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Hợp Nhất Tới Ánh Sáng 
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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 bắt đầu Chuyến Hành Hương: 
 

1) Hoàn tất Tập 2 - Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng (Bộ năng lượng Sorcebro). 

2) Hoàn tất 21 ngày cúng dường, cho đi & nhận lại. 

3) Kích hoạt (mở khóa) Chuyến Hành Hương với hướng dẫn và mã số ở trang kế. 
 

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

Trong tình thương, chúng tôi chúc baṇ môṭ hành trình 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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“Với tất cả sự nhã nhặn khiêm tốn và rõ ràng, tôi xin 
được kích hoaṭ các năng lượng và kênh dẫn trong 

Chuyến Hành Hương, với mã số chính xác là 9191704.  
Mong sự kiêṇ này đem laị lợi ićh đến muôn loài. 

Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn.” 

 

3) Đón nhận: 

 

Kích hoaṭ (mở khóa) năng lươṇg Chuyến Hành Hương: 

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

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 mở đầu: 

Trong yêu thương chúng tôi chào đón bạn đến với chặng 3 của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng 
- Chuyến Hành Hương. Chúng tôi rất vui khi thấy sau gần một năm tự chữa lành và thiền định, bạn 
đã đến với giai đoạn mới của sự khám phá bản thân và tiếp tục thăng cấp.  

 

Trong hai chương đầu, Chuỗi năng lượng Celestine và Bộ năng lượng Sorcebro, bạn đã được giới 
thiệu đến với rất nhiều loại phương pháp giúp đưa các sóng rung chữa lành vào nhận thức, và gia 
tăng sóng yêu thương trong 9 tháng. 

 

Đây cũng là khoảng thời gian mà chúng tôi đã chia sẻ nhiều lời dạy để bạn hiểu thêm về việc dùng 
năng lượng để chữa lành, về cách mà toàn bộ quá trình này diễn ra, cũng như tầm quan trọng của 
việc thực hành với tác ý vị tha. Tất cả sẽ là nền tảng, là phần thiết yếu cho hành trình thăng cấp của 
bạn.  

 

Trong Chuyến Hành Hương, tâm điểm của sự thực hành sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn sẽ không có 
các bài tập chữa lành nào cho Cấp độ này, mà thay vào đó là một chuyến khám phá tự thân.  
 

Trong vòng 3 - 6 tháng bạn sẽ được khám phá nhiều nền 
văn hóa, nhiều truyền thống, nhiều tôn giáo khác nhau, cũng 
như các phương pháp chữa lành khác để có thêm nhiều lời 
chúc phúc lành, tình yêu thương và sự chấp thuận ở Cấp độ 
sâu sắc hơn.  

 

Trong lúc Hành Hương, bạn sẽ mở rộng tầm nhìn và tư 
tưởng của mình, phát triển nhiều cách nghĩ và niềm tin mới 
để trở thành một phiên bản tốt hơn. Khi hành hương bạn 
cũng sẽ nhận được nhiều phúc lành cũng như sự tưởng 
thưởng về mặt năng lượng, rất có lợi cho tâm thức.  
 
Chủ đề chung ở đây là sự mở rộng. Mở rộng đến với nhiều 
phương pháp chữa lành khác, mở rộng đến với hiểu biết về 
các tôn giáo khác, mở rộng đức tin và tình thương của 
mình, đồng thời mở rộng nhận thức của bạn về sự thống 
nhất. Càng mở rộng, học hỏi và ấp ủ, bạn càng nhận được 
nhiều phúc lành, tình thương và sự tiến hóa! 
 
Đây cũng là chặng thiết yếu cho hành trình đến với Tâm Thức Mới. Sau 9 tháng thực tập chữa lành 
và thanh lọc, đây là lúc bạn gặt hái thành quả với rất nhiều lời chúc phúc từ các Tâm Thức Cao Hơn.  

 

Hi vọng bạn sẽ thích chuyến đi này và mong cho tất cả chúng sanh đều được lợi lạc từ Chuyến hành 
hương của bạn.  

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 Chuyến Hành Hương III 

Lời nói đầu IV 

Muc̣ luc̣ V 

Khái quát về Lô ̣Trình Thăng Cấp VI 

Khái quát về Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng IX 
  

Chuyến Hành Hương 1 

Chào mừng bạn đến với Chuyến Hành Hương 2 

1. Chào mừng bạn đến với Chương 3 của hành trình! 4 

2. Giới thiệu Chuyến Hành Hương 5 

3. Thế nào là một Chuyến hành hương? 9 

4. Xin hãy học 2 khóa này trong Chuyến hành hương 11 

5. Thông tin thêm về sự lựa chọn thực phẩm  13 

6. Lời kết & bước tiếp theo 14 
  

Phụ lục 1 - 13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới 17 
 

 

 
Sử duṇg phiên bản mới nhất của Con Đường Hơp̣ Nhất Tới Ánh Sáng - Tâp̣ 3! 

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
http://www.loveinspiration.org.nz/b-the-unified-pathway.html
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Phát triển tâm linh 

 

 

 

Khái quát về Lô ̣Trình Thăng Cấp: 

Trong hai tập đầu, Chuỗi năng lượng Celestine và Bộ năng lượng Sorcebro, chúng tôi đã cho biết 
mỗi bước tiến mới trên Lô ̣Triǹh Thăng Cấp sẽ cao hơn so với trước đó. Chúng tôi cũng đã vẽ ra 
biểu đồ để bạn hiểu về khái niệm quan trọng này. 

 

Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã nói ba tập đầu tiên trên Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng sẽ là 
những nền tảng năng lượng thiết yếu cho bước nhảy vọt về tần sóng tại tập Ánh sáng Monimo và 
Cấp độ Master. Kết thúc Cấp độ Master, bạn sẽ đạt đến một trạng thái cân bằng mới mà từ đó bạn 
có thể vượt lên một mức độ năng lượng cao hơn tại Con Đường Hợp Nhất Vượt Lên Ánh Sáng (The 
Unified Pathway To Transcend The Light). 

 

Bạn cũng thấy rằng hai tập đầu vừa qua chứa đựng khá nhiều các lý thuyết nền tảng, chúng giống 
như những tập khởi động dành cho những người mới tiếp xúc với lĩnh vực năng lượng chữa lành và 
năng lượng thăng cấp.  

 

Càng về sau, các thông tin lý thuyết sẽ giảm dần và các giáo trình sẽ chỉ tập trung vào việc giới thiệu 
các sóng năng lượng mới và cách thức thực hành chúng. 

