừa nhận hoặc không muốn cảm nhận 

những gì mình đang trải qua. Thật không may là điều đó 

khiến cho vấn đề sẽ không được chữa lành.  
 

 

3. Các cơ chế trốn chạy & nghiện ngập 
 

 

Ví dụ như: 

 
  ăn quá nhiều 

 uống quá nhiều 

  cờ bạc 

 ma túy 

  tà dâm 

 tự làm mình bị thương 

  làm việc quá sức 

 

Khi chữa lành, bạn hãy nhìn vào từng sự kháng cự một 
cách chi tiết. Nếu bạn có thể chỉ ra sự có mặt của chúng 
trong đời mình – bạn cũng có thể hàn gắn chúng. Hãy 
nhớ: 

 

‘Nhận ra được nghĩa là bạn đã đi ¾ chặng đường’. 
 

Làm sao bạn có thể sửa chữa cho một thứ mà bạn không nhận ra nó?! 
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1. Triệu chứng cảm xúc: 

Cảm xúc có thể là những sự kháng cự khiến chúng ta không thể bước tiếp trên hành trình chân chánh 
của mình. Những cảm xúc này có thể đến từ thời thơ ấu hay từ các kiếp quá khứ, cũng như các niềm 
tin hạn chế.  

Cách tốt nhất để nhận ra sự kháng cự trong cảm xúc chính là tìm xem mình có đang trải qua ‘chu kỳ 
kháng cự’ hay không.  

Mỗi người sẽ có một chu kỳ khác nhau, tuy nhiên thường thì chúng là một chuỗi các cảm xúc khởi 
sanh liền kề nhau, theo cùng một trình tự khi chúng ta đang kháng cự lại điều gì đó.  

 

Hãy lấy ví dụ về chu kỳ kháng cự của Gerry: 

Khi cô ấy được yêu cầu làm điều gì mình không thích [bởi cô sợ những thứ sẽ xảy ra – lại là một niềm 
tin hạn chế], lúc đó chu kỳ kháng cự của cô sẽ là:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Một chu kỳ kháng cự có thể diễn ra trong vài phút, vài ngày hay thậm chí vài tháng, tùy theo mức độ 
nghiêm trọng của sự kháng sự! (cũng như tùy vào cơ chế chạy trốn và nghiện ngập của bạn). Bạn có 
thể phải trải qua một, hai hay 20 chu kỳ như vậy trước khi bạn đủ động lực để chấm dứt nó. 
 

 
 
 
 
 
 
 

........sau khi đã kháng cự và chịu đau khổ........ 
 
 
 

.........bạn có động lực để bứt phá và ra khỏi chu kỳ……. 
 
 

 

  Tức giận  

Chu kỳ 
kháng cự 
của Gerry 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ra khỏi chu kỳ 
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Điều tốt nhất bạn có thể làm ở đây là nhận diện được chu kỳ kháng cự của chính mình. Điều này cần 
có thời gian, tuy nhiên khi bạn đã biết cách, nó sẽ giúp làm giảm thiểu mọi đau khổ mà bạn phải chịu 
do sự kháng cự.  

Một khi Gerry thấy mình đang ở trong chu kỳ kháng cự, cô cố gắng tìm thấy lý do gốc rễ, và biết mình 
đang kháng cự lại điều gì. Lúc đó thì cô cố gắng ngậm đắng nuốt cay để thực hiện nó…và xóa sổ tất 
cả mọi sự kháng cự. Nói thì dễ hơn làm, Gerry vẫn chưa thực sự thiện xảo trong việc này, nhưng ít 
nhất là cô ý thức được nó.  

 

Nhận thức mâng đến sức mạnh chữâ lầnh! 

Lần sau nếu bạn bị kích thích rơi vào bẫy của sự kháng cự cảm xúc (và nhận diện được nó), hãy lấy 
ra một tờ giấy và viết xuống tất cả những cảm giác bạn đang có. Lần sau nếu nó xuất hiện nữa, hãy 
xem lại danh sách này và xem có giống như cũ không. Hãy làm đi làm lại cho đến khi bạn nắm rõ chu 
kỳ kháng cự của mình.  

Nếu bạn biết điều gì kích thích sự kháng cự, hãy viết nó ra. Nền tảng cho từng cơn kháng cự sẽ là 
một niềm tin hạn chế. Chà, lại thêm một điều nữa lại được nhận ra và chữa lành.  

Xin đừng dằn vặt bản thân khi thấy mình đang kháng cự! Dù cho bạn có thể nhận diện nó, vẫn rất khó 
khăn để thay đổi một thói quen cả đời cùng với một niềm tin hạn chế kèm theo nó. Hãy xả hơi một tí 
và thay đổi từng bước nhỏ ở những điều bạn có thể. Từng bước nhỏ sẽ hợp thành một đoạn đường 
dài. Chúc bạn may mắn!  

 
2. Triệu chứng cơ thể: 

Các triệu chứng trong cơ thể có thể là dấu hiệu của sự kháng cự, nó cũng có thể đến từ các vấn đề 
mất quân bình năng lượng khác. Tuy nhiên nếu bạn có thể chỉ ra các triệu chứng liên quan đến sự 
kháng cự, bạn sẽ thấy bớt đau khổ hơn nhiều.  

 

Một vài ví dụ: 

 Táo bón – không muốn buông bỏ 

 Đau họng - không muốn nói sự thật 

 Đau đầu gối – không muốn tiến lên phía trước 

 Đau cổ gáy – không muốn linh hoạt nhìn nhận mọi thứ quanh mình  

 Đau mắt – không muốn nhìn thấy 

 Đau tai - không muốn lắng nghe 
 

Nếu muốn hiểu sâu hơn, bạn có thể đọc quyển sách của bà Louise L Hay có tên là 
“You Can Heal Your Life”. Mặt sau của quyển sách có liệt kê các triệu chứng liên 
quan đến các niềm tin hạn chế hay nỗi sợ hãi ẩn sau nó. Bà cũng đưa ra các câu 
ám thị nhằm tháo gỡ những tắc nghẽn này. 

Dù bạn không thể có quyển sách, bạn vẫn có thể cảm nhận xem thử triệu chứng 

này đang cố nói với bạn điều gì. Lắng nghe những gì cơ thể lên tiếng và nhớ rằng 

bạn luôn có mọi câu trả lời. Hãy tin vào trực giác! Khi đã ý thức được vì sao mình 

có triệu chứng này, bạn sẽ có khả năng làm lành nó. 
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3. Cơ chế trốn chạy & Nghiện ngập: 

Như đã nói, cơ chế trốn chạy và các chứng nghiện ngập là cách mà chúng ta trốn tránh thực tại của 

mình, để không phải cảm nhận hay trải qua những điều mình đang phải đối diện. Chúng ta luôn né 

tránh xử lý cuộc đời mình. 

Mỗi người sẽ có một cơ chế và mỗi cơ chế lại có nhiều mức độ khác nhau, tùy vào tình huống nằm tại 
gốc rễ vấn đề. Sẽ luôn có một niềm tin hạn chế nào đó tại đây.  

Ở mức độ nhẹ, chúng ta sẽ bắt gặp sự trì hoãn theo kiểu “thôi để tôi ăn hết miếng bánh này rồi sẽ đi 

làm”. Ở mức độ nặng hơn, sẽ có rất nhiều các triệu chứng tâm lý xuất hiện nơi một người từ chối đối 

diện với những vấn đề lớn của đời mình.  

Khi đang chữa lành, chúng ta sẽ có thể nhận ra điều mình hay làm mỗi khi có cơ chế trốn chạy hay 
nghiện ngập xuất hiện. Lúc này chúng ta đã ý thức về nó, và có thể hành động để chữa lành nó.  

Nếu bạn thấy mình đang làm điều gì đó “quá độ”, rất có thể bạn đang rơi 
vào cơ chế trốn chạy. Nếu nghiêm trọng hơn thì thành nghiện ngập.  

Ví dụ như việc thừa cân hay làm việc quá độ là một tín hiệu cho thấy bạn đang 
dùng thức ăn hay công việc để đánh lạc hướng bản thân khỏi một điều gì đó 
cần được chữa trị trong đời.  

Cũng vậy, việc dùng thuốc kích thích hay đồ uống có 
cồn cũng chỉ ra rằng bạn đang “nhấn chìm cơn đau” 
của mình hay đang tìm cách “chuồn ra khỏi nó”.   

Nếu cha mẹ bạn đã từng làm việc quá độ chỉ để trốn 
tránh nghĩa vụ chân thật của mình, rất có thể bạn 
cũng sẽ bắt chước như vậy. 

Còn rất nhiều cách khác để thực hiện cơ chế trốn chạy, tuy nhiên hi vọng 
những thông tin này cho bạn một ít hiểu biết để có thể nhận ra vài tên trong 
đó và bắt đầu chữa lành.  

 

*** 

Hi vọng những thông tin phía trên có chút hữu ích cho bạn. Có thể trong Bộ Đúc Kết Năng lượng này 
bạn sẽ bắt gặp các cơ chế kháng cự xuất hiện để giúp bạn nhận diện được chúng.  

Hãy nhớ rằng chữa lành diễn ra theo từng lớp. Bạn sẽ trải qua sự kháng 
cự và các chu kỳ của nó hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bạn sẽ có 
thêm hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn. Hành thiền trên sự kháng cự 
khi bạn đã nhận ra nó sẽ giúp ích khá nhiều.  

Chúc bạn có thể hàn gắn mọi sự kháng cự bằng tình thương! 
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5. Lời kết: 

Hi vọng những năng lượng ở Phần này đã giúp củng cố thêm từ tâm 
vừa được cài đặt vào trong bạn. Như các Sứ giả đã nói, không có 
năng lượng mới xuất hiện – mà chỉ có sự kết tinh lại của những gì đã 
có từ các Phần trước.  

 
Hi vọng bạn có thể trải nghiệm những sự chuyển hóa tinh tế trên cơ 
thể và trong góc nhìn của bạn về cuộc đời. Hi vọng những thông tin 
về mẫu hình kháng cự có thể đem đến nhận thức mới cho bạn. Lúc 
này có thể bạn đã cảm nhận được có sự thay đổi trong trường năng 
lượng của mình, nhiều tình thương tỏa ra ngoài hơn. Hãy tận hưởng 
sự đúc kết năng lượng này!  

 

Phần tiếp theo, Bộ Bảo Toàn Năng Lượng sẽ bao gồm các biểu tượng giúp dẫn truyền từng giọt đức 
tin vào chuyến hành trình của bạn. Nó có thể được thực hành sau 5-6 ngày kể từ khi kết thúc Bộ Đúc 
Kết Năng Lượng. 

 
Hãy nhớ, mục tiêu của Bộ năng lượng Sorcebro là để giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, được 
sống một cuộc đời nhiều niềm vui, hạnh phúc, chân thật và bình an. Vì ý định này mà chúng tôi đã 
được yêu cầu phải trao truyền các lời dạy này miễn phí đến tất cả & tiền bạc sẽ không phải là rào cản. 

 
Tất cả các giáo trình của Love Inspiration đều được trao tặng miễn phí trong tình thương! 

 
Mong sao bạn có thể dùng những năng lươṇg kỳ diệu này để chữa lành cho bản thân 

và người khác, để tất cả đều thoát khỏi khổ đau. Mong cho chúng ta  có thể giúp đỡ 

lẫn nhau để có cuộc đời an vui, mãn nguyện và đầy tình thương. Mong cho chúng ta 

sống như là những tấm gương về lòng vị tha và tâm bi mẫn để mang đến một chuẩn 

mực mới trong tâm thức cộng đồng. Nguyện cầu ánh sáng bình an luôn ở cạnh bạn. 

 
Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 
Cấp 1: Malibro 

Phần 4: Bộ Bảo Toàn Năng Lượng 

Giới thiệu ‘Bộ Bảo Toàn Năng Lượng’: 

Chào mừng bạn đã đến với Bộ Bảo Toàn Năng Lượng. Hi vọng bạn đã có nhiều lợi ích từ Bộ Đúc Kết 
Năng Lượng và đã sẵn sàng để đến với phần tiếp theo, được mang tới bởi Sứ giả có tên là Epicrophyte: 

 

“Chào mừng đến với chặng thứ tư trong Hệ năng lươṇg Malibro. Chúng tôi rất vui khi thấy bạn đã kiên trì 

bước tới Cấp độ này, vì có rất nhiều sự thay đổi đang diễn ra trên Trái đất mà bạn là một phần của nó. 

Bước vào Bộ Bảo Toàn Năng Lượng là một bước ‘nhảy vọt về niềm tin’ với rất nhiều sự thay đổi diễn ra tại thể 

hào quang (auric body) của bạn. Chỗ nào từng vắng bóng tình thương, chỗ đó sẽ được mở rộng để tâm thức từ 

ái mới hòa nhập vào. Trái tim bạn sẽ được mở ra và chữa lành sâu thêm nữa để cho phép nhiều ánh sáng tràn 

vào. Bạn chính là Tâm Thức Mới: tất cả suy nghĩ, niềm tin, sự hiểu biết của bạn đang được định hình và sắp 

xếp lại cho phù hợp với toàn thể vũ trụ.  

Nói một cách chính xác, Bộ Bảo Toàn Năng Lượng sẽ dẫn truyền niềm tin và hi vọng cho bạn, giúp bạn nhận 

ra vì sao mình có mặt tại nơi này – khác với đám mây mù méo mó mà bạn từng thấy trước kia. Bạn trở nên 

ngày càng thành thật hơn với chính mình. Hãy để tình thương giải phóng bạn!  

Cấp độ này cũng gia tăng niềm tin và hi vọng của bạn vào nhân loại. Nhớ rằng vẫn có 

điều tốt đẹp ẩn trong mỗi con người. Hãy dùng Cấp độ này để quay về với bản chất thật 

- và hiểu rõ bản thân mình hơn. Chúng tôi rất vui vì quá trình của bạn cho tới hôm nay. 

Gửi đến bạn lời cảm ơn từ tâm thức cộng đồng. Hãy nhớ từng bước chân của bạn tiến về 

phía trước sẽ giúp toàn thể chúng ta tiến lên. Chúc phúc đến bạn trong tâm từ, 

Epicrophyte” 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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1. Khái quát về Bộ Bảo Toàn Năng Lượng: 

Bộ Bảo Toàn Năng Lượng sẽ tiếp tục giới thiệu các biểu tượng mới để giúp chúng ta hòa vào 
sóng năng lượng tình thương. Các Sứ giả cho biết: 

 
“Bộ Bảo Toàn Năng Lượng sẽ mất 8 ngày để hoàn thành. 

Có tổng cộng 4 biểu tươṇg; mỗi biểu tươṇg được dùng trong 2 ngày. 

Bạn cần đảm bảo đủ một ngày giãn cách giữa hai biểu tươṇg.” 

 
Khi chúng tôi nhận được các biểu tượng này, các Sứ giả cho biết ngày giãn cách chính là lúc mà năng 
lượng mới được điều chỉnh để thích nghi với cơ thể.
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Lúc này, (ngày 2, 4, 6 & 8) chúng ta vẫn cần thực hành với các biểu tượng như bảng biểu sau:  
 
 
 
 
 

 

Ngày Biểu tượng  

 

1 - 2 
 

Ollocryte 

 

3 - 4 
 

Speciphyte 

 

5 - 6 
 

Perophyte 

 

7 - 8 
 

Epezomyte 

 
 
 
 

 

2. Hướng dẫn sử dụng Bộ Bảo Toàn Năng Lượng: 

Mỗi biểu tượng trong Bộ này sẽ có hướng dẫn riêng, bạn có thể xem trong phần kế tiếp: ‘Giới thiệu 
các biểu tượng’. Hãy đọc chúng thật kỹ và làm theo từng bước. 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 
 

 
Những ai đã khai kênh biểu tượng Maitrijusha có thể kết hợp từng biểu tượng dưới đây cùng với 
Maitrijusha.  

