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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 tập này: 
 

1) Hoàn tất Tập 3 - Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng (Chuyến Hành Hương). 

2) Đã có đủ 3 tháng giãn cách kể từ ngày bắt đầu hành hương. 

3) Kích hoạt (mở khóa) tập này với hướng dẫn và mã số ở trang kế. 

4) Đã hoàn tất 2 giáo trình The Syon Cleanse và Maitrijusha tập 1 (không bắt buộc). 
 

Môṭ khi đã mở khóa kích hoạt, 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 
kićh hoaṭ các năng lượng và kênh dẫn trong tập Ánh sáng 

Monimo, với mã số chính xác là 44748189. 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 ÁNH SÁNG MONIMO: 

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 4 của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng 
- Ánh sáng Monimo. Trong 6 tháng tới sẽ có rất nhiều sự làm lành diễn ra thật sâu để giúp bạn 
chuẩn bị cho Cấp độ Master của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng. 

 

Như các Sứ giả đã giải thích, tập Ánh sáng Monimo sẽ giúp lấy đi rất nhiều “mảng tối” bên trong mỗi 
người. Điều này đòi hỏi sự buông bỏ và di dời nhiều loại ô nhiễm đã hằn sâu trong tâm thức.  

 

Các năng lượng thuộc Ánh sáng Monimo có thể làm gia tăng cường độ của thứ mà chúng ta gọi là 
hiệu ứng thải độc một cách liên tục. Một vài người có thể thấy rằng đây là khoảng thời gian mà Vũ 
trụ dường như ép họ đến mức tột độ và tạo ra thật nhiều ‘cơ hội vàng’ để họ có thể buông bỏ khuynh 
hướng hành xử theo bản ngã (bản năng).  

 

Đây là một phần của quá trình tiến hóa. Nó là cách mà Vũ trụ giúp chúng ta buông bỏ những gì còn 
ẩn sâu bên trong và đang chắn đường không cho bạn tiến tới.  Trong khoảng thời gian này luôn nhớ 
rằng các Sứ giả của Ánh sáng Monimo sẽ luôn dõi theo bạn trong yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ 
vì lợi ích tốt nhất đến bạn, để bạn có thể đến với nhiều ánh sáng và tiǹh thương hơn trong cuộc đời.  

 

Vì vậy, dù cho đây là một chặng đường khá gian nan, nhưng phần thưởng đợi bạn ở phía trước rất 
đáng để bỏ sức. Rung động năng lượng của bạn sẽ thăng cấp vượt bậc vì lợi ích của tất cả.  

 

Chúng tôi thành tâm mong rằng bạn sẽ kiên quyết và can đảm tới cùng trong chặng phát triển cuối 
này, và mong tằng bạn sẽ nhận lại thật nhiều quả lành cùng sự an lạc ở tập kế, Con Đường Hợp 
Nhất Tới Ánh Sáng – Cấp độ Master. 

 

Giờ đây, xin hãy tận hưởng các bài tập tự chữa lành trong tập Ánh sáng Monimo và mong chúng 
giúp bạn đạt đến trạng thái thuần khiết hơn, hiểu và thương nhiều hơn – vì lợi ích đến muôn loài!  
 
 

 

Sử duṇg phiên bản mới nhất của Con Đường Hơp̣ Nhất Tới Ánh Sáng - 
Tâp̣ 4! 

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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MỤC LỤC: 
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KHÁI QUÁT VỀ LỘ TRÌNH THĂNG CẤP: 

Trong phần này, chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về những cảm xúc mà bạn có thể trải qua trong quá trình 
thực hành Lô ̣Triǹh Thăng Cấp. Chúng sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết thêm về toàn bộ tiến 
trình.  

 

Một vài bạn có thể thấy năm vừa qua của chuyến hành trình là khoảng thời gian ngập tràn yêu 
thương, hạnh phúc và bình an. Bạn có thể thấy rằng việc đón nhận năng lượng là trải nghiệm tuyệt 
vời nhất, thăng hoa nhất khi bạn tiến dần về phía Tâm Thức Mới. Nếu điều này xảy ra với bạn, 
chúng tôi thật sự vui mừng vì điều đó!  

 

Một số bạn khác có thể trải qua chặng đường này theo một cách khác hơn. Họ có thể gặp phải rất 
nhiều các hiệu ứng thải độc, hết lần này đến lần khác, và thậm chí cảm thấy thất vọng vì sao mà lộ 
trình này nhiều khó khăn đến vậy!  

 

Chúng tôi muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của Marty & Gerry để bạn hiểu rằng, 2-3 năm đầu tiên 
của Lô ̣Triǹh Thăng Cấp là thử thách lớn nhất trong suốt cuộc đời của họ, tính đến hôm nay! 

 

Họ đã phải liên tục đối mặt với sự giận dữ, thất 
vọng, căng thẳng, chán nản và rất nhiều cảm xúc 
tiêu cực xuất phát từ bên trong! Đây cũng là 
khoảng thời gian mà vũ trụ dường như đã liên 
tiếp dồn họ vào đường cùng và bằng cách nào 
đó, đã tạo ra nhiều tình huống thử thách để vắt 
kiệt tinh thần và đưa họ vào những trạng thái cảm 
xúc không ổn định, thực sự khó khăn.  

 

Trong khoảng thời gian này, họ đã cãi nhau nhiều 
lần và gây hấn với cả thế giới khi các ô nhiễm tiêu 
cực lần lượt được đẩy lên bề mặt cho việc thanh 
lọc và tiêu trừ. Tóm lại, 3 năm đầu tiên của Lô ̣
Triǹh Thăng Cấp chính là giai đoạn nhiều thử 
thách gian lao nhất trong cuộc đời họ cho đến 
nay. 
 
Vì vậy nếu bạn thấy mình cũng gặp tình huống tương tự như thế, hãy biết rằng bạn không đơn độc 
một mình. Chúng tôi hiểu những gì bạn đang trải qua, với sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc. Tất cả 
những gì bạn cảm nhận, dù cho nó là sự chán ghét, trầm cảm, cô đơn, bực tức, hoài nghi, lo lắng, 
hay sợ hãi – cảm thấy như cả thế giới đều quay lưng lại với mình - tất cả đều chỉ là những tình 
huống được thiết kế dành riêng cho bạn vào đúng thời điểm cần thiết, để bạn có thể chữa lành, 
thanh lọc, và trải lòng đến với những cung bậc cao hơn của sự thanh tịnh, ánh sáng và tiǹh thương,  
 

Dù cho mọi thứ lúc đó có vẻ thật khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn thân mời bạn tiếp tục dấn bước trên 
Lô ̣Triǹh Thăng Cấp vì nó chính là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bản thân mình. Chúng tôi xin 
cam đoan với bạn, một khi đã đặt chân đến vùng đất của yêu thương và an lạc bên trong mình, bạn 
sẽ thấy hành trình này dễ thở hơn rất nhiều lần.  