 

Khi đạt tới những Cấp độ này, bạn sẽ nhận ra chính các năng lượng sẽ dẫn dắt bạn đến với các bài 
học cần thiết, bằng cách tạo ra nhiều tình huống trong đời sống thực để bạn có thể chữa lành, 
chuyển hóa và nâng cấp bản thân mình. 

 

Chúng tôi chia sẻ những điều này tại đây với rất nhiều tình thương và để bạn hiểu rằng, mỗi bước đi 
của bạn sẽ luôn được hỗ trợ và dẫn dắt một cách hoàn hảo để tiến về phía ánh sáng. Mong bạn tiếp 
tục tận hưởng chuyến hành trình và mở lòng nhận tất cả những phúc lành, tình thương bao la cùng 
các kênh năng lượng mới dẫn tới Tâm Thức Mới.  

 
 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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 Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại các giáo trình có mặt trong hành trình nâng cấp năng lượng này: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Xin hãy cùng nhìn lại biểu đồ sau để hiểu rõ hơn vai trò và mục đích của các Lô ̣Triǹh Thăng Cấp:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo chúng tôi hiểu, quá trình thăng cấp sẽ diễn ra trong 
nhiều năm và thực sự cần thiết để giúp bạn tháo gỡ nhiều ô 
nhiễm năng lượng nằm sâu bên trong. Chúng tôi cũng được 
biết rằng quá trình này tương đương với việc tịnh hóa các 
nghiệp bất thiện trong nhiều kiếp sống chỉ trong vài năm 
ngắn ngủi. Đây quả là một định nghĩa phù hợp! 

 
Để giúp chúng ta tiến bước dễ dàng trong bất kỳ phương 
pháp chữa lành nào, thì việc huân tập lòng kiên trì, nhẫn nại, 
tâm từ bi, đức tin, sự phó thác và lòng biết ơn luôn là điều 
cần thiết. Chúng tôi thành tâm mong ước cho tất cả chúng 
sanh đều có thể thăng hoa đến với trạng thái mới của ánh 
sáng và tình thương, vì lợi ích cho tất cả!  

Tâm Thức Từ Ái Mới 

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) 

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

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

hành hương 
 

 

 

The Pilgrimage 
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Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Chương 3: Chuyến Hành Hương 

Chào mừng bạn đến với ‘Chuyến Hành Hương’: 

Trong yêu thương chúng tôi đón chào bạn ở bước tiếp theo trên hành trình đến với Tâm Thức Mới. 
Tới thời điểm hiện tại, bạn đã nâng cấp bản thân lên đáng kể thông qua Chuỗi năng lượng Celestine 
và Bộ năng lượng Sorcebro, trở nên quen thuộc với sự thống nhất và liên kết giữa vạn vật.  

 

Đã có rất nhiều công tác chữa lành được thực hiện trong những tháng vừa qua dù cho bạn có thể 
chưa cảm nhận được nhiều, tuy nhiên chúng tôi thành tâm cảm ơn bạn đã nỗ lực vì điều này. 

 

Hành tinh của chúng ta có thể được tiến hóa hay không 
là nhờ vào sự thanh lọc và hàn gắn ở nơi những con 
người như bạn. Chỉ bằng cách nỗ lực cùng nhau, hành 
tinh của chúng ta mới có thể tìm thấy sự quân bình đích 
thực cho muôn loài được lợi lạc. 

 

Chính tại Chuyến hành hương này, bạn sẽ được hiểu 
thêm về khái niệm của sự thống nhất, yêu thương và 
hòa hợp. Bạn được yêu cầu mở rộng tầm mắt của mình 
ra xa hơn và mở lòng với nhiều sóng rung đa dạng, vì 
lợi ích của tất cả. 

 

Sẽ không có các kênh dẫn, các phương pháp mới được 
giới thiệu trong Chuyến hành hương, mà thay vào đó là 
việc tự khám phá và hiểu sâu hơn về niềm tin và tôn 
giáo của người khác. 
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Đây là quãng thời gian chúng ta dành để mở lòng 
đón nhận phúc lành từ rất nhiều các vị Chư thiên 
(Deities), các vị Phạm thiên (Gods) hay các bậc 
thầy (Guru) để hiểu rằng: các vị thiên đều mang 
đến sự yêu thương, ánh sáng, sự thanh lọc & 
chữa lành. Có vẻ như trong tâm thức mới, tất cả 
Chư thiên và Phạm thiên đều có mặt để tưới tẩm 
lên chúng ta thật nhiều từ bi và trí tuệ đến từ thiên 
giới.  

 

Đã quá lâu rồi Trái đất của chúng ta phải chịu 
đựng các cuộc chiến tranh, cãi vã, cùng nhiều 
hành vi thiếu tâm từ khác do khác biệt tôn giáo. 
Trong Tâm Thức Mới chỉ có sự thống nhất, yêu 
thương và chấp nhận lẫn nhau. Với tất cả lòng 
thành, chúng tôi xin được cúi đầu đảnh lễ trước 

tất cả những ai đến từ thiên giới – những người mang lại ánh sáng và tiǹh thương đến cho chúng 
sanh. Mong mỗi người đều hiểu rằng tất cả năng lượng đều rất hữu ích cho sự chữa lành bản thân 
và người khác. 

 

Tại tập này, cơ thể năng lượng của bạn sẽ bắt đầu bung nở và mở rộng để đón nhận phúc lành từ 
nhiều vị trời khác nhau, mỗi vị đều đang tỏa chiếu ánh sáng thuần khiết đến cho tất cả chúng ta. 
Mong sao thế giới này sớm hiểu được tầm quan trọng của việc kết nối với các chúng sanh đến từ 
thiên giới (Divine Beings), vì lợi ích của chính mình và của tâm thức cộng đồng. Chúng ta thật may 
mắn với rất nhiều lựa chọn có thể kết nối. 

 

Mong cho Trái đất sớm lan tỏa sự tôn trọng và đồng thuận đến với mọi niềm tin, mọi tôn giáo, mọi 
nền văn hóa, và mong cho tất cả chúng ta có thể chia sẻ tình thương với nhau, bất kể niềm tin của 
mỗi người là gì. 

*** 
 

 

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 quy trình đơn giản chỉ mất tầm 5 phút và cho 
phép bạn truy cập vào các năng lượng có trong quyển 
sách này.  
 
Nếu chưa mở khóa kích hoạt, bạn hãy làm theo 
hướng dẫn tại trang III.  
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1. Chào mừng bạn đến với Chương 3 của hành trình! 