 

 

3. Giới thiệu các biểu tượng: 
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(Đọc là Ô - lô - rai) 
 

 
 

 

 

OLLOCRYTE Cách vẽ OLLOCRYTE 
 

 

 

 

 

 

 

Ngày Biểu tượng Sứ giả Epicrophyte nói rằng Cách dùng 

 
 

1 & 2 

 
 

OLLOCRYTE 

“Một biểu tượng dành cho toàn thân. Đặt 
nó vào Luân xa Vương miện trước và sau 
đó tuôn chảy khắp cơ thể. Nó cần đi đến 

từng tế bào.” 

“Thực hành  
20 phút x 2 lần mỗi ngày, 
hay 10 phút x 4 lần mỗi 

ngày.” 

 

Lưu ý: Như Epicrophyte đã nói, Cấp độ này là để có thêm niềm tin và cho phép yêu thương lấp đầy 
những nơi nào thiếu vắng nó. Bạn sẽ thấy mình có vẻ như đang mất niềm tin hay tình thương trong 

quá trình năng lượng di chuyển, đôi khi chúng ta phải lùi 1 bước để tiến 2 bước. Hãy ý thức những 
cảm giác như muốn buông xuôi, lạc lối, rối bời, không có mục đích sống, thất vọng, v.v.. Hãy nhớ 
chúng là một phần của quá trình! Đây cũng là lúc năng lượng được đẩy ra thông qua các giấc mơ. 
Bạn có thể thấy nỗi sợ trồi lên bề mặt trong giấc mơ của mình, để được di dời!  
 
Biểu tượng này cần đến với từng tế bào, do đó hãy vẽ nó lên thức ăn hay nước uống của bạn để 
đưa thêm những sóng rung này vào cơ thể. 

Biểu tượng 1 

1 

2 

Ngày 1 & 2: OLLOCRYTE 
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(Đọc là Pét - xi - phai) 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIPHYTE   Cách vẽ SPECIPHYTE 
 

 

 

 
 

Ngày Biểu tượng Sứ giả Epicrophyte nói rằng Cách dùng 

 

 
 

3 & 4 

 

 
 

SPECIPHYTE 

“Biểu tượng này dùng để mở rộng niềm 
tin trong tim một người, từ đó mở rộng 

đức tin nơi tập thể. 

Đặt nó liên tục vào Luân xa tim.” 

 
“Thực hành 10 phút x 4 
lần mỗi ngày, hoặc 15 
phút x 3 lần mỗi ngày.” 

Lưu ý: Biểu tượng này thậm chí còn đẩy ra nhiều thứ cản trở đức tin hơn nữa. Vì vậy bạn có thể 
tiếp tục thấy những cảm xúc như hoài nghi, thối chí, mất niềm tin và mất phương hướng tiếp tục 
được đẩy lên bề mặt. Việc này cũng có thể xảy ra trong giấc mơ. Điều quan trọng là bạn đừng bỏ 
cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn. Epicrophyte nói rằng trong trái tim của mỗi người đều có một 
mảng tối tựa như chiếc ‘hộp đen’ – trong đó chứa đựng những tổn thương sâu sắc nhất và cần 
được chữa lành nhất. Hãy đón chào các thử thách xuất hiện để giúp bạn hàn gắn những tổn thương 
này. Một khi chúng đã được làm lành, bạn sẽ có thêm không gian để yêu thương và tỏa sáng vì tất 
cả.  

Biểu tượng 2 

Ngày 3 & 4: SPECIPHYTE 

1 

3 

4 5 
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Ngày 5 & 6: PEROPHYTE 

 
 

 
 

 

 

 

 

(Đọc là Pe-rô-phai) 
 

 

 

 

 

 

2 

3 
 
 
 
 
 

PEROPHYTE Cách vẽ PEROPHYTE 
 

 

 

Ngày Biểu tượng Sứ giả Epicrophyte nói rằng Cách dùng 

 

 

 

 

 

 

5 & 6 

 

 

 

 

 

 

PEROPHYTE 

“Phép màu.” Cho phép một người thấy sâu 
hơn mục đích thật sự của mình. Sẽ có rất 
nhiều sự chữa lành diễn ra khi chúng ta đào 
sâu vào sự kháng cự và các sang chấn tâm lý 
bị đè nén. Cách để đem ánh sáng ra ngoài là 
di dời những mảng tối. Hãy dọn đường cho 
ánh sáng!  

Vẽ biểu tượng này 4 lần xung quanh cơ thể, 

tại bốn hướng Đông Tây Nam Bắc (tức trên 

đầu, dưới bàn chân, phía tay trái, phía tay 

phải). Cho phép nó trở thành tấm khiên che 

chắn và tiếp sức cho bạn.” 

 

“Mỗi lần 5-8 phút cùng 
với giai điệu thư giãn. 

Thực hành càng nhiều 
lần càng tốt trong ngày 
đầu (cố gắng đạt 6-8 
lần). 

Vào ngày thứ hai thì giảm 
bớt, còn khoảng 4-6 lần.” 

Lưu ý: Biểu tượng này chứa năng lượng thư giãn rất đáng yêu, đồng thời giúp chữa lành sâu hơn 
những điều liên quan đến đức tin và tình thương. Để có thể thực hành 8 lần mỗi ngày, bạn cần 
dùng biểu tượng mỗi hai giờ một lần. Bạn nên lên kế hoạch trước cho ngày này để thực hành hiệu 
quả hơn. 

Sau khi thực hành khoảng 3 lần, bạn có thể thử mở rộng tấm khiên năng lượng này ra xa hơn. Để 
làm việc này, bạn nên đặt thêm nhiều biểu tượng xung quanh cơ thể hơn, ví dụ như ngoài 4 vị trí 
cũ, bạn cho thêm biểu tượng vào mặt trước và mặt sau của cơ thể. Càng nhiều biểu tượng thì năng 
lượng càng mạnh. Hãy tăng dần số lượng lên. 

Biểu tượng 3 

1 

4 
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EPEZOMYTE Cách vẽ EPEZOMYTE 
 

 

 

Ngày Biểu tượng Sứ giả Epicrophyte nói rằng Cách dùng 

 

 

 

 

 

7 & 8 

 

 

 

 

 

EPEZOMYTE 

“Hoàn mãn. Đóng năng lượng bảo tồn. 

Đặt vào Luân xa tim, Vương miện, và 
Luân xa mặt trời. 

Lúc này chúng ta sẽ ‘bảo tồn’ hay ‘hoàn tất 
việc hạ tải’ các năng lượng. Một trải nghiệm 
lý thú. 

Tiến bước với sức mạnh và hiểu biết về 
chính mình. 

Tận hưởng sự tĩnh lặng.” 

 

 

 

 

“Để năng lượng từ biểu 
tượng bao phủ toàn thân 
trong 10 minutes, 3-4 lần 
mỗi ngày.” 

 

Lưu ý: Biểu tượng này có vẻ ít dữ dội hơn, tuy nhiên vẫn còn một đoạn cuối của mảnh vỡ năng 
lượng mà bạn đang cần dọn dẹp. Cảm xúc vẫn có thể tuôn trào để đẩy ra ngoài. Rung động năng 
lượng của bạn sẽ gia tăng tại Cấp độ này.  

Biểu tượng 4 

Ngày 7 & 8: EPEZOMYTE 
(Đọc là Ép - pi - giom - mai) 

1 
4 

2 

6 5 

7 

8 

9 

3 
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4. Các thông điệp ở Cấp độ này: 

Khi thực hành Cấp độ này, Marty và Gerry đã nhận thêm thông tin về Tâm Thức Mới. Đây không phải 
là các ‘bài tập’ cho bạn thực hành, mà đơn thuần là các thông tin tham khảo thêm cho bạn.  

 

Điểm khác biệt lớn nhất của tâm thức cũ và Tâm Thức Mới là sự chuyển hóa trong suy nghĩ về việc 
cho và nhận.  
 
Trong tâm thức cũ, mọi người thường cho rằng mình phải ‘lấy vào’ thì mới được hưởng lợi. Trong 
Tâm Thức Mới, chúng ta hiểu rằng việc ‘cho đi’ chính là cách tốt nhất để bản thân có được lợi ích.  
Những cụm từ chính xác mà chúng tôi nghe được từ các Sứ giả như sau: 

 

 

Bằng cách này, hành vi của chúng ta tự động thay đổi và tiến hóa. Mỗi người trở nên vị tha và mong 
muốn mang lợi ích đến cho kẻ khác. Đây là những điều xảy đến khi bạn đã hiểu biết về thực tại.  

 

Chúng tôi cũng được bảo rằng đa số các nỗi đau của chúng ta nằm tại đây – khi tâm thức cũ chuyển 
dần sang tâm thức mới.  Mọi người sẽ cảm thấy như mình đang bị mất mát, hay không cảm thấy mình 
chiến thắng kẻ khác, khi sự chuyển hóa diễn ra trên mức độ cộng đồng. Chúng ta phải thay đổi từ việc 
‘lấy của kẻ khác’ chuyển sang ‘cho đi chính là nhận lại’.  

 

Kết quả là, chúng ta có thể thấy mình bị bối rối, thất vọng, thậm chí là tức giận khi các thử thách được 
đặt ra trong giai đoạn chuyển hóa. Có lẽ nhiều người đã trải qua các cảm giác này, khi buộc phải bước 
ra khỏi vùng an toàn và cảm nhận sự kháng cự.  

 

Điều quan trọng là bạn cần hiểu rằng, tất cả những thử thách và nỗ lực vượt qua kháng cự chính là 
một phần của sự tiến hóa trong tâm thức nhân loại, để tất cả trở nên vị tha hơn và sẵn lòng cho đi.  

 

Nói chung sự thay đổi từ cảm giác ‘muốn lấy’ sang cảm giác ‘muốn cho’ sẽ xuất hiện tại Bộ năng lượng 
Sorcebro, do đó bạn hãy ý thức về điều này xuyên suốt phần còn lại của hành trình, hoặc thiền và 
quán chiếu trên khái niệm này.  

“Trong tâm thức cũ, chúng ta 
phải lấy từ người khác để có thể 

nhận vào. 

Trong Tâm Thức Mới, chúng 
ta phải cho đến người khác để 

có thể nhận lại.” 
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5. Thông tin thêm về Chu Kỳ Thay Đổi: 

Trong phần trước chúng ta đã nói về sự kháng cự và chu kỳ kháng cự. Giờ đây chúng ta sẽ đến với 
một loại chu kỳ nữa với sự tham dự của cả hai thứ: niềm tin hạn chế và sự kháng cự của bản thân. 
Nó có tên là chu kỳ thay đổi. 

Hãy tiếp tục tiến bước! 

*** 
 

Trong trang tiếp theo chúng ta sẽ có biểu đồ miêu tả chi tiết về chu kỳ này. Khi bạn có ý thức về điều 
đang diễn ra, mọi thứ sẽ dễ thở hơn nhiều.  
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Góc nhìn 
mới 

Sáng suốt 

Ý tưởng 

Nhận ra  

Thỏa mãn 

Hòa nhập Hỗn loạn 
Chu 
kỳ 

nạn 
nhân 

Thực 
trạng 

Thử thách 

Hoàn cảnh có thể thay 

đổi, chủ động hoặc bị 

động 

 

Hành động 

Ghi nhớ 

Chấp nhận 

Thực trạng đổ vỡ: 

Mất hi vọng, rối trí, 

căng thẳng, mất 

kiểm soát, sợ hãi, lo 

lắng, sắp xếp lại.  

Chu kỳ kháng cự 
có thể xuất hiện 
tại đây. 

 

Chu kỳ thay đổi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trì trệ 
 

Thoải mái 

Bế tắc An toàn 

Chán nản Hiểu biết 

Thất vọng Bình yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đã xem bảng tóm tắt, chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết từng phần trong chu kỳ này: 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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1. Thực trạng: Đây là ‘nhà’ của chúng ta. Nơi chúng ta 

thoải mái với các công việc diễn tiến bình thường, không có 

lo lắng hay sợ hãi. Đây có thể xem là vòng tròn an toàn của 

mỗi người. 
 

Tuy nhiên sau một thời gian, bạn có thể thấy chán với 
những điều thường nhật và bắt đầu tìm kiếm sự thay đổi. 
Đôi khi hoàn cảnh tự thay đổi, ví dụ như bạn bỗng dưng bị 
mất việc. Lúc này bạn bắt đầu chuyển sang giai đoạn ‘thử 
thách’. 

 
 
 
 
 
 

2. Thử thách: Đây là lúc chúng ta tự nguyện 

hoặc bị bắt buộc rời khỏi vòng an toàn của mình. 
Vài thứ sẽ diễn ra khác với những ngày bình 
thường, nó có thể là điều thú vị hoặc đáng sợ, 
tùy vào tình huống bạn đối diện. Ví dụ như việc 
bạn xách ba lô lên và đi du lịch sẽ khác với việc 
bạn đột nhiên nhận được tin người thân qua đời. 
Dù trong tình huống nào thì bạn cũng đã bị đẩy 
ra khỏi vòng an toàn của mình và di chuyển đến 
giai đoạn tiếp theo: sự hỗn loạn. 

 

 

3. Sự hỗn loạn: Đây có thể là thời kỳ khó khăn 

nhất trong chu kỳ. Lúc này hiện trạng của bạn bắt 
đầu bị đổ vỡ, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.  

Nó cũng mang đến rất nhiều cảm xúc, khi bạn cố 
gắng đối diện với sự thay đổi. Rất nhiều nỗi sợ sẽ 
xuất hiện, dù là tích cực (“mình sẽ làm gì trong kỳ 
nghỉ đây”) hay tiêu cực (“làm sao mình có thể trả 
tiền thuê nhà khi bị mất việc?).  
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Chu kỳ kháng cự rất có khả năng xuất hiện trong giai đoạn hỗn loạn. 
 

Trong lúc này, điều tốt nhất bạn có thể làm là nhớ rằng:  

★Mọi thứ đều ‘vô thường’, đây chỉ là tình trạng tạm thời. Tất cả rồi sẽ qua đi, dù cho bạn không 
cảm thấy sự chuyển biến của sự việc khi đang ở trong hỗn loạn. 

★Đổ vỡ CẦN phải xuất hiện để sự khởi đầu mới có thể diễn ra. Hãy lấy ví dụ về hạt mầm, nó bắt 

buộc phải vỡ ra thì chồi non mới nhú lên được. Bạn không thể biết trước loại đổ vỡ nào sẽ xuất 

hiện, tuy nhiên bạn có thể chuẩn bị tinh thần rằng chắc chắn sẽ có một dạng đổ vỡ nào đó xảy 

ra.  