 

Thanh lọc 
tâm thức 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Lô ̣Triǹh Thăng Cấp là một quá trình tăng tiến dần dần, xảy ra từng lớp một trong khoảng thời gian 
khá dài và cần rất nhiều sự kiên nhẫn từ bạn! Với Marty & Gerry, thời điểm viết những dòng này 
cũng là lúc họ đã trải qua một hành trình dài với rất nhiều tập trong Lô ̣Triǹh Thăng Cấp, và họ thấy 
rằng đoạn đầu của hành trình quả thực là chặng gian nan nhất. 

 

Hãy nhớ rằng, càng đi tới bạn sẽ càng thấy bớt dần những khó khăn thử thách, một cách chậm rãi 
nhưng chắc chắn sẽ là như vậy. Giờ đây chúng ta vẫn còn kha khá các chướng ngại bên trong và 
nhiều ô nhiễm cần được thanh lọc, vì vậy hãy cứ tiến bước để buông bỏ chúng. Phần thưởng dành 
cho bạn sẽ là trạng thái Tâm Thức Cao Hơn và điều đó hoàn toàn xứng đáng! 

 

Như đã nói ở tập trước, Lô ̣Triǹh Thăng Cấp chính là hành trình tịnh hóa vô số những bất thiện 
nghiệp mà bạn đã có trong nhiều kiếp quá khứ, chỉ bằng vài năm ngắn ngủi trong đời này. Do đó mà 
những khó khăn thử thách chắc chắn sẽ xảy ra! 

 

Hãy biết rằng, trên tất cả, Lô ̣Triǹh Thăng Cấp của bạn đã được thiết kế và bảo hộ bởi các Tâm 
Thức Cao Hơn. Toàn bộ tiến trình này luôn được dẫn dắt và che chở bởi rất nhiều các chúng sanh vĩ 
đại, luôn tưới tẩm tình thương lên bạn trong từng khoảnh khắc.  

 

Chúng tôi mời bạn dành ra ít phút để suy ngẫm về thông tin qua trọng này, và hãy luôn giữ nó trong 
tâm khi bạn bước đi trong Ánh sáng Monimo. Hi vọng thông điệp này sẽ giúp bạn cảm thấy không 
đơn độc trong suốt hành trình, và hãy nhớ rằng những ai đang cảm thấy chản nản thất vọng, chắc 
chắn sẽ thấy chúng biến mắt dần khi bạn tiếp tục thăng cấp.  

 

Theo sự hiểu biết của chúng tôi, thăng cấp chính là lộ 
trình dẫn dắt tâm thức mỗi người ra khỏi trạng thái 
‘bản năng’ hay ‘bản ngã’ để đạt đến trạng thái mới của 
‘sự thống nhất’ và ‘hòa hợp’. Để làm được điều này, 
các năng lượng sẽ yêu cầu bản ngã buông bỏ sự cai 
trị của nó lên bạn và giúp bạn nâng niu những giá trị 
yêu thương và hợp nhất bên trong mình.  

 

Lô ̣Triǹh Thăng Cấp cũng sẽ giúp bạn kết nối với các 
dòng tâm vô biên của từ - bi - hỷ - xả, và đồng thời đòi 
hỏi bạn buông xuống rất nhiều năng lượng tồn đọng 
không còn cần thiết cho chuyến đi nữa.  

 

Bạn càng buông bỏ nhiều bao nhiêu – bạn càng nhận 
được sự thanh lọc và chữa lành nhiều bấy nhiêu. Vì 
vậy, nếu thấy mọi thứ sao mà khó khăn đến thế, hãy 
luôn hướng tâm về ánh sáng đang chờ bạn ở cuối 
đường hầm!  
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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 

(Chuyến Hành Hương) 

3 tháng 

4) Ánh sáng Monimo 

(Ánh sáng Monimo) 

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 
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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 

Con Đường Hơp̣ Nhất Tới Ánh Sáng 
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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 
 

Lớp thứ 1 

Oddicee 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  

 

 

 

 
 
 

 

Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 1 - Oddicee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Ánh sáng Monimo! 

Với rất nhiều yêu thương & hào hứng, chúng tôi chào đón bạn đến với chuỗi năng lượng thực sự 
rộng mở và thăng hoa trong Ánh sáng Monimo. 

Ánh sáng Monimo là tập cuối cùng trong Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng và sau tập này, bạn sẽ 
được tiếp cận với Cấp độ Chuyên viên - Master cũng như Cấp độ Giảng viên – Master Teacher. Giờ 
đây, hãy cùng chúng tôi đến với Lớp thứ 1 Oddicee trong Ánh sáng Monimo! 

Năng lượng tại Lớp thứ 1 sẽ chuyển hóa tâm thức của bạn sâu sắc hơn, đến với sự thức tỉnh vì lợi 
ích của tất cả muôn loài. Đây là khoảng thời gian đáng nhớ khi tâm hồn bạn trải qua cuộc cách mạng 
để thay đổi và mở ra nhiều cách cửa mới để chiếu thêm ánh sáng chữa lành vào những nẻo khuất 
đang cần chuyển hóa. 

Tập Ánh sáng Monimo bao gồm 6 Lớp, với mỗi lớp sẽ được xây dựng trên nền tảng trước đó để 
mang đến sự chữa lành và chuyển hóa thật sâu sắc. Một vài chặng có thể sẽ khó khăn hơn so với 
những gì bạn từng đối diện, tuy nhiên hãy nhớ rằng mọi thứ diễn ra là vì lợi ích tốt nhất dành cho 
bạn, để bạn có thể tiếp tục gia tăng rung động vì lợi ích cho tất cả.  

Giờ đây bạn đang bước vào một chương hoàn toàn mới trong 
việc chữa lành và thay đổi năng lượng. Hãy trân trọng nó và 
chuẩn bị đón nhận rất nhiều thử thách mà cấp độ này có thể mang 
lại. Chẳng việc gì phải làm kẻ tử vì đạo, hãy cứ làm những gì bạn 
có thể trong khả năng, và luôn nhớ tác ý vì lợi ích đến muôn loài. 
Ghi nhớ điều này luôn luôn. 

Thương chúc bạn có thật nhiều khám phá về bản thân mình trong 
chặng này, với nhiều tình thương và phúc lành đến từ rất nhiều 
các chúng sanh đang dõi theo Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh 
Sáng!  
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Mục lục: 
 

Nội dung Trang 

Chào mừng bạn đến với Ánh sáng Monimo! 2 

1. Giới thiệu Ánh sáng Monimo 3 

2. Giới thiệu các lớp trong Ánh sáng Monimo 7 

3. Bảng tóm tắt Ánh sáng Monimo  9 

4. Lớp thứ 1 - ODDICEE 10 

5. Ôn bài về nghệ thuật trao tặng 14 

6. Lời kết 16 

 

 

 

 
 

 
 

1. Giới thiệu Ánh sáng Monimo: 
 

Trước khi bắt đầu, xin hãy đón nhận các năng lượng trong giáo trình Tập 1 – Maitrijusha & 
Maitrijusha-Ni cũng như The Syon Cleanse trước khi đến với ánh sáng Monimo. Chúng tôi đã đề 
xuất việc này tại Chuyến Hành Hương và đây là lúc để bạn đón nhận chúng. 