Dù cho không có đợt khai kênh nào diễn ra trong Chuyến Hành Hương, tuy nhiên nó vẫn đánh dấu 
một bước tiến quan trọng của bạn đến với Tâm Thức Mới. Khi kết nối với các tín ngưỡng khác, các 
vị Chư thiên và Phạm thiên khác, bản thân mỗi người sẽ đón nhận thêm rất nhiều ánh sáng và tiǹh 
thương đến từ các dải năng lượng khác nhau.  

Chuyến Hành Hương cũng sẽ giúp chúng ta có thể tôn trọng ánh sáng và tiǹh thương đến từ nhiều 
hệ phái khác nhau, cũng như các tín đồ của hệ phái đó. Điều này có thể mang hành tinh của chúng 
ta tiến về phía thống nhất, yêu thương và hòa hợp.  

Đứng về phương diện cộng đồng, đây sẽ là động lực thúc đẩy cho sự chuyển hóa nhằm mở rộng 
nhận thức chung, khi mỗi người được khuyến khích tiếp cận với nhiều ý tưởng mới, con người mới, 
nơi chốn mới trên khắp thế giới, và đó cũng chính là một cuộc phiêu lưu kỳ thú để khám phá chính 
bản thân mình.   

Biểu đồ dưới đây đến từ các vị Sứ giả để cho thấy chúng ta đã đi được bao xa. Trong này cũng có 
nhắc đến phần sau của Chuyến Hành Hương, tập Ánh sáng Monimo. Tổng cộng có 4 tập trong Con 
Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng: 

 
 
 
 

 

 

SỰ MỞ RỘNG NĂNG LƯỢNG DIỄN RA TRONG TỪNG TẬP 

 
 
 

Monimo  

Chuyến hành hương 

Sorcebro 
 

 

Celestine 
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2. Giới thiệu Chuyến Hành Hương: 

Vị Sứ giả tên ‘Pisonn' đã giới thiệu về Chuyến Hành Hương như sau: 
 

“Chặng thứ 3 của hành trình đến với Tâm Thức Từ Ái Mới là sự 

rộng mở năng lươṇg yêu thương đến với các nền văn hóa và tôn 

giáo khác. Mấu chốt của chuyến hành trình này là để phát triển 

khả năng chấp nhận tất cả mọi người, để nâng cao hiểu biết của 

mình về người khác – và từ đó mà hiểu hơn về chính bản thân 

mình, trong mối tương quan với tất cả. Bởi lẽ chúng ta đều là 

một. 

Hiện nay có rất nhiều chia rẽ và cách biệt tôn giáo trên thế giới, đây là lúc chúng ta bắc cầu tình thương 

để đi qua những khoảng cách này. Thực sự không có sự khác biệt nào giữa các vị trời mà chúng ta 

đang lễ bái hoặc không lễ bái. Không có khác biệt nào giữa tất cả chúng ta – mọi người đều chỉ là 

những nguyên tố của hợp chất tình thương. Điều này được nhắc đến trong TẤT CẢ mọi tôn giáo và 

mọi chủng tộc. 

Sau khi kết thúc Bộ năng lươṇg Sorcebro, giờ đây là lúc bạn mở mang tầm nhìn để trải nghiệm một kết 

nối với các vị thiên khác, bằng một Chuyến hành hương hay thông qua việc học hỏi, vì lợi ích cho tất 

cả. Bạn đang hướng tâm đến vị thiên nào? Hay đang khao khát khám phá nền văn hóa mới nào? Đây 

chính là sự thôi thúc từ sâu trong đáy lòng để bạn có thể mở rộng tình thương hơn nữa – vì vậy hãy để 

trái tim lên tiếng. 

Xin đừng nhầm lẫn năng lươṇg trong chặng này với việc ‘cải đạo’ hay bất cứ thứ gì tương tự. Thay vào 

đó, nó là năng lượng của sự rộng mở và cho phép tình thương của chúng ta được trải rộng thêm đến 

với nhiều tần sóng mới. Bạn không thay thế đức tin hiện có của mình cho một điều gì khác, mà thay 

vào đó bạn phó thác niềm tin này cho ơn trên để nó có thể được mở rộng – sự khác biệt nằm ở đây. 

Chắc bạn đã từng nghe câu “mọi Thiên sứ đều mang ánh sáng/tình thương”. Đây chính là lúc thích hợp 

để nhận rõ được điều này. Mỗi lần bạn khai kênh năng lươṇg mới là bạn đã mở lòng cho một dải sóng 

mới, và mỗi lần bạn mở lòng với một vị Thiên mới là có thêm sự hòa hợp xuất hiện trên thế gian. Đã 

có quá nhiều tranh chấp và khổ đau gây nên bởi sự chia rẽ và hận thù giữa các niềm tin khác nhau. Giờ 

đây là lúc chúng ta mở rộng niềm tin của mình vì lợi ích cho tất cả, bằng cách tập trung vào tình 

thương nhiều hơn là sự chia rẽ. 

Gốc rễ của mỗi chúng sanh là chất liệu của tình thương, hòa bình và đoàn kết tất cả - tâm hồn của 

chúng ta khát khao điều này, nhưng bản ngã lại cướp nó đi mất. 
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Lời nói đến đây là đủ rồi. Xin đừng để sự rối rắm xen vào tâm trí. Bạn chỉ cần mở rộng lòng đến với 

các tần sóng khác trên hành trình tiến hóa của mình. Hãy luôn làm điều mà trái tim mách bảo.  

Chặng này sẽ không có giới hạn về thời gian. Một vài người sẽ bắt đầu hành trình ngay khi kết thúc Bộ 

năng lươṇg Sorcebro và những người khác sẽ đợi nhiều tháng trước khi bắt đầu Chuyến Hành Hương. 

Mỗi người sẽ tự lắng nghe trái tim của mình để biết cách nào là phù hợp nhất.  

Sẽ có hai phương pháp để trải qua Chuyến Hành Hương như sau: 

 

 Những ai muốn đi hành hương thực tế sẽ chọn một địa điểm mà mình muốn du lịch tới, để có 

thể hoàn toàn đắm mình vào một tín ngưỡng hay tôn giáo khác.  

 Một cách khác là hành hương trải nghiệm, dành cho những ai chưa có điều kiện đi. Bạn sẽ 

không cần phải tốn chi phí và lên kế hoạch cho việc du lịch, thay vào đó bạn để mình tiếp cận 

hiểu biết mới thông qua sách báo, phim tài liệu, hay các thông tin trên internet.  