★Chỉ có 2 cách để ra khỏi sự hỗn loạn: 

1. Bằng cách ở trong trạng thái hỗn loạn đủ lâu, bạn sẽ thấy có sự chuyển biến. Tuy nhiên bạn 

cần phải ở trong đó đủ thời gian để thấy được nó. Điểm này không biết phải nhấn mạnh 
bao nhiêu lần cho đủ! Thói quen của chúng ta là chạy trốn khỏi nỗi đau mà không chịu cảm 
nhận cho chín muồi. Để có được sự thay đổi, chúng ta bắt buộc phải ở trong một tình huống 
đủ lâu. Sự thay đổi ở đây muốn nói đến thay đổi trong nhận thức – bạn có thể bất chợt ngộ 
ra một điều, một góc nhìn mới về việc mình cần phải làm gì. Lúc này, bạn đã ra khỏi giai 
đoạn hỗn loạn và tiến tới góc nhìn mới. 

2. Cách thứ hai để ra khỏi hỗn loạn là biến mình thành nạn nhân. Điều này nghĩa là bạn sẽ 
chọn cách không đối diện với vấn đề mà chạy trốn nó. Bạn kháng cự lại sự thay đổi, vì thế 
sẽ không có góc nhìn mới nào xuất hiện. Bạn quay trở lại với nếp sống thường nhật, với 
vòng tròn an toàn của mình cho đến khi một thử thách mới xuất hiện. Bạn sẽ lại rơi trở vào 
sự hỗn loạn, lại tiếp tục chạy trốn và rồi quay về thực trạng cũ. Chúng tôi gọi đây là chu kỳ 
nạn nhân, và rất nhiều người đã dành cả đời của mình để sống trong đó! 

 

Sự hỗn loạn có thể kéo dài bao lâu tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu bạn NHẬN THỨC rằng mình đang ở 

trong chu kỳ hỗn loạn, và biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, bạn sẽ thấy khổ đau không đến nỗi quá 

sức chịu đựng. Giống như việc bạn biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, luôn có ánh sáng ở cuối đường 

hầm, thì mọi thứ sẽ khác. Lúc này bạn luôn có thể yêu cầu sự giúp đỡ như là:  

 Nói chuyện với gia đình và bạn bè 

 Đến gặp chuyên gia trị liệu, chuyên gia tâm lý hay 

huấn luyện viên kỹ năng sống. 

 Cho mình thời gian rảnh để chờ mọi thứ qua đi (ví dụ 

như xin nghỉ làm vài hôm để ngủ nướng một chút, cho 
phép bản thân tiêu hóa mọi thứ và cứ để mọi việc qua 
đi. 

 Chăm sóc bản thân, đi mát xa, thực hành các liệu 

pháp chữa lành tinh thần, liệu pháp tinh dầu, ấn 
huyệt, v.v (chúng cũng đồng thời giúp năng lượng 
tiêu cực dịch chuyển) 

 Thực hành tự chữa lành và các phương pháp khác 

giúp tinh thần trở nên tích cực như chạy bộ, nhảy 
múa, ca hát, làm vườn, v.v.. 

Tìm kiếm hỗ trợ trong hỗn loạn! 
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Quan trọng nhất là bạn làm những gì cần làm trong giai đoạn hỗn loạn – và đừng tự hành hạ bản thân, 

nếu không bạn sẽ rơi trở lại giai đoạn hiện trạng với tư cách là một nạn nhân. Đôi khi chúng ta cần 

phải trải qua quá trình này vài lần trước khi nhận ra được góc nhìn mới. Một khi đã làm được, bạn sẽ 

thấy nó xứng đáng! 

 
 

4. Góc nhìn mới: Sau khi thoát khỏi hỗn loạn, chúng ta đến với giai 

đoạn tuyệt vời, nơi mà bạn nhận ra tất cả những khổ đau mình phải 

chịu là để có được góc nhìn này. Bạn chợt ngộ ra bấy lâu nay mình 

đã không thấy ra điều đó, và bạn biết mình cần phải làm gì để tiến 

bước trong hành trình. Đây là những khoảnh khắc “À há” và cũng là 

lúc bạn ăn mừng vì đã hoàn tất một việc khó!  

 
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nhiều khả năng sau khi có 
được góc nhìn mới bạn vẫn rơi trở lại vào tâm thức nạn nhân và quay 
về thực trạng cũ. 

 
Để biến suy nghĩ thành hành động, bạn cần phải có thêm một bước 

nữa để ‘hòa nhập’ những hiểu biết mới này vào nhận thức của mình. 

Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách hành động! Nếu bạn 

chọn cách hành động dựa trên hiểu biết mới, nó sẽ ở lại và trở thành 

một phần của bạn. Nếu không, nó sẽ trượt đi mất và bạn lại quay về 

trạng thái cũ. Rất có thể bạn sẽ phải rơi vào chu kỳ nạn nhân vài lần 

trước khi có thể tới bước hòa nhập. Không sao cả, đừng tự hành hạ 

bản thân mình! 

 

 
5. Hòa nhập: Đây là giai đoạn chúng ta hành động dựa 

trên nhận thức mới. Rất nhiều thay đổi sẽ diễn ra ở đây, 
ví dụ như khi bạn nhận ra ‘sức khỏe là tài sản quan trọng 
nhất’ thì trong giai đoạn này bạn sẽ lên lịch để chăm sóc 
sức khỏe của mình. Bạn có thể ra kế hoạch cụ thể phải 
đi khám tổng quát bao lâu một lần, tập thể dục mấy tiếng 
một tuần hay hạn chế lượng chất béo có hại như thế nào, 
v.v.. Nhớ là phải ra kế hoạch để thực hành, chứ không 
phải những mơ ước trên trời! 

 

Khác biệt giữa một kế hoạch 

và một mơ ước là khoảng 

thời gian bạn đạt được nó. 

Bạn cần đặt ra thời gian để hiện thực hóa kế hoạch của mình, nếu không bạn sẽ rơi trở lại hiện trạng 
cũ. 
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TẬP 2 – BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO  
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Nếu có thể hành động để mang đến sự thay đổi, bạn sẽ quay lại giai đoạn hiện trạng, tuy nhiên không 
phải là hiện trạng cũ mà là một trạng thái MỚI. Bạn đã cho phép mình nâng cấp lên một vùng an toàn 
mới, và nó trở thành việc thường nhật của bạn. Xin chúc mừng!  

 

Khi quan sát chu kỳ thay đổi này trong nhiều lĩnh vực của cuộc đời, bạn sẽ thấy nó xuất hiện khắp mọi 
nơi. Có thể sự nghiệp của bạn đang trong giai đoạn góc nhìn mới, còn sức khỏe của bạn thì đang ở 
giai đoạn hỗn loạn, và các mối quan hệ xã giao thì ở giai đoạn hiện trạng.  

 

Dù sao đi nữa, bạn cũng sẽ bắt gặp các chu kỳ lồng ghép vào nhau khi bạn nhìn lại từng khía cạnh 
trong đời mình, với hiểu biết về chu kỳ thay đổi. Bạn cũng có thể nhìn lại từng chặng đời đã qua dưới 
lăng kính của hiểu biết này, để xem có gặt hái thêm được nhận thức mới nào không. 

 
 
 

 
 

 

 
Đó cũng chính xác là những điều diễn ra trong quá trình chữa lành. Khi nhận khai kênh và thực hành, 
chúng ta có cơ hội hàn gắn lại những thứ đã xảy đến trong đời mình. Chúng ta sẽ đi qua nhiều chu kỳ 
thay đổi, có lúc thì kháng cự lại sự chữa lành, có lúc thì kháng cự lại góc nhìn mới. 

 

Tuy nhiên trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ thấy mình đi đến những hiện trạng mới trong đời mình. 
Như thể chúng ta được dẫn dắt để đi qua chu kỳ thay đổi thật nhiều lần, cho đến khi hiện trạng của 
mỗi người là trạng thái mới đong đầy tình thương.  

 

Điều quan trọng là bạn nên ghi nhận các thành tựu của mình và đừng quên tỏ lòng biết ơn với những 
sự giúp đỡ đã đến với mình. Sự ghi nhận này sẽ là thứ giúp chúng ta tiếp tục tiến lên khi mọi thứ trở 
nên khó khăn. 

 

Hi vọng bạn đã có nhiều lợi lạc từ hiểu biết về chu kỳ thay đổi, và có thể ứng dụng nó trong nhiều lĩnh 
vực của cuộc đời. Bạn có thể đính một tờ giấy tóm tắt chu kỳ này lên cửa tủ lạnh, hay bất kỳ nơi nào 
dễ thấy để nhắc nhở bạn ý thức về nó. Hãy nhớ, bạn luôn có thể yêu cầu sự giúp đỡ bất kỳ lúc nào 
khi trải qua những giai đoạn khó khăn. 
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6. Lời kết: 

Xin chúc mừng bạn đã có thêm bước tiến mới trong hành trình! 

Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến khi bạn đã có ý thức về sự kháng cự, các niềm tin hạn chế và chu 
kỳ thay đổi. Hi vọng bạn có thể áp dụng chúng vào các lĩnh vực trong đời sống, để hỗ trợ cho quá trình 
chữa lành diễn ra nhẹ nhàng hơn. 

Nếu bạn chưa trải qua bất kỳ sự đau khổ nào, thật tuyệt! Hãy cứ ý thức về những điều này, biết đâu 
bạn có thể giúp ích cho ai đó với những kiến thức từ chúng.  

Mong rằng Bộ Bảo Toàn Năng lượng cũng giúp bạn phát triển thêm niềm tin vào bản thân mình, và tin 
vào nhân loại. Hãy nhớ các năng lượng sẽ tiếp tục làm việc trong lúc bạn nghỉ ngơi, do đó hãy dành 
ra vài ngày trước khi đến với Phần 5, Tấm Thẻ Yêu Thương. 

Phần này sẽ kéo dài trong 14 ngày, chỉ với một biểu tượng duy nhất giúp đem lại thật nhiều năng 
lượng yêu thương. Phần 5 - Tấm Thẻ Yêu Thương có thể được thực hành 3-6 ngày sau khi kết thúc 
Bộ Bảo Toàn Năng Lượng. 

 

Mong cho bạn tiến bước trên hành trình vì lợi ích cho tất cả. Mong bạn giúp người 

khác bất cứ khi nào có thể và mong bạn tự giúp được mình, khi an vui lẫn khi nguy 

khó. Mong bạn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, giàu tình thương và vị tha từ 

trong bản chất. Mong ánh sáng của Bộ năng lươṇg Sorcebro tỏa sáng cho tất cả 

thông qua bạn. Mong bạn tiếp tục hành trình trong niềm tin và hi vọng.  

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 
Cấp 1: Malibro 

Phần 5: Tấm Thẻ Yêu Thương 

Giới thiệu ‘Tấm Thẻ Yêu Thương’: 

Chào mừng bạn đến với Phần 5 – chặng cuối của Cấp 1 Malibro!  

 
Phần này là một sự tưởng thưởng với rất nhiều cảm nhận về tình thương, như lời Sứ giả Hexathon 
đã nói: 

 

Tấm Thẻ Yêu Thương 

“Đằng sau mỗi cánh cửa dẫn tới cảnh giới của tâm thức, chúng tôi thấy có vô số những chướng ngại. 

Đó là lí do mà Tấm Thẻ Yêu Thương có mặt tại đây, để giúp mở khóa những cánh cửa này. Nó giúp 

giúp ta thấy trước được sự thật của mình, mà không phải đau đớn hay khổ sở. Vì sao mọi người e 

ngại sự thật? Vì nó đòi hỏi chúng ta phải xóa bỏ mọi nỗi sợ và tỏa sáng tối đa. Sợ hãi sự thật là đám 

mây che đi mặt trời. Nó ở đó tạm thời thôi và có thể được dọn dẹp bằng tình thương.” 
 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  

 

 
Tấm Thẻ Yêu Thương có mặt là để: 

 
“Gia tăng sức mạnh của bạn trước những nỗi 
sợ hãi ngăn che con đường, bằng cách mở ra 
những yếu tố sâu thẳm của tình thương bên 

trong bạn.” 
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“Bài tập này diễn ra trong 14 ngày để cho phép gia tăng dần sức mạnh của tình thương bên trong 

bạn. Trong khoảng thời gian này, năng lượng sẽ hoạt động mạnh nhất vào ngày 7-8 với sự thực 

hành miên mật nhất. Tới khi 14 ngày kết thúc, năng lượng sẽ giảm dần và cơ thể bạn đã thích 

nghi với tình thương mới.  

Sẽ có những thay đổi nhỏ nhưng giá trị diễn ra trong suốt quá trình này. Bạn đã nỗ lực thực hành 

để đến Cấp độ này, Tấm Thẻ Yêu Thương sẽ tặng bạn món quà xứng đáng. Sự thanh tẩy sâu ở 4 

Cấp độ trước là để dọn chỗ cho năng lượng yêu thương này. 

Hãy cho phép mình định nghĩa lại về tình thương. Thay đổi nhận thức của bạn. Biến nó trở nên 

SÂU SẮC hơn. Đây là khoảng thời gian bạn hoàn toàn hòa nhập với nguyên tố của tình thương và 

mang nó vào nhận thức. Đừng nghĩ rằng nó là thứ gì mới – ngược lại nó là những điều bạn đã biết 

từ rất, rất nhiều kỷ nguyên trước. Hãy cho phép tình thương hiển lộ và ghi nhận bất kỳ định nghĩa 

nào về nó xuất hiện trong bạn. Đây là món quà của Tấm Thẻ Yêu Thương. 

Hi vọng bạn đã có những ngày nghỉ thích hợp trước khi đến với Tấm Thẻ Yêu Thương. Hãy dùng 

khoảng thời gian này để gặt hái nhiều thành quả nhất có thể. Đừng chỉ thực hành biểu tượng, mà 

hãy hành thiền và quay vào bên trong để cảm nhận trái tim mình. Đó mới chính là lúc mà nhận 

thức của bạn trở nên sâu sắc. 

Xin đừng hiểu lầm rằng hành thiền là việc bắt buộc – hay áp đặt bản thân mình làm những điều 

bạn không thấy thoải mái. Nhận thức về tình thương sẽ tìm mọi cách để đến với bạn, thông qua 

những điều bạn thích làm – như đọc sách, ngủ nghỉ, tắm nắng, làm vườn, vẽ tranh hay nhảy múa. 

Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình thương theo cách CỦA MÌNH, không giống với người khác.  

Hi vọng những thông tin này giúp ích cho bạn trong hành trình. Chúng tôi chờ đón bạn ở phần thực 

hành sau đây. Hãy nhớ DÙNG trái tim mình – nó là món quà bị lãng quên ở tâm thức cũ. Hãy bước 

vào ánh sáng mới, nhận thức mới với thật nhiều sức khỏe và sự thịnh vượng trong tâm.  

Đó là trung điểm của bạn. Đó là nơi có giá trị cốt lõi của bạn. 

 

Với tình thương và lời chúc 

phúc lành. Hẹn gặp lại. 

Hexathon (Sứ giả của cao nguyên 219th, cõi của sự thống nhất) “ 
 

Hi vọng bạn sẽ có 14 ngày ngập sâu trong yêu thương và gia tăng sức mạnh rung động của mình. 
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1. Khái quát về Tấm Thẻ Yêu Thương: 

Tấm Thẻ Yêu Thương giúp thức tỉnh các rung động yêu thương vô hạn ẩn chứa bên trong mỗi người. 
Nó giúp chúng ta hiểu sâu hơn về khái niệm của tình thương, để chúng ta kết nối với trái tim mình theo 
những cách thức phù hợp nhất.  