 

Những ai chưa học qua giáo trình Maitrijusha & Maitrijusha-Ni và The Syon Cleanse, xin hãy ghé 
website của chúng tôi để tải về hoàn toàn miễn phí. Các bài học này cần tối thiểu 11 ngày để hoàn 
tất và sau đó bạn có thể quay lại với giáo trình Ánh sáng Monimo. 

 

Sau khi hoàn tất tập Ánh sáng Monimo, bạn sẽ có cơ hội trở thành Chuyên viên và Giảng viên của 
Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng. Chúng tôi thật sự vui mừng được trao tặng cơ hội này đến 
bạn!

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Giờ đây hãy cùng chúng tôi khám phá những món quà 
có mặt trong tập Ánh sáng Monimo. 

 

Sau rất nhiều những bài học cũng như trải qua một 
Chuyến Hành Hương, có lẽ bạn đã phát triển thêm 
nhiều hiểu biết mới mẻ về các tôn giáo, tín ngưỡng, 
văn hóa cũng như những rung động chữa lành khác.  

 
Tại tập Ánh sáng Monimo này, bạn hãy bắt đầu để ý 
xem những sự thay đổi nhỏ bé nào đang bừng nở 
bên trong mình. Sự quán chiếu, xem xét này thực sự 
có giá trị khi chúng ta được chữa lành ở các cấp độ 
ngày một sâu hơn. 

 

Chúng tôi khiêm tốn đề nghị rằng, bất cứ khi nào có 
thể bạn hãy dừng lại ít phút để nhìn lại quãng đường 
đã qua. Những sự thay đổi nào đã diễn ra trong đời 
sống của bạn? Những nhận thức mới nào mà bạn giờ 
đây đang có? Những gì bạn vẫn còn bám víu vào và 
giờ đây nên buông bỏ?  

 

Có thể bạn sẽ bắt gặp một vài khuôn mẫu hay vấn đề 
cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống mình? Những thứ liên 
quan đến các mối quan hệ, các cảm xúc, sự thiếu an 
toàn, những thói quen khó bỏ, v.v.. 

  
 

Hãy nhớ đồng thời nhìn lại những thành quả mình đã có trong lộ trình cho đến hôm 

nây, với một trái tim đồng cảm và yêu thương! 

 
Nhiều bạn có lẽ đã phát triển rất nhiều nhận thức mới về cuộc đời, về các mối quan hệ, chế độ ăn 
uống hay thậm chí là hướng đi khác cho đời mình. Bạn đã thực sự thay đổi rất nhiều trong thời gian 
vừa qua, vì vậy hãy tự vỗ vai mình một cái cho tất cả những nỗ lực mà bạn đã dày công kiên trì! 
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Quay lại vấn đề, hãy lắng nghe những gì mà Sứ giả của Ánh sáng Monimo chia sẻ. Monimo nghĩa là 

“nối 2 thành 1”: 

“Mon” = 2 

“Mo” = kết nối 

Dưới đây là thông điệp mà chúng tôi trực tiếp nhận được từ các Sứ giả, 
giúp giải thích nguyên tắc và mục tiêu của Ánh sáng Monimo: 

 
 

“Các năng lươṇg, kênh dẫn và bài học trong Ánh sáng Monimo sẽ cho phép 

sự mở rộng cần thiết để mỗi người tiếp cận với con đường thực sự của mình. 

Giống như một con sông lớn sẽ có nhiều ngã rẽ, chúng ta cũng sẽ bắt gặp 

rất nhiều “ngõ ngách” xuất hiện trong lộ trình để mang đến những trải 

nghiệm khác biệt, có lên và có xuống. 

Đôi khi trong đời mình, chúng ta cần phải rẽ xuống một ngõ ngách nhỏ, để có thể học được điều gì đó 

mới mẻ về bản thân mình – đó là những thứ có ích cho tổng thể, khi chúng ta quay trở lại với con 

đường chính.  

Ánh sáng Monimo sẽ là những ngã rẽ, những ngõ ngách được thiết kể để mang đến trải nghiệm đa 

chiều cho bạn – vì lợi ích của chính bạn và những người xung quanh.  

Ở tầm vóc tâm thức cộng đồng, càng nhiều người có thể bước xuống những hang hầm của bóng tối – 

để đối diện với nỗi sợ hãi và tổn thương sâu sắc nhất trong mình, càng nhiều ánh sáng sẽ phát triển 

trong tâm thức chung. Mỗi một mảnh vỡ của sợ hãi và tổn thương được hàn gắn bên trong bạn sẽ có 

tiềm năng ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại và các chúng sanh trong mọi chiều kích, theo một cách 

vô cùng vi tế và sâu thẳm. 

Sẽ không có sự tiến lên nếu chúng ta chưa dừng lại để tháo gỡ những sợi dây và nút thắt ràng buộc từ 

quá khứ. Điều này sẽ xảy ra theo rất nhiều cách thức. Bạn sẽ được dẫn dắt để tháo gỡ dần những 

năng lươṇg bên trong mình bằng tình thương vô điều kiện. Hãy cho phép điều này. 
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“Nối 2 thành 1” ở đây nghĩa là những hành vi gì đã được tạo ra trước đó sẽ được kết nối vào những 

hành vi mới xảy ra về sau. Bạn có thể tự đưa ra kết luận về cụm từ này. Nói một cách đơn giản, 

những thứ bạn bỏ đi để tiến về phía trước sẽ cho phép những thứ mới được nở hoa. Điều này sẽ diễn 

ra ngay tại tập Ánh sáng Monimo này.  

 

Bạn sẽ nối những dấu chấm lại với nhau – kết hợp từng mảnh ghép mới về bản thân mà mình đã có 

được thông qua việc trao đổi năng lươṇg lại thành một. Tuy nhiên để tất cả những “dấu chấm mới” 

hay những mảnh ghép mới này được hoàn toàn hòa hợp vào trong bạn, nhất thiết sẽ có những phần 

cần phải lộ diện và ra đi trong tình thương.  

Đây là một phần thiết yếu của quá trình và cũng là lý do vì sao bạn cảm thấy hết lần này đến lần 

khác những cảm xúc thiếu thỏa mãn, đau đớn, tức giận và khổ sở hơn rất nhiều so với trước đây. 

Những ngã rẽ của một dòng sông đang “làm nhiệm vụ của nó”, mang bạn đến với những thứ thẳm 

sâu trong đáy lòng đang cần được hàn gắn. Tất cả chỉ để bạn có thể yêu thương bản thân vô điều 

kiện ở một mức độ sâu hơn, và để nâng cao rung động yêu thương cho tâm thức tập thể. Công việc 

bạn đang làm là tối cao, đầy gian lao và thử thách.  