 
Sẽ không có cách nào tốt hơn cách nào, mà hãy để cho lòng mình tự lựa chọn. Bằng cách nào thì bạn 

cũng sẽ được dẫn dắt để mở rộng tầm nhìn đến với các nhận thức mới và chuẩn bị cho tập Monimo.  

Chúng tôi ước chừng khoảng thời gian cho việc rộng mở tâm thức này là từ 3 đến 6 tháng. Dù cho việc 

hành hương của bạn ít hơn khoảng thời gian này, thì các năng lươṇg trợ giúp cho sự phát triển và rộng 

mở cũng sẽ hoạt động trong khoảng thời gian 3-6 tháng.  

Những gì mà bạn đầu tư vào lúc này sẽ mang đến các năng lươṇg cần thiết mà bạn đã tác ý đến. Giờ 

đây tác ý của bạn đã khá phát triển, tuy nhiên sao lại không thử mở rộng nó thêm chút nữa? Sẽ luôn có 

chỗ dành cho sự cống hiến và giúp đỡ muôn loài trong tâm thức cộng đồng.  

Tập Ánh sáng Monimo sẽ có thể được bắt đầu sau 3 tháng kể từ khi kết thúc Bộ năng lươṇg Sorcebro, 

và sau khi việc hành hương của bạn kết thúc.  

Hãy nhớ, càng mở lòng bạn sẽ càng rộng lượng, vì lợi ích cho tất cả. Càng phó thác bạn lại càng phát 

triển, vì lợi ích cho tất cả. Hãy lưu tâm đến những từ này vì chúng sẽ cần thiết cho chuyến hành hương 

của bạn.  

 

Với thật nhiều ánh sáng an lành từ Thiên hà 20th Galaxy, và rất rất nhiều ánh sáng khác 

đang tới.”   ~ Pisonn 
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Sau khi đã lắng nghe những lời từ ái của Sứ giả Pisonn, hãy để chúng tôi thêm vào một số chú giải 
như sau. Đầu tiên là về thời gian. Theo chúng tôi hiểu thì 3 tháng hành hương sẽ bắt đầu được tính 
từ ngày bạn hoàn tất việc thực hành 21 ngày Cho đi & Nhận lại trong Odonite Sequel, vì lúc này các 
năng lượng đã hoàn thành các công tác chữa lành cần thiết. 

 

Một khi bắt đầu hành hương, bạn cần khoảng thời gian tối thiểu là 3 tháng trước khi đến với tập Ánh 
sáng Monimo, như biểu đồ sau đây: 

 
 

 

 

 

Có lẽ bạn mong muốn hiểu sâu hơn về lời dạy của Đức Phật? 

Hay bạn mong muốn khám phá các vùng đất thiêng tại Ấn Độ và 

tôn giáo Hindu cổ? 

Hay bạn mong muốn đến thăm vùng đất thánh Jerusalem? 

Hoặc trải nghiệm tháng Ramadan tại một quốc gia Hồi giáo? 

 

 

Chuyến hành hương: 

Chuyến hành 
hương 

Khai 
kênh  

Odonite 

Sequel  

Ngày kế 
21 ngày 
thực tập tối thiểu 3 tháng 

Ánh sáng  
Monimo 
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Đây là lúc bạn có thể hành hương bằng cả hai phương tiện, hoặc thông qua internet hoặc bằng một 
tour du lịch hành hương.  

 

Không nhất thiết việc hành hương phải diễn ra bằng một chuyến du lịch, mà thay vào đó nó phải là 
sự mở mang tầm mắt của bạn đến với thật nhiều các tôn giáo mới và các vị thiên hộ trì tôn giáo đó. 
Đây là quá trình của sự mở lòng, nâng niu những điều mới, hơn là việc đi du ngoạn.  

 

Thông qua internet, bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về nhiều vùng đất trên thế giới. Trên 
google hiện có vô số những ảnh chụp các thánh địa cho bạn xem qua, điều này quả thực là tiện lợi 
để bạn có thể mở lòng mình thêm rộng rãi.  

 

Như các Sứ giả đã nói, đây hoàn toàn không phải là việc thay thế những niềm tin bạn đang có, mà 
nó là sự tiếp nối và mở mang kiến thức cũng như khả năng chấp nhận của bạn đến với tất cả. Bằng 
những trải nghiệm của mình, chúng tôi thấy thật sự có rất nhiều điểm tương đồng giữa Thiên Chúa 
Giáo, Phật Giáo, Hindu Giáo và Hồi Giáo.  

 

Trong suốt Chuyến hành hương, hãy nhớ 

rằng bạn càng đầu tư năng lươṇg vào đó 

nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng nhận lại 

mức độ rộng mở trong tâm mình bấy 

nhiêu. Hành trình này hoàn toàn do bạn 

quyết định, nó sẽ kéo dài bao lâu, tiếp xúc 

với bao nhiêu nền văn hóa, mức độ sâu 

sắc như thế nào là do bạn chọn. Hãy làm 

theo trái tim mình.  
 

Chuyến Hành Hương đã là một trải 
nghiệm tuyệt đẹp và đáng nhớ với Marty 
và Gerry. Khi đến với những vùng đất 
mới, chúng tôi đã có thể mở lòng đón 
nhận những phúc lành khác biệt khi đảnh 
lễ các vị Trời, Thần và các vị Thầy.  

 

Hãy nhớ kích hoạt mã số ở trang III trước 
khi bắt đầu Chuyến Hành Hương, để bạn 
luôn nhận được sự trợ giúp cho hành trình 
này. Hãy bắt đầu với điều gì mà bạn thấy 
thu hút mình nhất, và hãy để ý đến những 
tiểu tiết trong đời sống thường ngày – đôi 
khi chúng sẽ xuất hiện để cho bạn vài gợi 
ý nơi mà bạn nên hành hương đến. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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3. Thế nào là một Chuyến hành hương? 

Có lẽ bạn đã biết thế nào là một Chuyến hành hương, tuy nhiên hãy để chúng tôi định nghĩa thêm 
một chút về từ này. Một cuộc hành hương là một chuyến đi hay sự tìm tòi đến các dấu ấn quan 
trọng trong một nền văn hóa hay một tôn giáo. 

 

Khi Marty và Gerry du lịch khắp châu Á vào những năm 2013 và 2014, đặc biệt là tại Nepal, họ đã 
trải qua rất nhiều Chuyến hành hương. Ví dụ như chuyến viếng thăm vị thầy của họ, Mahasambodhi 
Dharmasangha, tại lễ ban phước hàng năm ở Nepal. 

 

Ngoài ra họ cũng có Chuyến hành hương đến với Lumbini, nơi đản sanh của Đức Phật, để tỏ lòng 
kính trọng và đảnh lễ đến đức Thế Tôn.  