Tấm Thẻ Yêu Thương với 14 ngày thực hành rung động yêu thương sâu sắc, điều này chỉ có thể diễn 
ra khi bạn đã trải qua 4 đợt thanh tẩy trước đó để dọn dẹp bớt các tiêu cực và ô nhiễm nội tâm.  

Giờ đây bạn có trong tay Tấm Thẻ Yêu Thương để lấp đầy những khoảng trống mới tạo bằng tình 
thương thuần khiết. Nó có thể được thực hành sau 3-6 ngày kể từ lúc kết thúc Phần 4 Bộ Bảo Toàn 
Năng Lượng. 
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2. Hướng dẫn sử dụng Tấm Thẻ Yêu Thương: 

Bạn sẽ có một biểu tượng để thực hành trong suốt 14 ngày. Mỗi lần khoảng 2-3 phút bằng cách đặt 
biểu tượng này vào 7 Luân xa chính, bắt đầu từ Luân xa Vương miện đi xuống phía dưới.  

 

Bạn cần thực hành như vậy nhiều lần trong ngày, gia giảm theo như bảng biểu sau. Bạn sẽ thấy số 
lần trở nên dày hơn vào các ngày 7 và 8, điều này giúp cho nhận thức của bạn thẩm thấu năng lượng 
hiệu quả. 

 

Hãy lên kế hoạch trước, để ngày 7 & 8 rơi vào dịp cuối tuần, bạn có thời gian rảnh để thực hành đủ 
số lần. Bạn có thể dùng điện thoại báo thức để hẹn giờ cho các lần thực hành.  
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Như bạn đã thấy, chặng giữa của hành trình 14 ngày cần nhiều 

lần thực hành nhất. Đây cũng chính là hướng dẫn đến từ vị Sứ 

giả Hexathon. 

Biểu đồ thực hành Tấm Thẻ Yêu Thương 

Ngày 5 - 10 dày đặc nhất 
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TẬP 2 – BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO  
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3. Giới thiệu biểu tượng Hartitron: 

Biểu tượng duy nhất tại Cấp độ này có tên là HARTITRON. Đây là một biểu tượng Master, có chức 
năng yêu thương và chữa lành. Nó được cấu thành từ rất nhiều nguyên tố phức tạp.  

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 

 

Bạn có thể dùng Biểu tượng này như hướng dẫn ở trang trước, ngoài ra cũng có thể dùng nó trong 
các ca chữa lành hay thiền định khác khi có mong muốn. 

 
 

 

 
 

 
Khi Marty và Gerry thực hành biểu tượng này, rất nhiều thay đổi tích cực diễn ra trong cơ thể năng 
lượng. Đôi lúc biểu tượng sẽ xoay tròn, lúc khác thì tỏa chiếu khắp mọi hướng. Ở một số giai đoạn, 
biểu tượng hoàn toàn bao trùm hào quang của cơ thể và những lúc khác thì đi vào trục năng lượng 
trung tâm và tỏa chiếu ra ngoài.  

Hartitron 
(Đọc là Ha - ti - tron) 

1 2 

3 
4 

5 

HARTITRON Cách vẽ HARTITRON 
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Cho đi 
là nhận 
lại 

St Francis of Assisi 

 

Biểu tượng này có vẻ hoạt động tự do tùy vào việc nó cần làm, chúng ta không cần phải tác ý đến việc 
cho nó ‘xoay tròn’ hay ‘tỏa chiếu’, Vì vậy xin đừng nản khi thấy chỉ có 1 biểu tượng cho cả 14 ngày 
thực hành. Vài người sẽ thấy rõ sự dịch chuyển bên trong thân mình, và nhiều người khác thì cảm 
nhận ít hơn. Bạn chỉ cần tin tưởng rằng nó sẽ làm đúng chính xác những gì cần làm. Thật là phi 
thường! 

 

Nếu muốn thực hành thêm sau khi kết thúc phần tự chữa lành, bạn có thể gửi biểu tượng này vào quả 
đất. Hình dung ra Hartitron đi vào trung tâm của quả đất sau phần thực hành của cá nhân bạn. Bạn 
cũng có thể hình dung ra một vũ trụ thu nhỏ phía trước mình và gửi biểu tượng này vào đó. Hãy nhớ 
tác ý là tất cả!  

 

Nếu đã khai kênh Maitrijusha 
bạn cũng có thể kết hợp biểu 
tượng Hartitron vào và để nó 
tỏa chiếu trong thời gian thực 
hành, tùy vào sự sáng tạo của 
bạn. 
 
Khoảng thời gian 14 ngày này 
cũng có thể khiến vài vấn đề 
cần được hàn gắn xuất hiện, 
đôi khi là trải nghiệm lại những 
tổn thương cũ. Xin đừng nghĩ 
rằng mình đang thụt lùi mà hãy 
tin rằng dù cho bạn có gặp lại 
những vấn đề cũ, thì sự chữa 
lành vẫn diễn ra, từng lớp một. 
 
Nếu bạn đang cảm thấy nó tái 
hiện lại, điều đó nghĩa là một 
phần của nó đã sẵn sàng ra đi. 
Dù cho phải mất nhiều lần như 
vậy. 

 

Với Marty và Gerry, một sự chữa lành sâu diễn ra vào khoảng ngày thứ 5, tăng dần đến ngày 7 & 8. 

Những ai muốn các tiêu cực được buông xả trong giấc ngủ, có thể tác ý thật rõ ràng trước khi ngủ 

rằng “Mong cho tất cả ô nhiễm và tiêu cực của tôi được đưa ra ngoài thông qua những giấc mơ, vì lợi 

ích đến tất cả!”.  
 

Nếu có thể, bạn hãy luôn giữ tâm mình trong trạng thái “cho đi” thay vì “lấy vào” trong quá trình này, 
vì đây là thông điệp quan trọng đến từ sóng rung yêu thương cao độ. Càng cho đi, bạn sẽ càng thấy 
hạnh phúc, VÀ bạn lại càng nhận được nhiều hơn. Thông tin này thực sự hữu ích. 
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4. Thông tin thêm cho cấp độ này: 

Trong lúc thực hành biểu tượng, các Sứ giả đã giải thích với Gerry rằng khi chúng ta khai kênh vào 

các biểu tượng và các sóng năng lượng, chúng sẽ không chỉ giúp chúng ta trong thời điểm thực hành, 

mà các rung động này sẽ còn mãi trong bạn. Mỗi biểu tượng, mỗi rung động giống như một quyển 

sách, và chúng ta là một thư viện có khả năng lưu trữ các rung động này bên trong mình. Sau khi đọc 

xong thì quyển sách không phải bỏ đi mà sẽ được lưu trong thư viện.  

Điều này rất khác với hình dung ban đầu của chúng tôi, rằng mỗi tần sóng chỉ đến và giúp đúng thời 
điểm, sau đó thì biến mất. Tuy nhiên qua những gì mà các Sứ giả cho biết thì mỗi Cấp độ hay mỗi 
rung động năng lượng sẽ là một lớp mới bổ sung vào, giống như thắp thêm đèn cho một căn phòng 
tối. Đây là hiệu ứng đến từ sự tích lũy dần dần. 

 

Quan trọng hơn, hiệu ứng này đồng nghĩa với việc mỗi khi chúng ta tỏa sáng, chúng ta sẽ lan tỏa ra 
ngoài thông qua TẤT CẢ những lớp năng lượng đã tích lũy trước đó, khiến mỗi người sẽ là một lăng 
trụ ánh sáng khổng lồ, phản chiếu qua rất nhiều bề mặt chứ không phải chỉ một. 

 

Điều này cũng đúng với các năng lượng đến từ các Cấp độ Celestine Reiki, Prophestine Reiki và 
Ecliptine Light. Những năng lượng không được biểu hiện dưới dạng biểu tượng, tuy nhiên các tần 
sóng của chúng đã được đưa vào nhận thức của bạn và sẵn sàng để tỏa chiếu trong mọi hoàn cảnh, 
vì lợi ích đến tất cả.  

 

Chúng ta có thêm lý do để tiếp tục, vì lợi ích đến muôn loài! 
 

Lý do bạn cần đến 14 ngày thực hành là vì chúng ta cần có đủ chỗ trống cho quyển sách đồ sộ có tên 
gọi Biểu tượng Hartitron này. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi cần tới 14 ngày chỉ để hạ tải xong 
một biểu tượng, điều này đủ hiểu tầm quan trọng của nó. 

 

Xin chúc mừng bạn đã đến được với chặng đường này và nhận lãnh ánh sáng từ Hartitron! Mong bạn 
tỏa chiếu vì muôn loài!  

 

Nếu thấy có nhiều vấn đề và triệu chứng được đẩy lên bề mặt, bạn hãy thực 
hành thêm những năng lượng mà mình từng khai kênh trước đây, như 
Celestine, Prophestine & Ecliptine hoặc Maitrijusha & Maitrijusha-Ni (nếu bạn 
đã học chúng). Đây cũng là lúc nhớ giữ tâm mình chuyển hướng từ “lấy vào” 
sang “cho đi”. Hãy nhớ tất cả các tình huống mà bạn gặp phải đều là thử 
thách vì lợi ích của chính bạn và muôn loài!  
 
Cuối cùng, cách tốt đẹp để giúp bạn qua khỏi tuần kế tiếp sau khi hoàn tất 
chặng này, chính là thực hành việc Trao tặng. Đây cũng là hành động tốt đẹp 
cần thực hành thường xuyên, và bạn có thể bắt đầu với các hành động tử tế 
ngẫu nhiên sau đây. 
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5. Những hành động tử tế ngẫu nhiên: 

‘Random Acts of Kindness’ hay sự tử tế ngẫu nhiên là cách mà chúng ta giúp đời mình trở nên vui vẻ 
và dễ chịu hơn. Nhiều năm về trước, sự tử tế có lẽ đã là một chuẩn mực bình thường trong đời sống. 
Tuy nhiên ngày nay, không may là chúng ta đã bị cuốn đi bởi những căng thẳng và bận rộn của lối 
sống hiện đại.  

 

Khi dịch chuyển đến với Tâm Thức Mới, chúng tôi đã được yêu cầu phải ấp ủ khái niệm ‘cho đi’ nhiều 
hơn là ‘lấy vào’. Đó cũng là thời điểm để thắp lại ánh sáng của sự tử tế. Vài ngày trước tôi có dịp đi bộ 
ngang qua một con hẻm, ở đó có một cô gái đang vất vả xoay xở để đưa chiếc xe đạp của mình vào 
nhà. Không cần nghĩ ngợi, tôi đã giúp cô ấy một tay. Trông cô có vẻ kiệt sức, có lẽ do cả ngày phải 
đạp xe ngoài nắng để kiếm sống, và việc làm nhỏ này khiến cô ấy biết ơn. Tôi nhận ra rằng, ngay cả 
một hành động nhỏ nhất cũng có thể mang nhiều lợi ích đến với người được nhận.  

 

Một điểm tốt đẹp nữa của sự tử tế, chính là chúng khiến cho người làm cũng hạnh phúc lây. Đó là một 
tình huống mà hai bên cùng có lợi. Điều này sẽ ngày càng có vẻ hợp lý hơn khi bạn thực hành năng 
lượng tới bước này, bạn sẽ thấy mình tự nhiên biết yêu thương nhiều hơn là lúc trước.  

 
Đã bao nhiêu lần bạn nghe đến cụm từ “Hãy trả cho người đến sau” - “pay it forward”? Nó là tên của một 

bộ phim truyền cảm hứng tích cực vào năm 2000, với thông điệp rằng: thay vì trả ơn lại cho người đã 
giúp bạn thì xin hãy trả nó cho người đến sau – hãy làm điều tử tế tương tự đến với người khác.  

 

Thật là một lối sống tốt đẹp! Hãy làm nhiều điều tử tế, hãy trả ơn cho người đến sau bằng những hành 
động giúp đỡ và cho đi trong yêu thương. Bạn có thể đặt ra thử thách cho bản thân: mình sẽ làm mỗi 
ngày một hành động tử tế trong vài tuần tới. Dưới đây là vài ví dụ mà bạn có thể tham khảo: 

 

  Tự làm hoặc mua cà phê cho người khác 

  Giúp giữ cửa mở cho người đi sau bạn 

  Khen tặng ai đó một cách thật lòng 

  Nhường cho ai đó đi trước bạn khi xếp hàng 

  Viết một lá thư hay email cho ai đó đã giúp thay 
đổi cuộc đời bạn  

  Nhặt rác trên đường (giúp đỡ trái đất) 

  Lái xe có trách nhiệm 

  Tặng người khác một bó hoa   

  Nấu cho người khác một bữa ăn 

  Giúp đỡ người khác làm việc nhà hay quét dọn 

  Tặng ai đó một cái ôm 

  Trả phí đỗ xe cho người khác 
 

Làm sao mà những hành động này lại không khiến bạn cảm thấy vui vẻ được chứ? Hãy tiếp tục truyền 
cảm hứng để những người khác cũng thực hành giống như bạn! 
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6. Dâng tặng là một nghệ thuật: 

Để chuẩn bị cho Cấp độ Corsicro, nơi mà chúng ta sẽ hiểu sâu hơn 
về khái niệm cho đi và nhận lại, tại đây chúng tôi khuyến khích bạn 
hãy thực hành sự hiến tặng, trước khi đến với Cấp độ Corsicro. 

Như lời các Sứ giả, việc dâng tặng là cách biểu lộ sự tôn kính và 
cam kết với những gì bạn đang được nhận. Khi đọc những dòng 
bên dưới, bạn sẽ thấy nó giúp thanh lọc và hàn gắn năng lượng ở 
mức độ sâu hơn. 

Tác ý đi kèm mỗi hành vi hiến tặng là điều quan trọng hơn giá trị 
của món đồ. Ví dụ như chỉ một vật cúng dường nhỏ nhoi, được 
làm với tác ý vì lợi ích cho tất cả muôn loài cũng có thể mang đến 
dòng chảy năng lượng mạnh mẽ cho bạn.  

Nói một cách đơn giản, mỗi hành động chứa đầy tâm từ, sự tử tế và rộng lượng mà bạn làm sẽ 
giúp cải thiện nghiệp lực của chính bạn, như lời của các Sứ giả:  

 

“Đây là quy luật về Nghiệp; khi một người mở lòng cho đi, họ sẽ nhận lại giá trị tương ứng với tác ý 

và món quà đã tặng. Kích cỡ của sự cúng dường không quan trọng bằng tác ý đằng sau nó, tuy 

nhiên cũng xin lưu ý rằng vật cúng dường nên tương ứng với khả năng của bạn.  

Việc cúng dường đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng nghiệp lực của một người 

và nghiệp lực chính là thứ quyết định những năng lượng có thể đến với bạn. Chúng tôi không 

muốn những lời này nghe có vẻ đe dọa hay bị hiểu lầm, tuy nhiên bạn cần hiểu mức độ quan 

trọng của nghiệp và các năng lượng liên kết với chúng.  

Khi chúng ta dâng cúng một điều gì, cho dù là vật chất hay tinh thần, là tình thương, trí tuệ, hay 

thời gian và công sức phục vụ - chúng ta đang thực hành bố thí nhằm thanh tịnh hóa nghiệp lực 

của mình. Đây không phải là toàn bộ lý do của việc bố thí, tuy nhiên khi bạn làm nó bạn sẽ thấy 

nghiệp chướng bớt dần đi. Bạn càng cho đi bao nhiêu, bạn càng nhận lại bấy nhiêu.  