Bạn có thể làm những gì có ích cho mình trong khoảng thời gian này. Tụng kinh, đọc các trang về 

lòng từ ái, thực hành bố thí cúng dường, hành thiền, yoga, tự chữa lành, đọc sách, v.v.. bất cứ thứ 

gì có thể hỗ trợ bạn. 

Hãy nhớ đây là lúc mà bạn phải đối diện với những thứ đã chôn chặt trong 

lòng từ vô số những tổn thương. Những thứ mà chưa 

bao giờ được đón nhận chút tình thương hay thông 

cảm. Điều này thực sự rất khó khăn. Nhưng hãy nhớ 

tình thương là liều thuốc chữa lành cho tất cả. Luôn 

là như vậy. 

Đừng nghĩ nhiều về việc “kết nối những dấu chấm”, 

hãy cứ mở lòng mình cho phép năng lươṇg được chảy 

vào những vùng còn chưa tỉnh thức. 
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Bạn đang được hướng dẫn đến những nơi cần đến, trong yêu thương.  

Hãy phó thác và buông bỏ tất cả những gì đang níu giữ bạn.” 

 
~Zherrion 

Điều đó có nghĩa là để cho năng lươṇg mới từ các biểu tươṇg tuôn chảy vào trong, và quan trọng 

không kém là để cho năng lươṇg CŨ được chảy ra ngoài rồi buông bỏ. Bạn càng chấp nhận buông 

xuống nhiều mảnh ghép cũ, quá trình này càng dễ dàng. Bạn càng bấu víu lấy chúng, khổ đau sẽ càng 

kéo dài.  

“Tôi mở lòng và buông bỏ trong tình thương.” 

 
Ánh sáng Monimo sẽ tiếp diễn thông qua nhiều lớp, mỗi lớp là một dòng chảy đến với một lãnh địa 

khác nhau trong lộ trình chữa lành của bạn. Không phải là cố định, nhưng mỗi lớp sẽ đi theo một 

chủ đề chính về chữa lành. Khi sự hàn gắn diễn ra, bạn sẽ thấy những vấn đề tương tự nhau đang 

chồng chéo và cần chúng ta tháo gỡ từng lớp một, giống như lột ra từng lớp vỏ hành để thấy được 

cốt lõi bên trong.  

Nhớ rằng lộ trình của bạn đang được dõi theo, hỗ trợ và dẫn dắt với sự lưu ý sát sao, đầy trách 

nhiệm và yêu thương, vì lợi ích cho tất cả. Hãy du hành trong an toàn, để mọi thứ thuận theo tự 

nhiên chứ đừng gượng ép.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giới thiệu các lớp trong Ánh sáng Monimo: 

Tập Ánh sáng Monimo bao gồm 18 kênh dẫn sẽ được trao truyền trong thời gian 6 tháng. Các kênh 
dẫn được tập hợp lại theo 6 lớp, mỗi lớp sẽ bao gồm 3 kênh dẫn (hay ba biểu tượng).  

 

Trong 5 lớp đầu, mỗi kênh dẫn sẽ hoàn tất nhiệm vụ của nó trong 7 ngày. Sau 21 ngày thực hành là 
11 ngày nghỉ ngơi. Do đó mỗi lớp sẽ cần khoảng 32 ngày để hoàn tất.  
 
Riêng lớp thứ 6 cũng có 3 kênh dẫn, nhưng thời gian thực hành ngắn hơn, chỉ có 29 ngày. Như vậy 
bạn cần khoảng 6 tháng để hoàn tất giáo trình Ánh sáng Monimo. 
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Lớp đầu tiên, Oddicee sẽ được thực hành trong 32 ngày nhưsau: 

 
  Phần A - 7 Ngày  

 Phần B - 7 Ngày  

 Phần C - 7 Ngày 

  11 Ngày nghỉ ngơi, sau đó lớp thứ 2 bắt đầu. 

 
Bảng tóm tắt Ánh sáng Monimo ở trang sau sẽ ghi rõ thêm chi tiết về điều này. 

 

*** 

Thêm vào đó, chúng tôi cũng được nhận thêm Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới cho tập Ánh sáng 
Monimo này! Đây quả là điều bất ngờ với Marty & Gerry, vì ban đầu họ nghĩ chỉ có 13 trang. Tuy 
nhiên giờ đây lại được tặng thêm 18 trang nữa, và ngay tại lớp thứ nhất bạn sẽ được kích hoạt các 
trang từ 14-19 để sử dụng bổ trợ cho Ánh sáng Monimo. 

 

Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới cung cấp cho bạn một vài gợi ý để suy ngẫm khi bạn trải qua từng 
đợt thanh lọc và chữa lành. Chúng không phải là những điều khoản bắt buộc tuân theo, mà là những 
chỉ dẫn nhẹ nhàng để giúp bạn có thêm bạn đồng hành trong chặng đường này.  

 
Ở 2 lớp đầu tiên, các Sứ giả khuyên bạn hãy đọc các trang 14 – 19 tại phần Phụ Lục 1 thường 
xuyên. Việc đọc nhiều lần, quán tưởng về ý nghĩa của nó được cho là sẽ giúp mang đến hiểu biết 
sâu sắc hơn vào đời sống của bạn.  

 

Marty & Gerry thấy rằng, việc đọc những trang này giúp họ có ý thức và hiểu hơn về vấn đề mà họ 
đang phải đối diện. Họ tin rằng những trang này ở đây để giúp chúng ta tiến hóa và hiểu sâu thêm về 
những gì đang diễn ra quanh mình.  

 

Xin hãy tin vào trực giác và đọc những trang này khi nào bạn cảm thấy cần. Các vị Sứ giả đã gợi ý 
rằng việc đọc tụng chúng thường xuyên sẽ hỗ trợ cho quá trình chữa lành và phát triển của bạn – 
đặc biệt là trong những giai đoạn có nhiều hiệu ứng thải độc.  

 
“Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới là những ánh sáng dẫn 

đường trong đêm tối. Chúng không phải là phương thuốc 

cho những chứng bệnh hay một bộ nguyên tắc cố định. 