 

Họ cũng ghé thăm và nhận được sự chúc phúc từ một tu sĩ Hindu giáo tại một đền thờ thần Shiva 
gần khu Pokhara. Thật thú vị làm sao, sau khi nhận sự ban phúc từ các vị thần trong Hindu giáo, họ 
nhận thấy năng lượng của mình chuyển đổi mạnh mẽ khi đã có thể chấp nhận và nâng niu những 
giá trị mới.  

 

Khi du lịch vòng quanh Sri Lanka 
và Việt Nam, họ đã ghé thăm rất 
nhiều đền chùa, thiền viện với 
lòng tôn kính và đảnh lễ những 
nơi chốn thiêng liêng. Với họ, đó 
cũng là một phần của Chuyến 
hành hương. 

Họ hoàn tất chuyến hành hương 
vào ngày 15/04/2014 tại đền thờ 
Phật mẫu Maya Devi tại Lumbini, 
cùng lúc với đại lễ mừng ngày Đức 
Phật ra đời. Đó là một sự kiện 
quốc tế với rất nhiều người tham 
gia đọc tụng kinh Phật bằng ngôn 
ngữ mẹ đẻ của mình, một sự 
thống nhất trong hòa hợp mà  
Marty và Gerry luôn ghi nhớ. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Một cuộc hành hương là một chuyến 
đi hây sự tìm tòi đến các dấu ấn 
quan trọng trong một nền văn hóâ 
hay một tôn giáo. 
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Marty và Gerry cũng đã thực hiện nhiều chuyến hành trình tâm linh trong những năm qua. Họ nhận 
thấy rằng chúng có khả năng thanh lọc rất tốt và giúp làm sạch nhiều ô nhiễm năng lượng bên trong, 
nhằm đưa chúng ta đến với thật nhiều ánh sáng và tiǹh thương, vì lợi ích cho tất cả.  

 

Giờ đây hãy cùng nhìn lại định nghĩa về một cuộc hành hương, và tạm gác qua những chuyến đi của 
Marty và Gerry. Bạn sẽ thấy rằng trong một cuộc hành hương thì  

tác ý  mới là cái quan trọng nhất. 

Ví dụ như, một người dù cho có đang du lịch đến một thánh tích, nhưng họ lại chẳng có ý định tìm tòi 
điều gì liên quan đến văn hóa hay tôn giáo cả. Họ có thể ghé thăm một địa điểm thiêng liêng nhưng 
lại cư xử một cách thiếu tôn kính, hờ hững và thậm chí chẳng biết gì về nó. Như vậy thì chuyến đi 
của họ không được gọi là một cuộc hành hương, mà chỉ là một tour du lịch đơn thuần. 
 

Một người khác, có thể không đi 
du lịch đến địa điểm đó, nhưng 
anh ta chọn cách tìm kiếm thông 
tin trên mạng và đọc chúng với tất 
cả lòng kính trọng, yêu thương và 
thậm chí là thích thú. Với chúng 
tôi, đây được gọi là một chuyến 
hành hương, vì nó đúng với định 
nghĩa “một chuyến đi hay sự tìm 
tòi đến các dấu ấn quan trọng 
trong một nền văn hóa hay một tôn 
giáo”. 
 
Mong cho Chuyến hành hương 
của bạn đong đầy ánh sáng, tiǹh 
thương và sự hiểu biết. Mong cho 
bạn ấp ủ sự kết nối giữa mọi 
người khi mở lòng chấp nhận thêm 
những giá trị khác biệt. Mong cho 
hiểu biết mới của bạn tỏa rạng đến 
tất cả và mong bạn chia sẻ chúng 
đến với nhiều người khác nữa!  
 
 

 

Machu Picchu 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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4. Xin hãy học 2 khóa này trong Chuyến hành hương: 

Giờ đây bạn đã biết thế nào là một Chuyến hành hương, bạn sẽ có nhiều ý tưởng về cách mà 
mình sẽ khám phá và mở rộng bản thân trong những tháng tới.  
 
Trong lúc thực hiện Chuyến hành hương, chúng tôi 
cũng xin khiêm tốn đề nghị bạn hãy học hai giáo 
trình rất quan trọng sau đây của Love Inspiration. 

 

Cả hai khóa đều cho phép xây dựng một nền móng 
quan trọng cho các năng lượng về sau, do đó chúng 
tôi xin nhấn mạnh đề xuất việc hoàn tất hai khóa học 
này ngay trong Chuyến hành hương. 
 
Để biết thêm chi tiết về từng khóa học, xin mời bạn 
xem qua các thông tin dưới đây. 

 

 
1) The Syon Cleanse 

Hệ năng lượng thanh tẩy - The Syon Cleanse có thể được học trong vòng 1-2 ngày và nó rất đơn 
giản để dùng cho việc thanh tẩy các năng lượng cũ tồn dư không mong muốn.  

 

The Syon Cleanse rất quan trọng trong giai đoạn này, vì khi bạn di 
chuyển cao hơn trên Lô ̣Triǹh Thăng Cấp, bạn sẽ rung động với tần 
sóng cao hơn và cần đến những công cụ thanh lọc hiệu quả.  

 

Việc thực hành The Syon Cleanse sẽ cho bạn những công cụ nền tảng 
trước khi bạn đến với những công cụ làm sạch sâu hơn tại Advanced 
Syon Cleanse, Triple Advanced Syon Cleanse và Master  Syon  
Cleanse (đây là những công cụ đặc biệt quan trọng trong Lô ̣ Triǹh 
Thăng Cấp).  
 
Xin bạn hãy dùng 3 tháng hành hương để học giáo trình The Syon 
Cleanse. Đây là khóa học miễn phí, được chia sẻ trong tâm từ tại 
website của chúng tôi. Mong bạn có thể đón nhận những năng lượng 
này bằng thật nhiều tình thương & lòng biết ơn.  
 
Bản dịch tiếng Việt đã có mặt cho bạn tải về trên trang 
www.loveinspiration.org.nz/vietnamese.  
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2) Maitrijusha & Maitrijusha-Ni 

Một giáo trình cực kỳ quan trọng nữa để bạn có thể học trong Chuyến hành hương là Maitrijusha 
Biểu Tượng Master Tập 1 - Maitrijusha & Maitrijusha-Ni. Đây là Cấp độ đầu tiên trong hệ năng lượng 
Maitrijusha, giúp bạn đón nhận hai biểu tượng cực kỳ hữu ích trong việc gia tăng sức mạnh cho các 
sóng rung năng lượng khác.  