Đơn giản chỉ có vậy. Thiện nghiệp không phải là thứ có dây dưa với sự tính toán của bản ngã, nó 

liên kết với những trạng thái tâm thuần khiết và vị tha, đôi lúc là những hành vi ‘không dự tính 

trước’. Mỗi sự cúng dường được làm vì lợi ích cho tất cả sẽ đạt tới tiềm năng cao nhất, xét trên 

phương diện tình thương. 

Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại hiểu biết về Nhân – Quả, và việc bố thí cúng dường là cách 

đơn giản nhất để đưa bạn đến với những rung động cao hơn. Bạn có thể lựa chọn thực hành nó 

hoặc không, tuy nhiên những kiến thức trong lĩnh vực này chính là nền tảng cho sự tiến bộ và 

thích nghi của một người trước khi bước vào tâm thức từ ái mới.  
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Tiền bạc là phương tiện trao đổi của bản ngã; tình thương sẽ là phương tiện trao đổi mới - khi bạn và 

thế giới bạn đang sống tiến tới rung động cao hơn. Sự bố thí cúng dường đến từ trái tim. Hãy nhớ, 

bản ngã sẽ ráng chen vào và chiến đấu để tiếp tục kiểm soát.  

Tầng sâu nhất của việc chữa lành sẽ là buông bỏ sự dính mắc vào bản ngã. Nó là một quy trình 

từng bước một, không thể có chỉ sau một đêm. Vì vậy hãy cho mình thời gian và tình thương để 

chuyển hóa, đủ để thấm nhuần nghệ thuật của sự dâng tặng – vì lợi ích đến tất cả muôn loài.” 

 
Sự thực hành này có thể mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời sống của chúng ta, đồng 
thời giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Nghiệp và những gì mà sự dâng tặng có thể làm để giúp chúng ta 
tiến bước trên hành trình đến với ánh sáng.  

 

Việc thực hành bố thí cúng dường vào thời điểm nào là tùy ở bạn, hi vọng nếu bạn chọn thực hành nó 
– hãy làm với tâm từ và trước khi trao tặng hãy đặt tác ý vì lợi ích cho tất cả. 

 

 

Thật là một thế giới tuyệt vời khi ai ai cũng biết về lợi ích của bố thí và tâm từ. Mong cho tất cả chúng 
ta có thể dần buông bỏ dính mắc vào bản ngã, học cách cho đi như là một nghệ thuật thể hiện ánh 
sáng, tiǹh thương và lòng biết ơn. 

 
 

Những điểm quan trọng khi bố thí 
Tác ý – trong sạch, chân thành, trong tâm từ và vì lợi ích đến tất cả. 

Số lượng – cho trong khả năng của mình mà không bị bản ngã chi phối (nếu bạn bắt 
đầu thấy tâm mình tranh đấu về số lượng vật cúng dường, thì đó chính là tín hiệu cho 
thấy bản ngã đang yếu dần và tình thương thì mạnh lên). 

Bi mẫn – hãy nhớ luôn có người kém may mắn hơn bạn. Bố thí là cách để tăng yêu 
thương và giảm ngã mạn. 

Dần dần – cho đi cũng là một nghệ thuật. Hãy thử cúng dường những số lượng khác 
nhau (hay những vật khác nhau) và xem thử bạn cảm giác thế nào. Đặt ra thử thách 
cho đi ngày một nhiều hơn. Khả năng bố thí của bạn sẽ tăng dần khi bạn thực hành nó. 
Và cơ thể năng lượng cũng sẽ biết ơn bạn. 

Nhận lại – đừng xem nhẹ điều này. Một phần của sự cho đi chính là nhận lại. Hãy nhận 
trong tâm từ và lòng biết ơn. 
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7. Lời kết: 

Chúc mừng bạn đã hoàn tất Cấp 1 - Malibro trong Bộ năng lượng Sorcebro. Phần 5 vừa qua là khoảng 
thời gian chữa lành sâu với khá nhiều vấn đề được đưa lên bề mặt. Dù cho bạn chưa nhận ra, tuy 
nhiên sẽ có nhiều góc nhìn mới xuất hiện trong những tuần kế tiếp. 

 
Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn chân thành đến công sức bạn đã bỏ ra để 
thực hành Lô ̣Triǹh Thăng Cấp. Tâm thức cộng đồng cần sự thực hành của bạn hơn bao giờ hết, để 
kiến tạo nên một lối sống mới với thật nhiều tình thương.  

 
Khi chúng ta tiến bước gần hơn với ánh sáng và sự thật, 
chúng ta sẽ nhận được nhiều sự dẫn dắt từ ơn trên. Họ 
ở đó để đồng hành cùng chúng ta trong từng chặng 
nâng cấp năng lượng. Mỗi người đều sẽ được dõi theo 
và hỗ trợ xuyên suốt hành trình. Chúc bạn mọi điều an 
lành và hẹn gặp lại tại Cấp độ 2, Corsicro. 

 
Corsicro gồm hai phần: Phần A - Malanite Oval có thể 
bắt đầu sau 42 ngày kể từ khi kết thúc Tấm Thẻ Yêu 
Thương. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể đọc lại 
những trang ở Cấp độ Malibro levels, hoặc dành thời 
gian để ngẫm nghĩ về những điều mình đã học. 
 
Marty và Gerry thấy rằng việc đọc lại và suy ngẫm về 
những điều trong tài liệu này cũng như trong Tập 1 – 
Chuỗi Năng Lượng Celestine rất có ích cho họ. 

 
Hãy luôn nhớ về những điều mà bạn đã làm trong khi bố thí cúng dường, hoặc những hành động tử 
tế ngẫu nhiên mà bạn thực hiện hay nhận được từ người khác. Chúng sẽ giúp bạn và mọi người tiến 
bước trên hành trình chữa lành phía trước. 

 

 

 
Với tình thương đong đầy và lời chúc tốt đẹp nhất, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Bộ Năng Lượng       
Sorcebro 

 

 

 
 

 
Cấp 2: Corsicro 
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Chương 2: Bộ năng lượng Sorcebro 
Cấp 2: Corsicro 

Phần A: Malanite Oval & Phần B: Odonite Sequel 

Giới thiệu Cấp 2 - Corsicro: 

Chào mừng bạn đến với cấp cuối cùng trong Bộ năng lượng Sorcebro. 

Sau khi kết thúc phần trước, bạn có đã có 42 ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên đây chỉ là khung thời gian tối 
thiểu, nếu muốn bạn có thể nghỉ lâu hơn và cho phép cơ thể mình tiếp nhận năng lượng mới vào đúng 
thời điểm phù hợp! 

Tại Cấp độ Corsicro, các bài học sẽ súc tích hơn và ngắn 
hơn so với các phần trước. Có lẽ lý do là vì những gì 
chúng ta cần học sẽ thông qua trải nghiệm thực tế của 
mỗi người.  

Sẽ có 21 ngày thực hành cho đi và nhận lại tại đoạn cuối 
của phần 2, Odonite sequel. 

Mong ánh sáng của bạn tỏa chiếu rạng rỡ hơn bao giờ 
hết để mang đến lợi ích cho muôn loài. 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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Nội dung Trang 
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10. Thông tin thêm về sự tương quan khi chữa lành 87 

11. Lời kết 88 

 

 

1. Giới thiệu khái quát về Cấp độ Corsicro: 

Những thông tin sau đây được truyền tải từ các Sứ giả của Corsicro - Nhóm Starlight Enterprises 
442: 

 

 

“Cảm ơn bạn đã kiên trì trong khoảng thời gian này. Trước khi bắt 

đầu Corsicro, bạn cần một quãng nghỉ quan trọng. 

Chúng tôi khuyến nghị 42 ngày nghỉ cho hầu hết mọi người. Lý do 

là vì việc khai kênh chỉ là một phần của sự chữa lành. Những tình 

huống thực tế trong đời sống cần phải xuất hiện để giúp bạn có 

thể hàn gắn và rung động ở ngưỡng cao hơn, nhờ đó mà thay đổi 

nhận thức. 
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Chúc phúc cho bạn. 

Nhóm Starlight Enterprises 442 

 

Hãy nhớ lại những gì mà bạn đã gặp phải và học hỏi từ đó trong khoảng thời gian kết thúc 

Cấp độ Malibro. Rất nhiều thứ cần phải được tiêu hóa ở đây, vì nhiều điều đã hiển lộ về 

bản thân mà có lẽ bạn chưa nhận ra. Những con đường nhỏ nhiệm đã được phát triển để 

giúp thay đổi cách mà bạn cư xử, suy nghĩ, và kết nối. Những sự thực hành từ trước đến 

nay là các phận sự nền tảng – chúng tước bỏ những thứ cũ kỹ và sau đó xây đắp dần tình 

thương cùng sự nhã nhặn. 

 Chúng tôi rất vui được thấy bạn tiếp tục trên chuyến hành trình, và vẫn luôn ở đó để dõi 

theo bạn trong tâm từ, sự dìu dắt để bạn có thể đến với tình thương vô điều kiện.” 

 
 
 
  
 
 

Giờ đây chúng ta hãy đến với bảng biểu thời gian thực hành Cấp độ Corsicro. Cấp độ này chia thành 
2 Phần: Phần A & B, tổng thời gian hoàn thành khoảng 5 tuần. 

 
 

 

 

Phần 

 

Tên 

 
Thời gian 

thực hành 

Thời gian chờ 
(tính từ lần khai 
kênh trước đó) 

 

Chủ đề 

Cấp 2: CORSICRO 

 
 

A 

 
Malanite 

Oval 

 
 

1 ngày 

 
Tối thiểu 42 ngày sau 
khi kết thúc Cấp độ  

Malibro  

 
Dọn các ‘tập 

tin’ cũ trong bộ 
nhớ 

 

 
B 

 
Odonite 
Sequel 

 
1 ngày + 21 
ngày cho và 

nhận 

 

12 - 14 ngày sau 
Malanite Oval 

 

Thực hành 
trao tặng 
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2. Phần A - Malanite Oval: 

Các cấp độ trong Corsicro được hạ tải vào tháng 1/2014 và có vẻ đơn giản hơn khi thực hành. Tuy 

nhiên điều đó không có nghĩa là những điều bạn học được từ đây sẽ ít hơn các Cấp độ trước. 

Hãy cùng chúng tôi xem thông điệp đi kèm với phần này lúc nó mới được hạ tải về: 

“Malanite Oval là một vùng sáng có dạng khối cầu sẽ được gắn vào 

thể năng lượng của người nhận, giúp tạo ra một cơ chế giúp tùy chỉnh 

sóng não và cho phép thay đổi trạng thái tâm thức của một người. Từ 

đó các công việc khác sẽ được thực hiện. 

Không phải ngẫu nhiên mà bạn đến với Bộ năng lượng Sorcebro. Phải 

trải qua nhiều gian lao vất vả, thậm chí là nhiều đau đớn bạn mới bắt đầu 

hiểu ra các nguyên tố thực sự của mình tại thời điểm này.  

Quả cầu này sẽ được truyền vào cho bạn khi khai kênh Phần A. Nó sẽ nằm tại vùng bán cầu 

não để giúp thích nghi trong 7 – 17, sau đó chìm vào thức uẩn. Xin đừng cảm thấy sợ hãi 

hay nghi ngờ về quy trình này, mà nó chỉ đơn giản là một lần “cập nhật” phần mềm thêm cho 

bạn mà thôi. 

Sẽ có nhiều lần trên hành trình này bạn khám phá thêm các sự thật về bản thân mình. Tuy 

nhiên hãy hiểu rằng đây là con đường đã được bạn đồng ý lựa chọn và có quyền rời đi bất 

kỳ lúc nào bạn mong muốn. Chúng tôi hiểu rằng bạn đã hi sinh rất nhiều thứ cho đến ngày 

hôm nay vì kiên trì theo đuổi “sự tốt đẹp cho tất cả”. Chúng tôi thích cụm từ này vì nó rung 

động cùng tần sóng với tình thương và sự hiểu biết. Bạn có thể dùng cách nói nào phù hợp 

với ước nguyện của bạn nhất. 

“Tôi mở lòng nhận ánh sáng của sự hiểu biết vì lợi ích cho tất cả” 

“Tôi mở lòng cho ánh sáng của tình thương để nâng tầm sứ mệnh của để giúp ích cho tất cả.” 

“Tôi mở lòng chia sẻ những điều về sự kết nối thống nhất vạn vật. Tôi hiểu rằng chúng ta 
không hề tách rời lẫn nhau như mọi người lầm tưởng. Tôi mở lòng đón nhận sự chỉ dẫn đến từ 

trái tim mình.” 
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Tại đây chúng tôi thấy các Sứ giả chuyển cụm từ “tất cả chúng sanh” thành “tất cả”. Có lẽ đây là cách 
họ mở rộng thêm những đối tượng có thể được hưởng lợi. Chúng tôi cũng thấy có sự nhấn mạnh 
thêm về sự thống nhất (oneness) tại đây. 

 

3. Hướng dẫn khai kênh Malanite Oval: 

Quy trình khai kênh chỉ cần diễn ra một lần, và ngay sau đó bạn nên cho mình thời gian để nghỉ ngơi 
và tiêu hóa các năng lượng vừa nhận được. 

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 

 

 

Đây là hướng dẫn từ các Sứ giả về cách khai kênh Malanite Oval: 
 

 
“Thời gian khai kênh Phần A & B sẽ hơi lâu hơn so với các đợt 

trước, do tính chất phức tạp của nó. Chúng tôi khuyến nghị bạn 

dành ra ít nhất một giờ đồng hồ. Bạn cần đảm bảo các dòng chảy 

năng lượng của bạn không chồng chéo vào nhau – tức là tay và 

chân không khoanh lại hay đan vào nhau theo bất kỳ cách nào. 

Tư thế của bạn càng phẳng càng tốt (nằm xuống là tốt nhất). 

Hãy chọn nơi nào không bị quấy rầy và đặt đồng hồ báo thức để bạn biết một giờ đã qua. 

Trong thời gian đó, tâm trí của bạn có thể trôi giạt chỗ này chỗ kia – không sao cả. Khi bạn 

khai kênh năng lượng mới, các dữ liệu cũ sẽ ráng lẩn trốn để né tránh sự thay đổi.  

 

Các dữ liệu này bao gồm các ký ức hình ảnh, ý tưởng, 

sơ đồ cần được sắp xếp lại. Đây không phải là điều 

bất lợi, bạn sẽ không bị mất ký ức liên quan đến 

những người thân hay về chính bạn lúc còn bé, cũng 

như các dữ liệu về mã an sinh xã hội hay các số điện 

thoại cần liên lạc! Nhận thức của bạn sẽ đơn giản là 

được xáo trộn một chút để có chỗ cho sự mở rộng 

của năng lượng ở phần kế. 
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Lời dẫn khai kênh: 
 
 
 

“Với tình thương, con xin được khai kênh Bộ năng lượng Sorcebro 

Cấp 2 – Corsicro (co-xi-rồ), Phần A - Malanite Oval (me-la-nai ô-vồ). 

Con đã sẵn sàng đón nhận trong tâm từ, sự thấu hiểu, lòng nhân ái, sự biết 

ơn và chấp thuận vai trò của mình là người chuyên chở quả cầu ánh sáng. 