Chúng ở đây để khơi gợi lòng từ ái trong bạn được phát 

triển và trải rộng hơn, vì lợi ích cho toàn thể tâm thức cộng 

đồng. Hãy sử dụng chúng như vậy.” 
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3. Bảng tóm tắt tập Ánh sáng Monimo: 
 

 

 
Lớp  

 
Tên lớp 

 
 

 
Tên biểu tượng  

Thời gian chờ  

(trước khi khai kênh) 

Tổng 

thời 

gian 

 
 
 

1 

 
 
 

Oddicee 

 
 

A 

 
 

Ipee 

Sau 21 ngày thực hành phần 

Odonite Sequel + tối thiểu 3 

tháng Chuyến Hành Hương  

 

32 
Ngày 

B Honchee 7 Ngày từ khi khai kênh Ipee 

C Scree 7 Ngày từ khi khai kênh Honchee 

 

 
2 

 

 
Monnicee 

A Pulchowk 11 Ngày từ khi kết thúc Scree  
32 
Ngày B Analchowk 7 Ngày từ khi khai kênh Pulchowk 

C Slorchowk 7 Ngày từ khi khai kênh Analchowk 

 

 
3 

 

 
Pledicee 

A Hiroshiam 11 Ngày từ khi kết thúc Slorchowk  
32 
Ngày B Blushiam 7 Ngày từ khi khai kênh Hiroshiam 

C Aniam 7 Ngày từ khi khai kênh Blushiam 

 

 
4 

 

 
Suricee 

A Heliktite 11 Ngày từ khi kết thúc Aniam  
32 
Ngày B Briliktite 7 Ngày từ khi khai kênh Heliktite 

C Ioniktite 7 Ngày từ khi khai kênh Briliktite 

 

 
5 

 

 
Pluricee 

A Hiroshi 11 Ngày từ khi kết thúc Ioniktite  
32 
Ngày B Bikrishi 7 Ngày từ khi khai kênh Hiroshi 

C Urashi 7 Ngày từ khi khai kênh Bikrishi 

 

 
6 

 

 
Mallicee 

A Gelome, Penome, 
Quiome 

11 Ngày từ khi kết thúc Urashi 
 

29 
Ngày 

B Quiome, Gelome, 
Penome 

6 Ngày từ khi khai kênh Phần A 

C Quantiome 6 Ngày từ khi khai kênh Phần B 
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4. Lớp thứ 1 - ODDICEE: 

Lớp thứ 1 Oddicee bao gồm 3 Phần với 3 biểu tượng: Ipee, Honchee và Scree, sau đó là thời gian 
nghỉ ngơi 11 Ngày. 

 
 

 

Lớp thứ 1: ODDICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  
 
 

PHẦN A - 
IPEE 

Ipee 

2 Ipee 

3 Ipee 

4 Ipee 

5 Nghỉ ngơi 

6 Nghỉ ngơi 

7 Nghỉ ngơi 

8  
 
 

PHẦN B - 
HONCHEE 

Honchee 

9 Honchee 

10 Honchee 

11 Honchee 

12 Nghỉ ngơi 

13 Nghỉ ngơi 

14 Nghỉ ngơi 

15  
 
 

PHẦN C - 
SCREE 

Scree 

16 Scree 

17 Scree 

18 Scree 

19 Nghỉ ngơi 

20 Nghỉ ngơi 

21 Nghỉ ngơi 

11 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 22 - 32) 
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Phần A: IPEE: 

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. 

Sau khi đã kích hoạt năng lượng, vào ngày 1 - 4, hãy đặt Biểu tượng Ipee (xem hình bên dưới) vào 
Luân Xa Mặt Trời (đám rối dương hay Luân xa thứ ba) 2-3 lần mỗi ngày, trong 4 ngày liên tiếp. Khi 
bạn đặt biểu tượng này vào Luân Xa Mặt Trời, hãy buông thư và đón nhận năng lượng trong khoảng 
5 phút. Sau đó, hãy nghỉ ngơi trong 3 ngày để năng lượng ổn định trước khi đến với Phần B. 

 

Thông tin thêm: 

Lần đầu tiên kích hoạt Biểu tượng Ipee, Gerry cảm thấy nó giống như một loại chìa khóa, mở ra 
hàng nghìn các sóng năng lượng khác cuốn vào nhau như một vòng xoáy và di chuyển vào Luân Xa 
Mặt Trời, từ đó chúng di chuyển lên xuống dọc theo trục năng lượng chính của cơ thể. 

IPEE 
(đọc là Ai- pi) 

1 

2 

4 

3 

IPEE Cách vẽ IPEE 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần B: HONCHEE 

Dưới đây là thông tin vắn tắt của các Sứ giả về Phần B - Biểu tượng ‘Honchee’: 
 

 
“Làm dịu. 

Rất nhiều các mối nối lỏng lẻo được cột lại trong 

phần này. Đó là tất cả những gì bạn nên biết.  

Hãy tiếp tục.”  

Trong ánh sáng, ~Apachee 

Đặt biểu tượng Honchee (xem hình bên dưới) vào Luân xa Vương miện và mở lòng nhận năng 
lượng trong 10 phút, sau đó đặt Biểu tượng vào Luân xa Tim và tiếp tục mở lòng nhận năng lượng 
trong 10 phút. 

Lặp lại hai lần mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi đến với Phần 
C. 

 
 

HONCHEE 
(Đọc là Hon - chi) 

 
1 

2 

3 

HONCHEE Cách vẽ HONCHEE 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần C: SCREE 

Đây là những thông tin về biểu tượng này: 

 

“Mở ra những cánh cửa mới, bước vào các sóng rung sâu hơn thuộc trạng thái bình an. Biểu 

tươṇg Scree đặc biệt hữu ích trong việc xóa bỏ chướng ngại và nâng cao ranh giới của sự mãn 

nguyện – kết nối sự thật của bạn vào lô ̣triǹh và mang đến sự hiện diện của tình thương, vì lợi 

ích cho tất cả.” 

Đặt biểu tượng Scree: 

  vào Luân xa Trán và sau đó nhận năng lượng trong 3 phút  

 vào Luân xa Tim và sau đó nhận năng lượng trong 3 phút 

  vào Sacral Chakra và sau đó nhận năng lượng trong 5 phút 

 vào toàn bộ cơ thể và nhận năng lượng trong 3 - 5 phút. 

Bạn có thể gõ Biểu tượng 3 lần và sau đó mở lòng nhận năng lượng trong 3 - 5 phút. Lặp lại 2-3 lần 
mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó nghỉ ngơi 11 Ngày trước khi bắt đầu Lớp thứ 2. 

 
 

SCREE 
(Đọc là Sri) 

 
1 

2 

3 

4 

SCREE Cách vẽ SCREE 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://youtu.be/RddYe2v_oLU
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5. 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. 
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

16 of 120 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.06.21 

 

 

 

 

 
*** 

6. Lời kết: 

Với thật nhiều sự ấm áp và cảm thông, chúng tôi chúc mừng bạn đã hoàn thành Lớp thứ nhất của 
Ánh sáng Monimo; Oddicee. Năng lượng trong Ánh sáng Monimo dường như được xây dựng dần 
qua từng lớp và giúp chúng ta trải rộng cho tới chặng cuối cùng, Lớp thứ 6. Chúc mừng bạn! 

 

Chúng tôi thành tâm hi vọng rằng bạn sẽ tiếp tục đến với Lớp thứ hai của hành trình khi đã sẵn sàng. 
Lớp này có tên là ‘Monnicee’, và mang các sóng rung giúp làm sạch thêm những mảng tối và tồn dư 
năng lượng bên trong. Lớp thứ hai có thể được kích hoạt sau khoảng thời gian tối thiểu 11 Ngày sau 
khi kết thúc Phần C của Lớp thứ 1 - Scree. 