 

Tập 1 - Maitrijusha & Maitrijusha-Ni có thể được hoàn tất trong vòng 12 
ngày, rất thích hợp cho bạn trong quá trình thực hiện Chuyến hành 
hương. 

 

Một vài bạn có thể đã học xong khóa này khi đang thực hành Chuỗi 
năng lượng Celestine hay Bộ năng lượng Sorcebro. Một số bạn khác 
có lẽ vẫn chưa, do đó mà chúng tôi khuyến khích bạn hãy thực hành 
nó tại đây. 

 

Khi đón nhận các năng lượng trong hệ Maitrijusha, trường năng lượng 
của bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho các sóng rung cao hơn trong 
Lô ̣Triǹh Thăng Cấp.  
 
Vì vậy, hai giáo trình The Syon Cleanse và Maitrijusha Tập 1 đều quan 
trọng như nhau khi bạn tiến bước xa hơn. Bạn sẽ hiểu lý do của điều 
này khi tiếp tục hành trình, tuy nhiên giờ đây hãy cứ thực hành chúng 
như là một sự chuẩn bị trước cho những gì sẽ đến. Cảm ơn bạn!  
 

Love Inspiration 
Giúp bạn tiến tới 
ánh sáng trong 
tình thương vô 

hạn! 
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5. Thông tin thêm về sự lựa chọn thực phẩm : 

Có thật nhiều trải nghiệm mới sẽ xảy ra khi bạn bắt đầu bất cứ một hành trình phát triển bản thân 
nào, kể cả chữa lành bằng năng lượng hay thiền tập. Có lẽ bạn cũng đã ít nhiều trải qua điều này. 

 

Có thể bạn cảm nhận được những cảm giác mới lạ, thấy thư giãn hơn hay tỉnh táo hơn trong đời 
sống thường ngày. Tất cả đều là những dấu hiện tích cực cho thấy các có sự chuyển biến trong cơ 
thể năng lượng của bạn.  

 

Thay đổi lớn nhất mà Marty & 
Gerry trải nghiệm trong chặng 
này, đặc biệt là vào lúc gần cuối 
Chuyến Hành Hương cho tới một 
năm kế tiếp là sự lựa chọn về 
thực phẩm. Khi sóng rung năng 
lượng của một người nâng cao, 
rõ ràng người đó sẽ không muốn 
ăn cùng một loại thực phẩm như 
trước nữa.  

 

Trước đó, họ là những người ăn 
chay bán phần, và sau này thì 
chuyển sang ăn chay toàn phần 
(tức không có thịt cá lẫn bất cứ 
chế phẩm nào từ trứng hay sữa 
động vật). Khi họ bắt đầu chuyển 
sang chế độ ăn mới này, họ cũng 
được hướng dẫn giảm thiểu 
lượng gluten thu nạp vào cơ thể.  

 

Trải nghiệm chung của giai đoạn này là sự xa lánh các thực phẩm chế biến công nghiệp và trở về 
với lối ăn thiện lành, thuần hữu cơ do nhà trồng (organic). Những thực phẩm họ chọn không làm tổn 
hại đến những sinh vật khác và có nguồn gốc hoàn toàn thanh sạch, không có những chất hóa học 
độc hại được bón vào.  

 

Sự thay đổi lối sống này bắt đầu xuất hiện vào thời điểm diễn ra Chuyến hành hương, do đó chúng 
tôi thêm thông tin này vào đây để bạn tham khảo. Tuy nhiên sự chuyển hóa này cần trải qua một 
khoảng thời gian nhiều tháng và đến một cách thoải mái tự nhiên. 

 

Chúng tôi mời bạn ý thức rõ hơn về những gì mình đang ăn và uống. Bạn cảm thấy mong muốn tiếp 
cận với loại thực phẩm nào? 

 

Trong quá trình hành hương, khi trải lòng đến với những đức tin, tôn giáo và văn hóa mới, có lẽ bạn 
cũng sẽ được dẫn dắt để tiến tới một sự lựa chọn thực phẩm mới. Thức ăn cũng chính là thuốc 
chữa lành.  

 

Hãy luôn khéo đặt ra tác ý rõ ràng, vì bất cứ khi nào bạn muốn được giúp đỡ trong việc chọn lựa 
thực phẩm hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn luôn có thể yêu cầu Vũ trụ dẫn dắt mình!  
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6. Lời kết & bước tiếp theo: 

Chắc chắn đây sẽ là khoảng thời gian phiêu lưu thú vị dành cho bạn trong Chuyến hành hương. 
Chúng tôi hi vọng những tháng kế tiếp bạn có thể tiếp tục kết nối sâu hơn với các khái niệm về tính 
thống nhất và liên kết vạn vật bằng những trải nghiệm của riêng mình.  

 

Xin hãy nhớ rằng bạn không bắt 
buộc phải đi du lịch để hoàn tất 
Chuyến hành hương, mà hãy lắng 
nghe trực giác của mình mách bảo. 
Nếu bạn là người thích du lịch và lại 
có sẵn điều kiện, hãy cứ đi. Nếu 
bạn là người thích nghiên cứu và 
ưa đắm mình vào internet hay 
những cuộc phỏng vấn trò chuyện 
với người khác, xin hãy làm như 
vậy. (Chúng tôi thấy một cách rất 
hay để trải nghiệm giao lưu văn hóa 
là sử dụng trang couchsurfing.org. 
Nếu bạn là nữ và muốn an toàn thì 
chỉ nên lựa chọn đón tiếp các du 
khách cùng giới tính ghé thăm địa 
phương mình - lời người dịch.)  

 
Chuyến Hành Hương cũng là thời 
điểm để bạn khám phá các hệ năng 
lượng khác như The Syon Cleanse 
và Maitrijusha Biểu tượng Master. 
Nếu bạn đã học qua hai khóa này ở 
các chặng trước, bạn có thể khám 
phá thêm những giáo trình khác, 
như các khóa Reiki hay thiền chữa 
lành.  

 

Ví dụ như những bạn nào đã học Usui Reiki cấp căn bản thì 3 – 6 tháng này có thể dùng để học các 
giáo trình Usui Reiki Nâng cao. 

 

Những ai đã học qua Kundalini căn bản cũng có thể tận dụng thời gian hành hương này để học 
Kundalini Nâng cao. Và ngoài ra còn có rất nhiều khóa học khác trong Hệ Biểu tượng Master, Hệ 
năng lượng thanh tẩy và thêm các giáo trình khác đang chờ bạn khám phá. 