Con chấp nhận sự thật, sự hồn nhiên của mình và trải lòng ôm ấp những 

điều vô minh trong con, để con có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn của 

tâm thức. Trong tình thương, con đón nhận sự khai kênh năng lươṇg này, 

biết rằng – tất cả chúng ta là một. 

Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn.” 

 

 

(Trước khi khai kênh bạn nên viết lời dẫn này ra một mẩu giấy, vì bạn sẽ đọc nó nhiều lần 

trong suốt quá trình.) 

Có tổng cộng 17 nhóm sóng rung năng lượng (các biểu tượng) mà chúng tôi đã đặt vào lời 

dẫn khai kênh này. Bạn không cần phải nhận vào từng biểu tượng riêng rẽ như các Cấp độ 

trước (sẽ khiến quá trình trở nên phức tạp), mà chỉ cần sử dụng duy nhất lời dẫn phía trên.  

Xin hãy đảm bảo rằng bạn đọc lời dẫn này chính xác từng từ một, 

vì mỗi chữ cái đều là một ống dẫn năng lượng. 

(1) Hãy nằm xuống và hít thở sâu trong 5 phút, buông 

xuống tất cả những suy nghĩ âu lo trong ngày và đọc 

lời dẫn khi nào đã sẵn sàng. 

(2) Đọc lời dẫn 3 lần, sau đó buông thư trong vài phút.  
Đọc lại 3 lần nữa, sau đó thư giãn trong vài phút.  
Đọc thêm 3 lần và thư giãn trong vài phút nữa. 

(3) Sau khi đã đọc đủ 9 lần, bạn có thể nghỉ ngơi và tận hưởng năng lượng, hoặc 

đọc lại lời dẫn tùy ý cho đến khi một giờ kết thúc. Toàn bộ quy trình này sẽ tốn ít 

nhiều thời gian, do đó bạn hãy kiên nhẫn một chút.  

(4) Vào lúc kết thúc 1 giờ, bạn đọc lại lời dẫn 3 lần nữa và nói lời cảm ơn. Tại đây 

chúng ta có một lời cảm ơn đặc biệt để giúp mã hóa các năng lượng đã khai kênh.  
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Lời cảm ơn để kết thúc việc hạ tải năng lượng: 
 
 

“Trước mặt tất cả, con là một thành viên của tâm thức cộng đồng. Con xin 

cảm ơn sự khai kênh năng lươṇg vừa qua và quyết định tiến bước để gia 

tăng sức mạnh cho tâm thức bằng tình thương. 

 Con mở lòng đón nhận sự chuyển hóa đến tâm thức thống nhất, thông 

qua sự kiên trì và cống hiến của mình. Con vinh dự được cảm ơn tất cả 

những phúc lành đã có, và con xin hiến tặng bản thân mình cho tâm thức 

từ ái mới, để con có thể hòa nhập và trở nên hoàn thiện. Bằng sức mạnh 

của tình thương, con xin được trở thành vô lượng, bình an và thoát khỏi 

mọi khổ đau về năng lươṇg. Mong tình thương trong con được tiếp tục 

nâng lên thành dòng tâm từ tuôn chảy không ngừng.  

Con xin tỏa chiếu xa hơn và sáng hơn nữa, với ước ao người khác cũng sẽ 

như vậy. Trân trọng cám ơn, [Tên của bạn]”  

Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn.” 
 

 

Tại đây chúng tôi yêu cầu bạn đưa tên mình vào lời kết, giống như cách mà lễ ký kết 

thỏa thuận diễn ra.  Nó giúp xác nhận và gia tăng cam kết của bạn trong hành trình, và 

đây là điều cần thiết để bạn có thể tiến tới Phần B – Odonite Sequel. 

Sau khi khai kênh xin bạn hãy chờ 12-14 ngày trước khi đến với Phần B. Bạn cũng có thể 

lặp lại lời dẫn khi nhớ ra – không phải để kích hoạt lại sự khai kênh mà chỉ là để giúp bạn 

hòa hợp thêm với các năng lượng đã hạ tải. Cửa tủ lạnh hay gương nhà tắm hoặc mẩu giấy 

trong ví sẽ là những nơi phù hợp để bạn viết lời dẫn vào. Nếu muốn bạn cũng có thể đọc lời 

cảm ơn sau khi đọc lời dẫn. 

 
 
 
 
 

Trong lúc khai kênh, Gerry thấy các ký ức cũ trong tiềm thức được di chuyển (với rất nhiều trải nghiệm 
cũ tái hiện lại) và cảm nhận năng lượng mới đang chạy vào vùng ghi nhớ dữ liệu để ‘lên danh mục’ 
các suy nghĩ, hành động & tác ý cũ – như thể nó đang sắp xếp lại các tập tin trong máy tính và đưa 
những phần không cần thiết vào một vùng lưu trữ. Vùng này sau đó được phủ đầy ánh sáng trắng và 
có vẻ như biến mất đi.  

Xin nhớ rằng tất cả quy trình này xảy ra dưới sự dẫn dắt thần kỳ và bạn không cần phải làm gì khác 
hơn là theo đúng các hướng dẫn và mở lòng đón nhận sự trợ giúp từ thiên giới. Đây chính là nét đẹp 
của việc chữa lành bằng năng lượng! 

 
 

Trong lúc khai kênh, nếu bạn cảm nhận có nhiều năng lượng dịch chuyển, hoặc không cảm 
thấy gì hết đều là việc bình thường. 
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4. Lời kết cho Malanite Oval: 

Bạn không cần phải thực hành thêm tại Malanite Oval, mà chỉ cần quan sát và ý thức sự thay đổi trong 
rung động năng lượng tiếp diễn trong suốt 12-14 ngày nghỉ ngơi. 

 

Nhiều người trong chúng ta sẽ cần buông bỏ khá nhiều các tập tin cũ, các năng lượng không mong 
muốn. Khi tiếp tục nhận vào các năng lượng mới, chúng ta sẽ dễ dàng cho ra các năng lượng cũ, để 
dành khoảng trống cho tình thương và những hiểu biết cao hơn. 

 

Chúc bạn thượng lộ bình an để đến với Odonite Sequel! 
 
 
 
 

5. Giới thiệu Odonite Sequel: 

Đây là lời giới thiệu Odonite Sequel từ các Sứ giả, Nhóm Starlight Enterprises 442: 
 

 
  

“Đoạn kế của phần trước sẽ là sự giãn nở nhanh chóng của các năng lượng bên 

trong bạn. Các sóng rung liên kết với tính thống nhất vừa được chuyển hóa ở 

phần trước đã xong, giờ đây là phần việc tiếp theo, Odonite Sequel. 

Chúng tôi chào đón bạn ở chương mở rộng tình thương, với đôi tay ôm lấy bạn 

và những ai giúp đỡ bạn tiến bước trên hành trình này.  

Sự thay đổi ở Phần A - Malanite xác nhận thời điểm bạn sẽ nhận được sự gia tăng 

trong lĩnh vực tình thương. Nói ngắn gọn, giờ đây bạn đã sẵn sàng đến với bước 

nâng cấp tiếp theo – nằm bên trong nhận thức.” 
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6. Hướng dẫn khai kênh Odonite Sequel  

Chào mừng bạn đến với Odonite Sequel. Giống như phần A, bạn chỉ cần nhận năng lượng khai kênh 
một lần, và ngay sau đó hãy cho phép cơ thể nghỉ ngơi để tiêu hóa năng lượng mới nhận vào.  

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Một khi đã mở khóa kích hoạt (tại Trang III), đồng nghĩa với việc bạn đã 
mở khóa toàn bộ các năng lượng trong giáo trình này. Sau đó, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn 

bên dưới là có thể nhận được kết nối. 

 

 

 
Hi vọng bạn sẽ thích trải nghiệm này và mong chúng giúp mang bạn đến với ngưỡng rung động 
cao hơn. Đây là lời hướng dẫn khai kênh đến từ các Sứ giả cho Odonite Sequel: 

 
 
 

 
“Quy trình khai kênh tương tự như Phần A, chỉ khác thời 

gian khoảng 40 - 45 phút. Hãy đặt đồng hồ báo thức để 

bạn yên tâm hòa vào lời dẫn và các năng lượng này. 

(1) Nằm hay ngồi với hai chân duỗi dài, không để 

bất kỳ đường dẫn năng lượng nào bị chồng 

chéo (tay và chân không đan vào nhau).  

(2) Đọc lời dẫn 14 lần.  (Tại đây có tổng cộng 42 

nhóm tần sóng năng lượng được chèn vào từng 

ký tự trong lời dẫn, tương tự như Phần A. Do đó 

bạn cần phải đọc chúng thật chính xác từng từ 

và đủ 14 lần, không dư không thiếu).  

 

Lời dẫn cụ thể được ghi trong trang kế. 
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79 of 100 www.loveinspiration.org.nz V9: 27.07.20 

 

 

 

Lời dẫn khai kênh: 
 
 

 

“Với tình thương, con xin đón nhận sự khai kênh năng lươṇg đến 

với  Bộ năng lượng Sorcebro, Cấp 2 - Corsicro, Phần B - Odonite 

Sequel (ô-đô-nai xi-cồ). 

(Sau đó chỉ cần lặp lại phần bên dưới 14 lần:) 

“Với tình thương, con mở lòng đón nhận các năng lươṇg cần thiết. Với bình an, 

con đón chào sự khai kênh này. Với sự nhẹ nhàng, con dâng hiến bản thân cho tất  

cả. Và với sự thành tâm, con mong muốn vượt lên những sóng rung năng lươṇg thuộc về quá khứ, để 

chạm đến ngưỡng hiểu biết cao hơn, ngưỡng của tình thương và sự an lạc mà từ đó muôn loài được 

lợi lạc. Con mở vòng tay mình đón chào ánh sáng và tình thương của sự thống nhất, mong cho tất cả 

cũng chạm đến phúc lành mà mối liên kết này dẫn truyền. Con ước mong sự tự do hiểu biết và sự tử 

tế, từ thiện, sự cho đi sẽ hé mở trong lòng mọi người và trong con, như là một lãnh đạo và người truyền 

năng lươṇg tích cực. Con cầu mong sẽ tìm thấy sự thật của mình trên hành trình này và với tình thương 

con dâng hiến tất cả đến muôn loài. Cảm ơn và mong năng lươṇg khai kênh này tiếp tục tỏa sáng vì 

tất cả.” 
 

 

 

(3) Sau khi kết thúc việc đọc lời dẫn (14 lần), hãy thư giãn cho phép năng lượng đi vào 

và mở rộng bên trong bạn. Cảm giác năng lượng dịch chuyển lúc này có thể không 

nhiều, tuy nhiên nó vẫn đang hoạt động một cách chậm rãi và tăng tốc bất cứ khi 

nào cần thiết. 

(4) Bạn không cần phải đọc lại lời dẫn, tuy nhiên bạn cần tiếp tục mở lòng để năng lượng 

có thể tràn vào bằng việc thư giãn. Chỉ cần nhủ thầm: “Tôi mở lòng và sẵn sàng đón 

nhận vì tất cả” cũng được. Hoặc một câu nào khác mà bạn thấy thích hơn, ví dụ như: 

“Xin hãy giúp tôi tiến bước vì lợi ích cho tất cả, giúp tôi buông bỏ sự sân hận và phán 

xét trong mình. Hãy giúp tôi trở nên kiên nhẫn và nói lên sự thật một cách rõ ràng, 

mạnh mẽ vì lợi ích của muôn loài.” (Điều này đồng nghĩa bạn đang yêu cầu giúp đỡ 

thêm cho những vấn đề vẫn còn tồn đọng trong nhận thức). Hãy nhớ rằng yêu cầu 

này nếu đến từ tác ý “làm lợi ích đến muôn loài” sẽ có nhiều hồi đáp hơn.  
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(5) Sau khi hết 45 phút, hãy chắp tay và nói lời Cảm ơn. Sẽ không có ví 

dụ làm mẫu cho bạn ở đây, để bạn có thể tự nói lên lời cảm ơn chân 

thành của mình. Hãy nghĩ về lời Cảm ơn này như một món quà mà 

bạn tự mình tạo ra và dâng tặng vì lợi ích đến tất cả. Bạn có thể làm 

được mà! 

 

Sau khi hoàn tất, bạn có thể thay đổi tư thế và nghỉ ngơi thêm 10-15 phút nữa để năng 

lượng cân bằng lại trước khi bạn quay về đời sống thường ngày.  

Chúc mừng bạn đã hoàn thành Cấp độ Corsicro trong Bộ năng lượng Sorcebro.” 
 

Dù cho bạn có cảm nhận các năng lượng đang di chuyển hay không cảo thấy gì hết thì mọi thứ vẫn 
đang diễn ra! 

 

Trong lúc khai kênh, Gerry thấy rất nhiều năng lượng dịch chuyển dựa trên tác ý mà cô đã đặt ra. Do 
đó chúng tôi khuyến khích bạn hãy yêu cầu giúp đỡ, ngay sau khi đọc xong lời dẫn để giúp di dời thêm 
những tổn thương hay rác năng lượng cũ kỹ v.v.. Bạn càng yêu cầu giúp đỡ nhiều bao nhiêu, năng 
lượng càng dịch chuyển mạnh bấy nhiêu. Vào lúc kết thúc buổi khai kênh, khoảng phút thứ 35-40, 
Gerry thấy một khối đen thui giống hình một con rắn được lấy ra khỏi thân trên của mình. Cô ấy tin 
rằng đây chính là các năng lượng cũ đã sẵn sàng được di dời tương xứng với những gì mà cô mong 
muốn và yêu cầu được giúp đỡ, vì lợi ích của tất cả. 

 

Vài giờ sau khi khai kênh, Gerry nhận thấy có một cảm giác rộng lớn khôn tả bên trong, cho phép mình 
có thể cho đi nhiều hơn. Đây cũng chính là sự khởi đầu cho 21 ngày thực hành sự trao tặng.  

 
Xin nhớ rằng tất cả quy trình này xảy ra dưới sự dẫn dắt thần kỳ và bạn không cần phải làm gì khác 
hơn là theo đúng các hướng dẫn và mở lòng đón nhận sự trợ giúp từ thiên giới. Đây chính là nét đẹp 
của việc chữa lành bằng năng lượng! 
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7. Cúng dường, cho đi & nhận lại: 

Sau khi khai kênh, chúng tôi nhận được thông điệp sau đây: 
 

 
Trong vòng 3 tuần sau khi khai kênh, bạn có thể thực hành những 

điều sau mỗi ngày: 

Cúng dường 

Cho đi  

Nhận lại 

Mỗi ngày, hãy đặt ra mục tiêu thực hành cả 3 điều trên, ít nhất là một lần cho mỗi điều.  

Bạn có thể chọn cách cho đi bằng vật chất hay tinh thần đều được – miễn là nó phù hợp với 

bạn. Xin hãy cam kết thực hành đủ 21 ngày (đừng dừng lại giữa chừng). Hãy đặt ra tác ý mở 

rộng năng lượng yêu thương xa hơn bằng việc cúng dường, cho đi và nhận lại. Bạn không 

nhất thiết phải thực hành 3 điều này theo trình tự đã nêu, mà chỉ cần đảm bảo cả 3 đều được 

làm hàng ngày. 

Bạn cũng có thể ghi chép nhật ký về những điều bạn đã cúng dường, đã cho đi và đã nhận lại 
trong ngày. Tự hỏi bản thân rằng: 

 

Mình cảm thấy như thế nào? 

Mình có thể làm điều đó tốt hơn được nữa chăng? 