 

Mong bạn tiếp tục mang tình yêu thương hòa hợp đến cho những 

người xung quanh và mong cho ánh sáng của bạn tỏa chiếu rạng 

rỡ vì lợi ích tối thương cho tất cả muôn loài.   

Với lời chúc phúc lành, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

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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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 
 

Lớp thứ 2 

Monnicee 
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Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 2 - Monnicee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 2! 

Với ánh sáng và tiǹh thương chúng tôi đón chào bạn đến với các năng lượng mới trong lớp 
Monnicee!  

 

Bạn sẽ thấy rằng việc nhận các năng lượng trong Lớp thứ 2 y hệt như Lớp thứ 1 và chúng ta sẽ sử 
dụng các Biểu tượng để thăng cấp và chữa lành.  

 

Cũng giống như Bộ năng lượng Sorcebro, khi kết nối với các biểu tượng bạn sẽ hấp thụ chúng vào 
tiềm thức và chữa lành ở những cấp độ ngày một sâu hơn. Điều này hữu ích cho hành trình mở rộng 
và hợp nhất của chúng ta.  
 

Hi vọng chúng sẽ giúp bạn tiến bước theo một cách 
thích hợp nhất và hãy luôn nhớ rằng bạn luôn được dõi 
theo, chăm sóc và tưới tẩm bằng thật nhiều tình thương 
trong suốt hành trình chữa lành cam go này. 

 

Trái đất và các chủng loại trên hành tinh này, cũng như 
muôn vạn chúng sanh trong vũ trụ thật sự biết ơn những 
gian lao mà bạn đang trải qua để tăng ngưỡng rung 
động của mình và tất cả. Biết ơn bạn! 

 

Mong cho bạn bước đi trong ánh sáng và mở 

rộng lòng mình đến với Monnicee vì lợi ích 

của tất cả! 

 

 
 
Monnicee 

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

Nội dung Trang 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 2! 18 

1. Giới thiệu Lớp thứ 2 - Monnicee 19 

2. Lớp thứ 2 - MONNICEE 20 

3. Ghi chú về sự chữa lành lẫn nhau 24 

4. Lời kết 25 

 

 
1. Giới thiệu Lớp thứ 2 - Monnicee: 

Trong Lớp thứ 2, chúng ta cũng có 3 Phần và 7 Ngày thực hành cho mỗi phần. Sau đó là 11 Ngày 
nghỉ ngơi để năng lượng được cố định vào tiềm thức. Tổng cộng cả thảy 32 Ngày như sau: 

 
  Phần A - 7 Ngày  

  Phần B - 7 Ngày  

  Phần C - 7 Ngày 

   11 Ngày Nghỉ ngơi, sau đó Lớp thứ 3 bắt đầu  

Dưới đây là bảng biểu chi tiết của Lớp thứ 2. 
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2. Lớp thứ 2 - MONNICEE: 
 

 

 

 

Lớp thứ 2: MONNICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  

 

 

PHẦN A - 
Pulchowk 

Pulchowk 

2 Pulchowk 

3 Pulchowk 

4 Pulchowk 

5 Nghỉ ngơi 

6 Nghỉ ngơi 

7 Nghỉ ngơi 

8  

 

 

PHẦN B - 
Analchowk 

Analchowk 

9 Analchowk 

10 Analchowk 

11 Analchowk 

12 Nghỉ ngơi 

13 Nghỉ ngơi 

14 Nghỉ ngơi 

15  

 

 

PHẦN C - 
Slorchowk 

Slorchowk 

16 Slorchowk 

17 Slorchowk 

18 Slorchowk 

19 Nghỉ ngơi 

20 Nghỉ ngơi 

21 Nghỉ ngơi 

11 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 22 - 32) 
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Phần A: PULCHOWK: 

Đặt Biểu tượng Pulchowk (xem hình bên dưới) vào phía trước trán (ngay đường chân tóc) và nhận 
năng lượng trong 17 phút. Thực hành 2 lần mỗi Ngày trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó, xin nghỉ ngơi 
trong 3 ngày trước khi đến với Phần B. 

 

 
 
 

 
 

 
 

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! 

PULCHOWK 
(Đọc là Pun – chốc) 

2 

1 3 
 

4 

PULCHOWK Cách vẽ PULCHOWK 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần B: ANALCHOWK: 

Đặt Biểu tượng Analchowk (xem hình bên dưới) vào Luân xa Tim và thư giãn trong 22 phút. Bạn có 
thể gõ Biểu tượng 3 lần vào vùng này hoặc gõ liên tiếp trong vài phút cho đến khi cảm nhận được 
các sóng năng lượng. Thực hành 2-3 lần mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó, nghỉ ngơi 3 ngày 
trước khi bắt đầu Phần C. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALCHOWK 
(Đọc là En - nô - chốc) 

1 

2 

ANALCHOWK Cách vẽ ANALCHOWK 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần C: SLORCHOWK: 

Marty và Gerry đã được thông báo rằng: biểu tượng này nhắm đến những điều “mất quân bình” bên 
trong cơ thể, đặc biệt là những gì đã được khơi mở trong các kênh dẫn thuộc Lớp thứ 2 này. 

 
Đặt Biểu tượng Slorchowk (xem hình bên dưới) vào Luân xa Tim và nghỉ ngơi trong 8 phút. Bạn có 
thể gõ biểu tượng này vào 3 lần hoặc lặp lại khi bạn muốn kết nối sâu hơn với năng lượng. Bạn chỉ 
cần thực hành 1 lần mỗi ngày, trong 4 ngày liên tiếp và sau đó nghỉ ngơi 11 Ngày trước khi bắt đầu 
Lớp thứ 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLORCHOWK 
(Đọc là Slô – chốc) 

1 

Slorchowk Cách vẽ Slorchowk 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://youtu.be/ihzrD2TYhUw
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3. Ghi chú về sự chữa lành lẫn nhau: 

Khi Marty và Gerry đi qua các cấp độ thuộc Ánh sáng Monimo, họ nhận thấy rằng nếu xung quanh 
mình cũng có người đang thực tập chữa lành và khai kênh năng lượng sẽ giúp thúc đẩy nhiều sự 
hàn gắn hơn bên trong chính họ. 

 

Lấy ví dụ, khi bạn chữa cho một bế tắc liên quan đến cha mẹ hoặc anh chị em, có khả năng là bế tắc 
đó chỉ được hoàn toàn lành lặn khi cha mẹ hoặc anh chị em của bạn cũng có thể nhận được năng 
lượng chữa lành và buông bỏ vấn đề đó bên trong họ.  

 

Có thể đó chính là những tổn thương sâu sắc đến từ những người đã nuôi nấng bạn, các thành viên 
trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Có thể khi có sự hàn gắn nào đó diễn ra bên trong họ cũng sẽ 
giúp bạn buông bỏ và tiến lên phía trước. 