 

Chúng tôi cũng thêm vào đây một phần Phụ lục để bạn có thể dùng trong 3 – 6 tháng này (Phụ lục 1 
- 13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới). Đây là những lời khuyên rất hữu ích có thể giúp bạn tiếp 
cận với ánh sáng và tiǹh thương, cũng như sự hiểu biết trong Chuyến hành hương. Hi vọng các bạn 
sẽ dành thời gian để đọc chúng thường xuyên. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/divine-cleansing.html
http://www.loveinspiration.org.nz/master-level-symbols.html
http://www.loveinspiration.org.nz/reiki-courses.html
http://www.loveinspiration.org.nz/healing--meditation.html
http://www.loveinspiration.org.nz/healing--meditation.html
http://www.loveinspiration.org.nz/master-level-symbols.html
http://www.loveinspiration.org.nz/divine-cleansing.html
http://www.loveinspiration.org.nz/divine-cleansing.html
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Những ai mong muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp chữa lành dùng năng lượng khác, chúng 
tôi cũng xin mời bạn khám phá chúng cùng thời điểm với Chuyến Hành Hương. Xin hãy trải lòng đến 
với những truyền thống, tôn giáo, hay bất cứ điều gì mới lạ mà bạn cảm thấy thích hợp. Những năng 
lượng chữa lành này là một phần đẹp đẽ của việc phát triển tâm linh, nhưng chắc chắn rằng nó 
không nên đóng vai trò duy nhất. (Nếu muốn các bạn có thể đăng ký một khóa thiền tích cực 5-10 
ngày hoặc hơn để trải nghiệm những điều khác với đời sống thường nhật, đây là thời điểm mà các 
năng lượng sẽ hỗ trợ cho bạn để có thể sắp xếp được việc này – lời người dịch.) 

 

Tất cả sẽ chuẩn bị cho bạn đến với tập Ánh sáng Monimo, nơi mà sự chữa lành và thanh lọc sẽ diễn 
ra ở một tầng sâu hơn rất nhiều, để bạn có thể buông bỏ nhiều mảng tối vẫn còn in sâu trong tiềm 
thức.  

 

Sau tập Ánh sáng Monimo, bạn có thể tiếp tục đến với Cấp độ Master, nơi mà bạn được mời để trở 
thành một Giảng viên của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng, đồng nghĩa với việc bạn có thể chia 
sẻ những năng lượng này bằng cách khai kênh giúp người khác. Đây thật sự là một món quà tuyệt 
vời!  

 

Giờ đây, hi vọng bạn sẽ tận hưởng Chuyến hành hương cũng như hành trình khám phá bản thân và 
mong chúng giúp bạn trải lòng thêm với thật nhiều phúc lành mới!   

 

Nếu muốn nhận được chứng chỉ hoàn tất Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng - Tập 3, xin mời bạn 
tải về file PDF tại đây. Sau đó điền tên và ngày hoàn thành bài học rồi in ra. Xin chúc mừng! 

 

Mong tất cả đều có thể trải nghiệm cảm giác của sự hòa hợp, ánh sáng và 

tình thương khi chúng ta tiến về phía Tâm Thức Từ Ái Mới! 

 
Với lời chúc phúc lành, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/certificate-for-the-unified-pathway-to-light---volume-3.html
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BAṆ MUỐN GIÚP CHÚNG TÔI? 

Bạn vừa nha ̣ n được các năng lượng và lời dạy trong giáo triǹh 
hoàn toàn miê ̃n phi ́này nhờ vào sự vi ̣ tha khiêm nhường đê ́n từ 
các nhà tài trợ, các giảng viên và các thông dic̣h viên. nê ́u bạn 
muo ́n những năng lượng tuyê ̣t đệp này được tiê ́p tục trao đi ro ̣ ng 
rãi và miê ̃n phi ́đê ́n nhiê ̀u người, bạn có thê ̉ tiê ́p sức ba ̀ng cách: 

 

 

Tài trơ ̣môṭ giáo trình 

Quyên góp cho quỹ  

Chia sẻ với người khác 

Trở thành giảng viên  

Hỗ trơ ̣dic̣h thuâṭ  

Viết lời công nhâṇ 

Giúp chúng tôi hoàn thiêṇ  

 

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

 

Chúc phúc & Cảm ơn,  

Marty & Gerry 

 

 

 

 
 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/sponsor-an-ebook.html
http://www.loveinspiration.org.nz/donate.html
http://www.loveinspiration.org.nz/share-with-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/become-a-teacher.html
http://www.loveinspiration.org.nz/translate-for-others.html
http://www.loveinspiration.org.nz/write-a-testimonial.html
http://www.loveinspiration.org.nz/write-a-testimonial.html
http://www.loveinspiration.org.nz/help-us-improve.html
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Chuyến hành 
hương 

 

 

 

 
 

Phụ lục 
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PHỤ LỤC 1 
13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới 
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Giới thiệu: 

Trong các phần trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn “Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới”. Đó là 
những điều có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách tiếp tục nuôi dưỡng sóng yêu thương của mình, 
bằng cách trở nên dễ thương và tử tế đối với người khác.  

 

Những hướng dẫn này cũng giúp chúng ta hiểu sâu hơn những cách thức mà mỗi người có thể bộc 
lộ tình thương của mình nhằm hướng tới Tâm Thức Mới. 

 

Tại “Chuyến hành hương”, chúng ta được yêu cầu trải lòng mình đến với những sóng rung đa dạng 
hơn và những cách nghĩ khác biệt hơn. Do đó đây là lúc bạn cần được biết thêm về 13 Ngõ Dẫn Tới 
Tâm Thức Từ Ái Mới. 

 

Marty & Gerry đã nhận được những điều học này thông qua giao tiếp thấu thị vào 20/02/2014 tại 
Khudi, Nepal, nơi mà họ đang ghé thăm thầy của mình, Mahasambodhi Dharmasangha Guru. Đây là 
những điều học được mệnh danh “Lời Dạy Của 13 Tâm Hồn” mà Marty & Gerry đã rất hân hạnh 
được nhận. Chúng tôi tin rằng nó miêu tả hết sức ngắn gọn nhưng sâu sắc về các cách thức dẫn tới 
Tâm Thức Mới. 

 

Hi vọng bạn sẽ thích những điều học này và mang chúng ứng dụng vào mọi lĩnh vực trong cuộc đời, 
bất cứ khi nào cần thiết.  

 

Mong những khái niệm này tự động khởi lên trong tâm khi chúng ta sống những ngày thường nhật, 
để tất cả cùng chuyển mình hướng tới những rung động đầy yêu thương! 