Khi nhận lại, mình cảm thấy ra sao? 

Mình đã ‘nhận lại’ những gì trong hôm nay?  

Mình có cho đi nhiều hơn là nhận lại không? 

Từ sự thực hành này mình rút ra được điều gì? 

 
Hãy mở rộng tầm hiểu biết của bạn về sự cho đi và nhận lại. Nhận lại có thể chỉ đơn giản là 

nhận một lời khen hay lời cảm ơn. Cho đi có thể là một ngày giúp đỡ làm việc nhà, làm vườn 

hay chỉ đơn giản là một cái ôm  

Rất nhiều thứ chúng ta làm trong đời có thể được viết lại, được huấn luyện lại khi chúng ta đã 

có ít nhiều hiểu biết về cách thức hành xử sâu sắc hơn – dựa trên sự thật và ánh sáng trí tuệ 

có thể được lan tỏa rộng khắp đến muôn loài.
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Với tính thống nhất được đưa vào dòng tâm của mỗi người ngày một nhiều hơn, chúng ta đã 

sẵn sàng để hòa hợp với muôn loài. Thông qua tình thương chúng ta có thêm hiểu biết và trải 

nghiệm để mang Tâm Thức Mới đến với tất cả. Những hành động nhỏ nào mà bạn có thể làm 

để giúp đỡ người khác? Những việc tử tế gì mà bạn có thể ngẫu nhiên làm để khiến thế giới 

của chúng ta trở nên vui vẻ, khỏe mạnh và tốt đẹp hơn? Điều thiện chí nào bạn có thể chia sẻ 

với người khác để giúp họ đi trên hành trình? 

Chúng ta là một. Thật sự, chỉ đơn giản có vậy. 

 
Mở rộng vòng tay để ôm lấy những gì xung quanh bạn – đó chính là tất cả những gì bạn cần.  

 

 

 
Trong tình thương và chí tiến thủ, chúng tôi chúc phúc lành đến bạn.  

Namaste / Orchion (với thiện chí tối thượng) 

Nhóm Starlight Enterprises 
 
 

Trong 21 ngày thực hành cúng dường, cho đi & nhận lại, bạn có thể đọc lại những tài liệu đã có. Khi 

nhiều vấn để được đưa lên bề mặt để chữa lành, việc xem lại các chỉ dẫn sẽ giúp bạn có thêm góc 

nhìn mới và hiểu biết hơn những gì đang diễn ra.  

 
Ôm ấp 
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Những cách bạn có thể Cúng dường, Cho đi & Nhận lại: 

Nhóm Starlight Enterprises đã khuyến khích chúng ta mở lòng khám phá các khái niệm Cúng dường, 
Cho đi & Nhận lại, để hiểu sâu hơn về nó khi thực hành giai đoạn này. 

Mỗi người có lẽ đã hình thành một số khuôn mẫu cho những điều này. Tuy nhiên hãy để chúng tôi 
truyền thêm cảm hứng cho bạn bằng các định nghĩa ngắn gọn những từ này.  

Cúng dường: 

Trong truyền thống Á Đông, ví dụ như Phật giáo Đại thừa hay 
Hindu giáo, sự cúng dường được xem là việc thiêng liêng. Bạn có 
thể thấy nhiều ngôi đền và chùa miếu có các vòng hoa, nhang đèn, 
thực phẩm, nước uống, và các món đồ trang trí được mọi người 
đem đến để bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và yêu thương đến với 
các nhân vật được thờ cúng. 

Trong Phật giáo Tây Tạng và Nguyên thủy, chúng tôi cũng thấy 
nhiều ví dụ về việc cúng dường, như khi các nhà sư cúng dường 
mỗi bữa ăn đến tượng Phật trước khi thọ dụng, như một cách để 
tăng thêm thiện nghiệp và giúp họ nhanh chóng tiến tới giác ngộ, 
vì lợi ích của muôn loài.  

Một số người thực hành tâm linh khác cũng có cách cúng dường 
của riêng mình. Ví dụ như họ thích dâng cúng ‘bản thân’ đến cho 
một vị thầy, một vị chư thiên hay cho sự sáng tạo của vũ trụ mà 
họ gọi là Thượng Đế.  

Tác ý ở đây là để một người bớt dính mắc vào mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình. Lúc đó họ có thể 
giảm thiểu bản ngã và có thể buông bỏ đủ để hòa vào các sóng rung năng lượng cao hơn và tiến vào 
trạng thái thuần khiết hơn (nhập định). Nếu những sự cúng dường này được làm với tác ý tốt đẹp, vì 
lợi ích đến tất cả, nó sẽ trở nên mạnh mẽ và hữu ích. 

 
Nếu bạn thấy những điều này quá sức của mình, tuy nhiên vẫn muốn 
thử ‘cúng dường’ theo một cách nhẹ nhàng hơn, bạn có thể tác ý cúng 
dường những điều tốt đẹp mình có trong đời này đến với một đối 
tượng thụ hưởng cao hơn bạn. 

Ví dụ như bạn có tài về âm nhạc, hội họa, nấu nướng, tổ chức, xây 
dựng, làm vườn, chữa bệnh, đánh máy, v.v.. bạn đều có thể cúng 
dường đến cho một nơi đang cần sử dụng chúng, trong tình thương. 

Đây là cách khởi đầu tốt đẹp trước khi đến với phần cho đi. Đôi khi 
bạn sẽ thấy có sự trùng lặp giữa hai khái niệm này. Chỉ khác ở chỗ: 
cúng dường thường được thực hiện với tâm cung kính và đến với đối 
tượng thọ nhận có giới đức. 
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Cho đi & Nhận lại: 

Cho đi & nhận lại là hai khái niệm quen thuộc mà chúng ta bắt gặp hàng ngày. Mỗi ngày qua đi, chúng 
ta đã nhận lại thật nhiều đến mức đôi khi ta quên mất những ân sủng này.  

Ví dụ như người thợ giúp chúng ta sửa xe, hay người bán hàng giúp xếp đồ vào bịch cho chúng ta, 
hay người làm móng đang giúp chúng ta có lớp sơn đẹp. Tất cả đều là những thứ mà chúng ta nhận 
lại (và cho đi) trong suốt cuộc đời, trong từng khoảnh khắc của mỗi ngày trôi qua.  

Khi thực hành điều này, chúng tôi xin bạn hãy bỏ qua một bên ý niệm về việc đổi chác bằng tiền bạc, 
mà chỉ tập trung vào ý niệm về sự cho đi và nhận lại. Trong 21 ngày này, chúng ta sẽ làm những gì để 
hiểu thêm về sự tương tức giữa cho đi, nhận lại và cúng dường? 

Dưới đây là vài ví dụ cách mà bạn có thể thực hành:  
 

Vài ý tưởng Cho đi: 

 cho đi cái ôm 

 làm giúp việc nhà         

 giúp nhổ cỏ trong vườn  

 hành động tử tế ngẫu nhiên 

 dẫn người khác đi ăn   

 dẫn người khác đi xem phim  

 trông trẻ giùm người khác 

 làm bánh tặng người khác  

 mua cà phê cho người khác 

 
Vài ý tưởng Nhận lại: 

  đón nhận một cái ôm 

  đón nhận một lời khen 

  đón nhận chiếc bánh tự tay người khác làm (dù ngon hay dở) 

 đón nhận một nụ cười 

  đón nhận sự giúp đỡ 

  đón nhận sự lắng nghe từ người khác 

  đón nhận vẻ đẹp của hoàng hôn 
 

 
Hãy thật sáng tạo là tận hưởng khoảng thời gian này. Bạn đã nhận được một lượng lớn các cập nhật 
phần mềm từ những lần khai kênh, bạn có ‘ngộ’ ra điều gì ở đây chăng? 
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8. Thông điệp sau 21 Ngày Cúng dường, Cho đi và Nhận lại: 

Vào ngày thứ 21 khi thực hành những điều này, Gerry chợt nhận ra một góc nhìn mới và đồng thời 
nhận thêm thông điệp về việc cúng dường, cho đi và nhận lại. Hi vọng là bạn cũng nhận ra vài điều!  

Điều đầu tiên mà Gerry nhận được là “đôi khi chúng ta cần phải lùi một bước để có thể tiến lên phía 
trước”. Các Sứ giả cho biết: 

 
 
 

“Đôi khi chúng ta cần phải rơi lại vào các suy nghĩ cũ, các khuôn mẫu 

hành xử và tư duy cũ để có thể cảm nhận sức mạnh của tinh thần. Khi 

chúng ta rơi vào trong trạng thái cũ, đôi lúc lại chính là dịp để chúng ta 

nhìn ra một lối thoát sáng sủa hơn. Khi chúng ta chưa thể tiến lên phía 

trước, không phải lúc nào cũng là do mình đi sai đường, mà rất có thể là 

vì mình chưa đủ thấu hiểu để có thể tiến lên bước tiếp theo.” 

Chúng ta có thể ‘đâm sầm’ vào một cánh cửa hết lần này đến lần khác, nhưng khi chưa đủ sự 

thấu hiểu hoặc chưa đủ độ chín muồi trong rung động, chúng ta khó lòng khiến nó mở ra. Tất cả 

mọi người ở đây là để học bài học về sự cho đi và nhận lại, chúng rất quan trọng trong cuộc 

sống. Tuy nhiên với những hiểu biết đến từ Tâm Thức Mới, mọi người đều có quyền nhận lấy 

tình thương và sự CHẤP NHẬN bản thân mình. Hãy nhớ khi cho đi là chúng ta đang tạo cơ hội 

cho mình rung động cao hơn, và điều này mang lợi ích đến tất cả.  

Tâm Thức Mới khuyến khích mọi người chia sẻ kiến thức, không giữ làm của riêng hay chỉ chia 

sẻ dè chừng, tệ hơn nữa là dùng nó để chống lại người khác.  Chúng ta ở đây là để học hỏi lẫn 

nhau và không ngần ngại trao đi những món quà mình có được trong mỗi kiếp sống. Một số 

người là công nhân, một số khác thì là ca sĩ, nhạc sĩ hay vũ công. Vài người trong chúng ta có thể 

là các học giả, thư ký, giáo viên hay nhà hoạt động xã hội. Nghề nghiệp không phải là lựa chọn 

đúng sai, mà đơn giản chỉ là phương tiện giúp bạn trao tặng những tài năng của mình cho người 

khác. Và ngược lại, những người khác cũng trao tặng đến bạn thông qua nghề nghiệp của họ.  

Bằng cách này, chúng ta có thể tái thiết lập sự quân bình và hòa hợp cho cộng đồng nhờ 

vào sự cho đi và nhận lại. Đây không phải là cách tạo ra ‘đơn vị tiền tệ’ 

mới, mà trái lại nó giúp mang tới kiến thức và sức mạnh trở lại cho 

mỗi cá nhân, thay vì để chúng lạc vào tay của những tổ chức đang sử 

dụng sức mạnh và tiền bạc theo một cách không lợi lạc. 
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86 of 100 www.loveinspiration.org.nz V9: 27.07.20 

 

 

 

Hãy đón chào con đường mới, dẫn đến một nơi đong đầy tình thương mà ở đó mọi người đều 

bình đẳng, và thời gian sống với nhau là quan trọng. Nơi đó chúng ta sẽ hòa hợp các năng lươṇg 

và kỹ năng của mình để giúp nâng cao chuẩn mực sống cho tất cả mọi người. 

Hãy bắt đầu bằng việc cúng dường những gì bạn có. Bạn có những gì? Loại kỹ năng hay kiến 

thức nào bạn có thể trao truyền cho người khác? Làm cách nào bạn có thể cho đi và nhận lại mà 

không cần dùng đến tiền bạc, vốn là thứ liên kết với bản ngã và sự tiếc nuối? 

Làm sao chúng ta CHIA SẺ được kiến thức và mang mọi người lại gần nhau, 

hòa hợp trong nhận thức rằng chúng ta đều là một.  

Đó là những điều cho bạn suy ngẫm. 

Hãy tiến bước trên hành trình dẫn đến tự do, cho và nhận mà không phải 

sợ hãi, phán xét hay ép buộc làm những điều mình thấy không phù hợp.  

Hãy trao tặng kỹ năng và kiến thức trong tình thương, vì lợi ích đến tất 

cả. Biết rằng khi bạn trao đi kiến thức, bạn đang mang tâm thức cộng 

đồng tiến gần hơn với sự thống nhất và hòa hợp.” 

 

 
Thế giới sẽ trông như thế nào khi mọi người đều hiểu lợi ích của việc cho đi món quà mình có tới 
người khác? Cộng đồng sẽ ra sao khi chúng ta có thể tổ chức việc cho đi những điều mình có và nhận 
lại những thứ mình cần mà không thông qua tiền bạc?  

 
Sẽ như thế nào nếu chúng ta có thể 
nhận lại một buổi mát-xa, một khóa học 
nấu nướng hay trang trí, một sự giúp 
đỡ khi cần để đổi lấy một việc mà 
chúng ta ưa thích làm cho người khác?  

 
Chắc hẳn nó sẽ giúp xã hội trở nên tươi 
sáng và nhiều yêu thương hơn. Bằng 
cách chia sẻ những thông tin này và 
thực hành chúng, chắc chắn chúng ta 
sẽ có thể tiếp thêm sức mạnh cho 
chính mình và cho hành tinh này. 
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TẬP 2 – BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO  
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9. Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới: 

Sau khi kết thúc việc khai kênh Odonite Sequel và thực hành xong 21 
ngày cúng dường, cho đi và nhận lại, bạn có thể đến với 5 trang còn 
lại của ‘Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới’. (Tại Phụ lục 1 của giáo 
trình này.) 

Tại giáo trình về Ecliptine Light, bạn đã nhận được 8 trang đầu và bây 
giờ là lúc bạn có thể nhận vào các trang mới.  

Mười ba trang này được mang đến cho chúng ta trong tình yêu thương 
thuần khiết, giúp chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp và hòa hợp hơn 
với mọi người. Mong tất cả đều được dẫn dắt để tìm thấy những triết 
lý, ý tưởng và khái niệm sống chan hòa, để thế giới có thể tiến tới trạng 
thái thuần túy của tình thương, sự dễ chịu, nhẹ nhàng và nhân ái – vì 
lợi ích cho tất cả.  

Cũng giống như ở Ecliptine Light, bạn cần đọc qua những trang này 
thường xuyên khi có thôi thúc. Khi tiếp xúc với những rung động yêu 
thương cao hơn, việc đọc lại chúng sẽ giúp chúng ta đạt tới trạng thái 
tốt đẹp hơn.  

Đây cũng là cách mà phần lớn các Pháp trên thế gian được học hỏi. Bằng cách đọc đi đọc lại và kết 
nối thường xuyên với những lời dạy thanh cao, chúng ta ngày càng nhận ra bức tranh toàn. Chúng ta 
có thể nhận ra một vài điểm mà mình đã bỏ lỡ trước kia, hoặc chúng ở đó để chờ ta nhận ra vào lúc 
chín muồi.  

Đây là việc mà Marty và Gerry dành khá nhiều thời gian để làm. Họ luôn nhận ra thêm nhiều điều, 
nhiều khám phá mới khi đọc lại lời của các Sứ giả trong lúc tiến bước đến với Tâm Thức Mới.  

Bây giờ là lúc bạn đọc những trang này, và mong bạn truyền cảm hứng đến người khác thông qua 
những hành vi tử tế và yêu thương. Mong cho ánh sáng của bạn tỏa chiếu vì tất cả, trong mỗi hành vi 
cử chị bạn làm.  