 

Dù cho không phải luôn là như vậy, tuy nhiên với các vấn đề gốc rễ sâu xa, việc chữa lành cần phải 
đến từ nhiều góc độ và thông qua tất cả những người có liên quan. Đây là điều bạn cần nhớ khi 
thăng cấp thông qua các kênh dẫn mới. 

 

Thêm vào đó, khi nhìn từ góc độ của lòng trắc ẩn, chúng ta cũng cần chia sẻ những năng lượng này 
đến với người khác để giúp đỡ họ trên hành trình tiến hóa. Tất cả đều có mối tương quan lẫn nhau! 
Bạn có thể chia sẻ chúng với đồng nghiệp, bạn bè, thân quyến v.v.. Mong cho tất cả chúng ta đều 
đạt đến trạng thái phúc lạc và an lành trong đời mình!  

 

Xin hãy cân nhắc điều này, nếu bạn thấy các năng lượng chữa lành trong Con Đường Hợp Nhất Tới 
Ánh Sáng có thể giúp ích cho ai đó, hãy giới thiệu họ đến với Love Inspiration và các giáo trình của 
chúng tôi. 

 

Hãy tiếp tục sử dụng các năng lượng này, gửi chúng đến với những nơi cần thiết, vì lợi ích cho tất 
cả!  

 
 

 

 

Chúng ta 

không-tách 
rời-lẫn-nhau 
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

25 of 120 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.06.21 

 

 

 

4. Lời kết: 

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành Lớp thứ 2 trong Ánh sáng Monimo. Phần kế tiếp là Lớp thứ 3 – 
Plediceecó thể bắt đầu sau 11 Ngày kể từ khi bạn hoàn tất 7 ngày thực hành Slorchowk. 

 

Tại Lớp thứ 3, chúng tôi sẽ giới thiệu các bài dẫn thiền để 
bổ trợ cho sự thực hành Biểu tượng. Đây là những món 
quà hỗ trợ thêm cho chữa lành khi chúng ta đến với lớp 
quan trọng này. 

 
Chúng tôi khuyến khích bạn dành khoảng thời gian nghỉ 
ngơi trước khi thực hành Lớp thứ 3 để đọc qua các tài liệu 
bên dưới và đảm bảo rằng mình tải về thành công các file 
dẫn thiền này.  
 
Việc tải về rất đơn giản và nếu bạn không rành về vi tính 
thì hãy hỏi chúng tôi để nhận được sự giúp đỡ.   

 

Hi vọng bạn sẽ tận hưởng các năng lượng đẹp đẽ của Monnicee và tiếp tục dấn bước trên hành 
trình Ánh sáng Monimo vì lợi ích cho tất cả. 

 

Chúc bạn nhiều an lành, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 
 

Lớp thứ 3 
Pledicee 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 3: Pledicee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 3 - Pledicee! 

Với thật nhiều tình thương, chúng tôi chào đón bạn đến với Lớp thứ 3 của Ánh sáng Monimo – 
Pledicee. Tại lớp này chúng ta sẽ có thêm một số trải nghiệm mới, ngoài việc thực hành biểu tượng 
như các lớp trước.  

Một số các bài dẫn thiền có chứa năng lượng chữa lành sẽ được giới thiệu nhằm giúp đưa vào 
những tần sóng mới, bổ trợ thêm cho các năng lượng từ biểu tượng. Chúng tôi dùng từ ‘dẫn thiền’, 
tuy nhiên thực tế đó là những sóng năng lượng chữa lành sâu được gắn vào các file âm thanh có lời 
dẫn.  

Trong khoảng 30 – 40 cho mỗi bài, chúng tôi sẽ đưa bạn vào trạng thái phúc lạc và tĩnh lặng, sau đó 
dẫn dắt bạn đến với việc nhận các năng lượng thăng cấp và chữa lành sâu. 

Chúng tôi cũng hiểu rằng tập này đòi hỏi việc thực hành liên tục, và nhiều 
bạn vẫn có những mối lo toan khác trong đời sống – do đó hãy cứ đón 
nhận những năng lượng này những lúc bạn có thời gian trống. 

Bạn sẽ luôn được dẫn dắt để đi tới, theo đúng với lợi ích tối thượng của 
mình. Do đó hãy cứ dành thêm thời gian để dừng bước và quán xét vài 
điều, nếu như trực giác khuyên bạn làm như vậy.  

Những năng lượng này là sự khai mở con người chân thật của bạn, vì 
vậy hãy thực hành bằng tất cả tình thương và sự bình an. Bạn đã làm rất 
tốt và chúng tôi vui mừng khi thấy bạn vẫn vững bước trên hành trình 
này! Chúng tôi xin gửi thật nhiều yêu thương và hỗ trợ đến với bạn. 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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1. Giới thiệu Lớp thứ 3 - Pledicee: 

Việc thực hành Lớp thứ 3 cũng giống với 2 lớp trước, ngoại trừ việc các Sứ giả gửi tặng thêm các 
bài dẫn thiền đến với chúng ta, như một cách để gia tăng hiệu quả chữa lành.  

Vẫn sẽ có 3 phần với 21 ngày thực hành và 11 ngày nghỉ ngơi trước khi bước tiếp. 

 
   Phần A - 7 Ngày  

  Phần B - 7 Ngày  

  Phần C - 7 Ngày 

  11 Ngày Nghỉ ngơi, sau đó Lớp thứ 4 bắt đầu 
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Tại Lớp thứ 3 và 4, các Sứ giả khuyến khích bạn sử dụng những Trang 
Về Lòng Từ Ái Mới, từ trang 20 – 25 tại Phụ lục 2. Đây là những trang 
được dùng bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần đến chúng. Chúng tôi 
khuyến khích bạn dùng chúng một lần mỗi ngày, hoặc cách hai ngày 
một lần, bất cứ khi nào có thể.  

 

Mong những thông tin này giúp mang nhiều sự minh bạch, hiểu biết và 
yêu thương vào đời sống của bạn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bài dẫn thiền: 
Xin hãy kiểm tra các đường dẫn đến với 3 bài dẫn thiền dưới đây để chuẩn bị cho lớp 
này. Xin hãy chắc chắn rằng bạn có thể tải chúng về hoặc mở lên để sử dụng khi cần. 