 
 

 

13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới: 

Để kết hợp những lời dạy trên vào đời sống sẽ cần rất nhiều năm, thậm chí là cả đời cho việc quán 
chiếu, thiền định, chữa lành và phát triển bản thân. Chúng sẽ vẽ đường cho chúng ta đi đến với một 
trạng thái mà mọi người gọi là “Divine Self – bản chất thiêng liêng” vốn là một trạng thái tồn tại mà 
không có sự chi phối của bản ngã.  

 

Giảm thiểu bản ngã sẽ giúp đưa chúng ta tiến gần với tình thương, làm sạch các ô nhiễm bên trong 
để tiến tới ‘bản chất thiêng liêng’ này.  

 

Điều này quả là thú vị khi bạn cũng thấy trên internet xuất hiện rất nhiều các trang web hay tài liệu 
nói về tâm thức mới, với các dữ liệu về ‘EGOIC – cái tôi’ được thay thế bằng ‘UNIFIED – sự thống 
nhất’.  

 
Love Inspiration đã được hướng dẫn để trao cho bạn nhiều ví dụ về sự thống nhất, hòa hợp, tình yêu 
thương nhằm giúp bạn buông bỏ những ô nhiễm và tư duy liên hệ đến bản ngã. Những khái niệm 
trên dần dần kết hợp với nhau để giải thích thêm về Tâm Thức Mới và sức ảnh hưởng của nó trên 
thế gian. 
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13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới: 

 
 

1. Tình thương 

2. Chấp nhận 

3. Tự do (tự do lựa chọn và tự do ý chí) 

4. Hướng dẫn 

5. Kiên trì 

6. Khiêm tốn 

7. Từ thiện 

8. Mãn nguyện 

9. Hòa bình 

10. Tha thứ 

11. Siêu việt 

12. Thanh tịnh 

13. Biết ơn 
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13 điều này được sắp xếp thành ba hệ: 
 
 

 

 

1. Love - Above all, love. 

Hệ 1 

2. Acceptance - Accept all. 

3. Freedom - Freedom allows the heart to speak. Be free and allow others      

to be free also. 

4. Guidance - Guidance is here for all who choose to seek it; without 

discrimination. 

Hệ 2 
5. Perseverance - Encourage others. Unite them and bring them home. 

6. Humility - Offer and embrace at all times, regardless. 

7. Charity - Humble goodwill, use it. 

8. Fulfilment - Seek it within yourself through helping others. 

9. Peace - Harmony between self and all. Unification equals harmony. 

Hệ 3 
10. Forgiveness - Forgive all, including thy self. Learn. Forgive. Heal. Teach. 

11. Transcendence - The beauty of God is within us all, transcend the ego 

and you too shall see it. 

12. Purity - Each and every internal light yearns to be displayed to all. Purity 

comes from within - allow it to be. 

13. Gratitu de - The ultimate respect. Turn it on. Always. 

1. Tình thương: đặt tình thương lên trên hết. 

2. Chấp nhận: chấp nhận tất cả. 

3. Tự do: cho phép trái tim lên tiếng. Để mình và người khác được tự do. 

4. Hướng dẫn: luôn có mặt cho những ai tìm kiếm nó, không phân biệt. 

5. Kiên trì: khuyến khích người khác. Đoàn kết và mang họ về nhà. 

6. Khiêm tốn: cho đi và nhã nhặn, bất kể mọi lúc. 

7. Từ thiện: lòng tốt và thiện chí, hãy dùng nó. 

8. Mãn nguyện: tìm kiếm thông qua việc giúp đỡ người khác. 

9. Bình an: hòa hợp giữa cá nhân và tập thể. Thống nhất = hòa hợp 

10. Tha thứ: cho tất cả & cho bản thân. Học hỏi. Tha thứ. Hàn gắn. Trao truyền 

11. Siêu việt: là vẻ đẹp bên trong mỗi người. Vượt lên bản ngã để thấy điều đó. 

12. Thanh tịnh: đến từ bên trong, hãy cho phép nó tỏa ra bên ngoài. 

13. Biết ơn: là sự tôn trọng tối thượng. Luôn thắp nó lên. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Mô tả về 3 hệ: 

Các Sứ giả cũng cho biết thêm về 3 hệ này thông qua các bảng biểu sau: 
 

 

 
 
 

 
 
 

Hệ 1 = Bản chất tốt đẹp  
(Bản ngã = 1/2) 

Hệ 2 = Bản chất chân thật  
(Bản ngã = 1/3) 

Hệ 3 = Bản chất thiêng liêng 
“Ngôi sao 6 cánh được thắp 
sáng hoàn toàn 
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Lời kết: 

Quán chiếu về “13 Ngõ Dẫn Tới Tâm Thức Từ Ái Mới” với tác ý mang hạnh phúc đến muôn loài sẽ 
giúp chúng ta có được nhiều ánh sáng và trí tuệ trong đời sống. Hiểu rằng tất cả chúng ta là một và 
quán xét về khái niệm này sẽ giúp bạn có thể cống hiến đời mình để làm lợi ích đến tập thể, và đó 
chính là một nhân lành cao thượng.  

 

Yêu thương, chấp nhận và cho đi bất cứ khi nào có thể, bằng một thái độ khiêm cung và trong sáng 
sẽ là cách sống mới trên hành tinh chúng ta. Một khi chúng ta đã cảm nhận được ích lợi từ việc thực 
hành những điều này, đã tìm thấy bình an, hạnh phúc và sự thịnh vượng bên trong mình, chúng ta 
sẽ có thể bắt đầu giúp đỡ người khác cùng trải nghiệm điều đó.  

 

Mong rằng 13 cửa ngõ này sẽ giúp bạn thêm nâng niu và trải lòng mình đến với thật nhiều nguồn 
sáng mới, và mong chúng giúp bạn tiến tới lối sống thật tích cực, lạc quan và yêu thương! 

 

 

Mong tất cả chúng ta cống hiến hết mình trên hành trình tiến tới ánh sáng và 

truyền trao cảm hứng tích cực cho nhau. Mong tất cả những ánh sáng bên trong 

chúng ta được thắp lên thật rực rỡ để trở thành những ngọn hải đăng của ánh 

sáng và tình thương đến toàn thể vũ trụ!  

Với lời chúc phúc lành, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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VI ̀LỢI IĆH ĐÊŃ HÊT́ THẢY MUÔN LOÀI 
Nguyện cầu cho tât́ cả đạt được hạnh phúc tối thượng &  

nhanh chóng thoát khỏi mọi khổ đau. 

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