 
 
 
 
 

 

10. Thông tin thêm về sự tương quan khi chữa lành: 

Khi thực hành Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng, đặc biệt là quyển Ánh sáng Monimo, Marty và 
Gerry hiểu ra rằng nếu có ai đó ở gần bạn cũng đang khai kênh và thực hành chữa lành, nhiều năng 
lượng tiêu cực trong bạn cũng sẽ được mở khóa và làm lành hơn. Ví dụ như khi bạn đang hàn gắn 
cho một vấn đề liên quan đến cha mẹ, vấn đề sẽ được lành lặn hoàn toàn nếu ba mẹ bạn cũng có thể 
buông bỏ vấn đề này bên trong họ.  
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Lấy ví dụ, một người có những tổn thương liên quan đến sự thiếu quan tâm từ Bố hay Mẹ của mình. 
Trong khi sự chữa lành đang diễn ra cho người con, thì đồng thời Bố hay Mẹ cũng được chữa lành lý 
do đầu tiên khiến họ không quan tâm đến con mình. 

Mặc dù điều này không phải luôn xảy ra, tuy nhiên với những vấn đề có gốc rễ sâu xa, sự chữa lành 
sẽ mạnh mẽ và toàn diện hơn khi các góc độ và những người có liên quan đến nó được chữa lành.  
Đây là điều chúng ta cần ghi nhận. 

Thêm vào đó, việc chia sẻ các năng lượng này đến với người khác cũng thật tốt đẹp. Chúng ta có sự 
tương quan kết nối lẫn nhau, đặc biệt là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp v.v.. Mong cho tất cả đều được 
an vui trong đời này!  

Nếu bạn thấy Lô ̣Triǹh Thăng Cấp có khả năng giúp ích cho ai đó, hãy giới thiệu họ đến với các giáo 
trình tại Love Inspiration! 

 

 

11. Lời kết: 

Chúng tôi chúc mừng bạn đã hoàn tất Bộ năng lượng Sorcebro! Giờ đây bạn đã trải qua 11 Cấp độ 
trong Chuỗi năng lượng Celestine (Tập 1) và 7 Cấp độ trong Bộ năng lượng Sorcebro (Tập 2); tổng 
cộng là 18 lần mở rộng, gia tăng và phát triển nhận thức! Quả là một nỗ lực khác thường!  

Nếu muốn nhận được chứng chỉ hoàn tất Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng - Tập 2, xin mời bạn 
tải về file PDF tại đây download a certificate for this course. Sau đó điền tên và ngày hoàn thành bài 
học rồi in ra. Xin chúc mừng! 

Chúng tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình khi bạn chọn 
bước đến chặng này trong Lô ̣Triǹh Thăng Cấp năng lượng. Mỗi 
phần tử nhỏ bé trong bạn được chữa lành cũng đều có ích cho sự 
hòa hợp và rộng mở cho tâm thức cộng đồng. Vì vậy, cảm ơn bạn!  

Bước tiếp theo trong hành trình là Tập 3 – Chuyến hành hương, 

sau khi hoàn tất 21 ngày cúng dường, cho đi và nhận lại – bất 

kỳ khi nào thấy sẵn sàng, bạn chỉ cần tải về Tập 3 trên website 

của chúng tôi và đón nhận phúc lành từ nó.  

Xin lưu ý rằng không có bất kỳ sự khai kênh hay tự chữa lành nào 
diễn ra trong Chuyến hành hương – mà nó đơn giản là một hành 
trình tự khám phá để giúp bạn mở mang tầm nhìn và có thêm nhiều 
nhận thức mới.  
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Chúng tôi chỉ xin bạn dành ra thời gian tối thiểu 3 tháng để hoàn thành Cuộc hành hương, tuy nhiên 
bạn có thể kéo dài thêm tùy thích.  

Nếu muốn, bạn có thể dành 3 – 6 tháng hành hương này để đón nhận các hệ năng lượng khác như  
Usui Reiki (một số tập đã được Việt dịch), Universal Reiki hay Kundalini Reiki & Các biểu tượng Master 
(một số tập có bản tiếng Việt). Những tập nào đã có bản tiếng Việt sẽ được đưa lên trang: 
www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html  

Lúc hành hương bạn cũng có thể đọc lại Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới để giúp mình nhận thêm 
năng lượng. Sau khi hoàn tất tập này, bạn sẽ có thể tiếp tục đến với Ánh sáng Monimo, nơi mà sự 
nâng cấp sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.  

 
Như mọi khi, chúng tôi khuyến khích bạn dùng Lô ̣Triǹh Thăng Cấp như 
là con đường chính cho mình đi tới Tâm Thức Cao Hơn, trong khi vẫn 
tiếp tục khám phá những phương pháp chữa lành khác nếu bạn thấy có 
thôi thúc.  

Bằng cách này, các năng lượng sẽ hỗ trợ lẫn nhau và giúp mang đến 
nhiều lợi ích, tình thương và sự chữa lành cho bạn cũng như người 
khác. Hãy nhớ thực hành các phước thiện càng nhiều càng tốt, bằng 
cách giúp đỡ người khác được thanh lọc, chữa lành và phá triển – đây 
là cách tốt đẹp để bạn tăng tốc trong lĩnh vực nâng cấp năng lượng.  

 

Hãy cứ lắng nghe trái tim và sự mách bảo của trực giác để biết khi nào cần làm gì. Cảm ơn bạn đã 
đồng hành cùng chúng tôi.  

 
Là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi thành tâm mong muốn tất cả được giải thoát mọi khổ đau và 
đạt đến sự an vui vĩnh cữu. Hi vọng bạn có thể tiếp tục tiến bước trên Lô ̣Triǹh Thăng Cấp và tận 
hưởng tất cả những lợi ích đến từ sự thực hành này.  

 
Hi vọng sẽ gặp lại bạn trong Chuyến hành hương sau 21 ngày cúng dường, cho đi và nhận lại. 

 

Với thật nhiều lời chúc yêu thương, 

Nhóm Starlight Enterprises 442,  

Love Inspiration & Maitri Foundation 
 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/usui-reiki.html
http://www.loveinspiration.org.nz/universal-reiki.html
http://www.loveinspiration.org.nz/kundalini-reiki.html
http://www.loveinspiration.org.nz/master-level-symbols.html
http://www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.html
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BAṆ MUỐN GIÚP CHÚNG TÔI? 

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

toàn miêñ phí này nhờ vào sư ̣vi ̣tha khiêm nhường đến từ các nhà tài 

trơ,̣ các giảng viên và các thông dic̣h viên. nếu baṇ muốn những năng 

lươṇg tuyêṭ đep̣ này đươc̣ tiếp tuc̣ trao đi rôṇg rãi và miêñ phí đến nhiều 

người, baṇ có thể tiếp sức bằng cách: 
 

 

Tài trơ ̣môṭ giáo trình 

Quyên góp cho quỹ  

Chia sẻ với người khác 

Trở thành giảng viên  

Hỗ trơ ̣dic̣h thuâṭ  

Viết lời công nhâṇ 

Giúp chúng tôi hoàn thiêṇ  

 

Baṇ đang giúp  Love  Inspiration  tiếp tuc̣ chia sẻ các khóa hoc̣ và giáo 
trình miêñ phi ́vi ̀lơị ích cho tất cả. 

 

Chúc phúc & Cảm ơn,  

Marty & Gerry 
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Bộ Năng Lượng       
Sorcebro 

 

 

 
 

 
Phụ lục 
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PHU ̣LUC̣ 2 
Mười Bă Trăng Vê ̀  Lồng Từ Ái Mới (9 - 13) 
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

CHÍN 

✤ Mở lòng mình chấp nhâṇ những tap̣ chất của người khác,  

vì chúng thường phản ánh tap̣ chất của chính baṇ – và hoc̣ hỏi thâṭ nhiều từ đó. 

 

 
✤ Đăṭ tư ̣do là muc̣ tiêu cho tất cả. 

Vac̣h ra điều này trong tâm baṇ, môṭ cách thường xuyên. 

 

 
✤ Tìm kiếm sư ̣thâṭ bên trong người khác và baṇ sẽ tìm thấy sư ̣thâṭ của chính mình. 

 

 
✤ Tâṇ hưởng viêc̣ đưa ra sư ̣thâṭ, vì nó sẽ làm cho baṇ cùng những người khác đươc̣ tư ̣do.  

 

 
✤ Tin vào muc̣ đích chân chính của mình, vì bất kỳ ai 

cũng có tiềm năng đaṭ đến ánh sáng. 
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MƯỜI 
Bốn phân khúc của cuôc̣ đời 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Bốn phân khúc của cuộc đời phản ánh sự chắt lọc dần những ô nhiễm. Ở phân khúc 1 chúng 

ta thấy rất nhiều tạp chất xuất hiện dưới những hình thù méo mó, khắc sâu vào bản ngã. Tại 

phân khúc 2 thì các tạp chất đã bớt thô cứng, khó thấy hơn và khó định dạng hơn. Trong 

phân khúc 3 chúng ta thấy sự hòa hợp và quân bình đã trở nên mạnh mẽ. Tại đây có nhiều 

đất cho sự tự do, đồng nghĩa với việc ở một mình nhiều hơn. Các tạp chất ở phân khúc này 

rất khó thấy, do đó cần đến ánh sáng mạnh mẽ. Không có cái gọi là phân khúc 4, mà sau 

phân khúc 3 hoàn tất sẽ là một vòng tròn hoàn chỉnh, nơi mà cái cũ và cái mới giao thoa 

vào nhau. Nơi đó không có giới hạn về thời gian hay sự hiểu biết.  

Đây là Lời dạy trong trang thứ 10 về Lòng Từ Ái Mới 

Hãy tường tận những giới hạn của bản thân, và sau đó buông bỏ chúng trong tình thương.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 of 100 www.loveinspiration.org.nz V9: 27.07.20 
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

MƯỜI  
(tiếp theo) 

 
✤ Một người có thể đạt đến sự thanh tịnh nhờ vào tâm từ không biên giới. Hãy 

dọn dẹp và tịnh hóa bất cứ điều gì giới hạn khả năng yêu thương của bạn. Đào 

sâu vào bên trong để thấy những thứ còn ngủ ngầm. 

 
 ✤ Mở rộng nhận thức. Tìm hiểu những gì bạn chưa tỏ tường, với tình thương làm mục đích. 

 

- ✤ Để ý đến trí tuệ bên trong mình, nó ở đó là có lý do.  

- Mong phúc lành từ bạn lan tỏa đến cho tất cả. 

 
 

 ✤ Thắp sáng đường dẫn đến nơi xa lạ bằng tình thương. 

Những ai theo chân bạn sẽ được nhiều lợi lạc. 

 
 

 ✤ Bình an, tĩnh lặng và thiên chất có thể là những khái niệm của bản ngã.  

Hãy học cách phân biệt cái đầu (bản ngã) với trái tim. 
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

MƯỜI MỘT 

✤ Mọi thứ đều có thể định nghĩa, vậy hãy định nghĩa tất cả là một. 

 
✤ Chìa khóa chính là Sự Hợp Nhất. 

 
✤ Ý thức về trách nhiệm của mình – rồi hãy tự tha thứ. 

Toàn bộ cuộc đời bạn không dựa trên đánh giá của người khác.  

Ánh sáng của họ cũng là của bạn, và ngược lại. 

 
✤ Con đường dẫn đến trí tuệ không bằng phẳng là có lý do. Những góc nghiêng 

và ngã rẽ tạo ra sự đa chiều. Sự đa chiều khiến chúng ta vui vẻ trưởng thành. 

 ✤ Bên trong mỗi chúng ta là suối nguồn thanh tịnh.  

Hãy thường xuyên tới đó uống nước, và tận hưởng.  

 
✤ Bản ngã nói rằng “cam với táo là hai thứ khác nhau”. 

Trong tình thương thì không có sự phân biệt. 

 
✤ Thiếu thốn dẫn đến tâm tham. 

Giải phóng bản thân khỏi sự hạn chế trong niềm tin và hành động này.  

Luôn luôn có đủ cho tất cả. 
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

MƯỜI MỘT 
(tiếp theo) 

  ✤ Niềm vui và nụ cười trả lại cho chúng ta sự hồn nhiên.  

Hãy tận hưởng và chia sẻ nó với mọi người. 

 
 ✤ Kiềm nén suy nghĩ sẽ không giúp chúng bẻ hướng sang ánh sáng. Dùng sức mạnh 

nội tại để nói lên suy nghĩ thật của mình. Học điều này một cách từ từ. 

 
 ✤ Nghèo đói mang đến sự thật. Không cần phải hổ thẹn. 

Thắp lửa bằng tình thương để sưởi ấm. Mọi thứ sẽ trở thành sự thật của bạn. 

 
✤ Đôi mắt thấy những gì bản ngã vẽ ra. Trái tin cảm nhận những gì bản ngã không thể.  

Khi quan sát người khác, hãy nhìn bằng trái tim.  

Ánh sáng của tình thương là thứ dẫn bạn về nhà.  

 
✤ Tất cả chư thiên đều mang đến yêu thương. Hãy mở rộng tầm mắt của bạn. 

 
 ✤ Tăng trưởng đức tin nhờ vào sức mạnh của sự hợp nhất.  

Đó là sự bình đẳng và hòa hợp, vốn có tình thương làm cầu nối.  
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

 

MƯỜI HAI 
✤ Tình thương luôn tìm kiếm sự thật tối hậu. 

Dùng tình thương trước nhất. 

 

 

 
 ✤ Tình thương dẫn đến tự do và tự do dẫn đến tình thương. 

Nuôi dưỡng chính bạn và tất cả. 

 

 

 
✤ Đừng sợ hãi việc đào xới quá khứ; sự thật không bao giờ lẩn tránh, 

nó chỉ bị che khuất khỏi những ai không tập trung vào tình thương. 
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Love Inspiration 

Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

MƯỜI BA 

✤ Những ai tìm kiếm ta, ta sẽ đáp trả bằng tình thương. 

Những ai phản bội ta, ta sẽ đáp trả bằng tình thương. 

Hãy thấm nhuần điều này. 

 
 ✤ Sự thật của tôi không nhất thiết là sự thật của bạn. 

Tha thứ cho người khác, để bạn được tự do. 

 
✤ Tôi là chính tôi. Hãy tự hiểu mình. 

 
✤  Sự thật sẽ luôn lộ diện, ta sẽ không dối trá.  

 
 ✤ Trong từ tâm, ta viễn ly tất cả. 

Với sự việc này, ta có được tự do. 

 
(“Với sự việc này, ta có được tự do” nghĩa là sự rộng mở vô biên của tình thương và sự 

giải thoát mà chúng tôi không tìm được từ để diễn tả. Đây là trạng thái thanh tịnh do 

trống vắng các phiền não, một món quà đến từ sự nhất tâm.) 

 
“Hoàn tất Mười Ba Trang Về Lòng Từ Ái Mới.” 
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CON ĐƯỜNG HỢP NHẤT TỚI ÁNH SÁNG 
TẬP 2 - BỘ NĂNG LƯỢNG SORCEBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI ̀LỢI IĆH ĐÊŃ HÊT́ THẢY MUÔN LOÀI 
Mong tât́ cả đạt được hạnh phúc tối thượng & nhanh chóng thoat́ khỏi mọi khổ đau. 
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