 

Thiền Loại Bỏ Chướng Ngại - Lớp thứ 3 - Phần A  

Thiền Làm Mới - Lớp thứ 3 - Phần B  

Thiền Dẫn Ánh Sáng - Lớp thứ 3 - Phần C 

Xin hãy làm theo các hướng dẫn cho các bài thiền này để có thể nhận được sự chữa 
lành vào thời điểm phù hợp. Hi vọng chúng giúp mang nhiều bình an, phúc lạc và ánh 

sáng vào nội tâm của bạn! 
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2. Lớp thứ 3 - PLEDICEE: 
 

 

 

 

Lớp thứ 3: PLEDICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  

 

 

PHẦN A - 
Hiroshiam 

Hiroshiam 

2 Hiroshiam 

3 Hiroshiam 

4 Hiroshiam 

5 Nghỉ ngơi 

6 Nghỉ ngơi 

7 Nghỉ ngơi 

8  

 

 

PHẦN B - 
Blushiam 

Blushiam 

9 Blushiam 

10 Blushiam 

11 Blushiam 

12 Nghỉ ngơi 

13 Nghỉ ngơi 

14 Nghỉ ngơi 

15  

 

 

PHẦN C - 
Aniam 

Aniam 

16 Aniam 

17 Aniam 

18 Aniam 

19 Nghỉ ngơi 

20 Nghỉ ngơi 

21 Nghỉ ngơi 

11 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 22 - 32) 
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Phần A: HIROSHIAM: 

Đặt Biểu tượng Hiroshiam (xem hình bên dưới) vào Luân xa Trán (Luân xa con mắt thứ ba – Luân 
xa số 6) và sau đó buông thư trong 17-20 phút. Xin thực hành một lần mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp 
và sau đó nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi bắt đầu Phần B. 

 

 

“Việc đưa thêm các thông tin về những sóng năng lươṇg tại thời điểm này đã kém quan trọng 

hơn trước, vì mỗi người sẽ trải qua những công đoạn chữa lành khác nhau. Khi sóng rung càng 

thanh cao, việc thanh lọc và chữa lành cũng diễn ra như vậy. Chúng ta không cần lo lắng về việc bị 

“mất mát” dữ liệu mà hãy để ý đến cảm nhận của mình và hiểu những gì đang diễn ra bên trong. 

Bạn có thể thấy chúng tôi đang “tháo các bánh xe phụ” ra khỏi chiếc xe đạp của bạn – để bạn có 

thể học cách tự đạp xe một mình!  

Hãy ghi nhận những điều đang xảy ra trong đời bạn. Thật là khôn ngoan khi chúng ta 

nhìn lại và xem mình đã thay đổi bao nhiêu. Hãy cho phép mình ăn mừng, vì bạn xứng 

đáng với điều đó.” 

Hiroshiam 
(Đọc là Hi - rô - si - âm) 

1 

2 

3 

HIROSHIAM Cách vẽ HIROSHIAM 

Thông điệp đến cùng với biểu tượng này là sự “trải rộng băng tần để trao và nhận tình  
thương”. Thêm vào đó, các Sứ giả cũng cho biết: 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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  Thiền Loại Bỏ Chướng Ngại: 
 

 “Thiền Loại Bỏ Chướng Ngại” đến cùng lúc với các 
năng lượng HIROSHIAM, do đó bạn có thể thực hành 
bài thiền này vào ngày thứ 3 của biểu tượng 
Hiroshiam. 

 

Xin lưu ý rằng đây là bài dẫn thiền được thiết kế để sử 
dụng cho riêng khoảng thời gian này (Phần A - Lớp 
thứ 3). Bạn nên nghe nó nhiều lần, mỗi lần sẽ là một 
loại chướng ngại khác nhau được tháo gỡ.  

 

Xin lưu ý rằng các bài thiền này được phối hợp với 
nhiều hệ năng lượng mạnh mẽ và độc đáo, do đó nếu 
như bạn không hiểu hoặc không nghe rõ một phần 
của bài dẫn, xin đừng lo lắng vì các năng lượng vẫn 
sẽ giúp sự chữa lành diễn ra.  

 

Đây là một món quà đặc biệt tặng thêm cho chúng ta 
tại thời điểm này, giống như một phép màu hay một 
điều kỳ diệu đến với sự chữa lành sâu của chúng ta. 
Chúng tôi rất hân hạnh được nhận món quà này và hi 
vọng bạn cũng sẽ được lợi lạc thật nhiều từ nó.  

 
 

 

Trong những lần kế tiếp nghe bài thiền (nếu bạn thực hành nhiều lần), xin lưu ý đến những tiểu tiết 
xuất hiện trong đó. Ví dụ như màu sắc của dòng nước, cách nó chảy, quang cảnh xung quanh như 
thế nào. Tất cả đều giúp bạn hiểu thêm về dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể mình. Từ đó bạn 
có thể tự quán xét và chữa lành thêm.  

 

Ví dụ như khi Gerry thiền bài này lần thứ ba, cô nhận thấy các chướng ngại của mình chuyển từ 
những hòn đá và các mảnh vỡ sang những ống cống rỉ nước nhớp ra dòng sông. Khi hỏi về điều 
này, Gerry được biết chúng chính là những khuôn mẫu tư duy tiêu cực của cô – và sau khi cô yêu 
cầu được giúp đỡ tháo gỡ trong lúc hành thiền – chúng liền biến mất.  

 

Khi đó cô quan sát chung quanh và nhận thấy cỏ cây cùng hoa lá lập tức bung nở nơi dòng sông 
tượng trưng cho dòng chảy tâm thức của cô. Đó là một trải nghiệm tuyệt đẹp cho thấy cách mà các 
suy nghĩ tiêu cực có thể ngăn chặn và đầu độc sự phát triển của mỗi cá nhân.  

 

Dĩ nhiên bạn sẽ có những trải nghiệm của riêng mình và chúng tôi chúc bạn thật nhiều ánh sáng và 
tiǹh thương với bài dẫn thiền này.  

 

Ganesh  

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần B: BLUSHIAM: 

Đặt Biểu tượng Blushiam (xem hình bên dưới) vào Luân xa Trán và vào Luân xa Tim – gõ biểu 
tượng này 3 lần hoặc lặp lại tùy thích. Sau đó đón nhận năng lượng trong 17 - 20 phút, một lần mỗi 
ngày trong 4 ngày liên tiếp. Bạn có thể nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi bắt đầu Phần C. 

 

Những thông tin mô tả về biểu tượng này gồm có “sự nghỉ ngơi, hồi phục, làm mới và tái tạo”. Khi 
Gerry sử dụng biểu tượng này lần đầu tiên, cô cảm nhận một sự bình an khó tả, giống như mọi tế 
bào trong cơ thể mình được tháo rời và hoạt động chậm lại. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. 

 

  Thiền làm mới: 

Cùng với biểu tượng Blushiam, các Sứ giả cũng mang tới bài “Thiền làm mới” 
nhằm giúp các trung tâm năng lượng của cơ thể được tái tạo và chữa lành. 
Đây là những sóng rung giúp mang lại sự tươi mới cho phần bên trong của 
bạn.  

 

Cũng như các bài dẫn thiền khác trong tập này, bạn không nhất thiết phải 
tưởng tượng ra được khung cảnh hay hiểu hết các lời dẫn, vì các năng lượng 
sẽ làm công việc của chúng. Đây là bài thiền bổ trợ cho Biểu tượng Blushiam 
và bạn nên thực hành nó một hoặc nhiều lần trong suốt 4 ngày thực hành 
Blushiam. 

BLUSHIAM 
(Đọc là Blu - si - âm) 

1 4 

2 
3 

BLUSHIAM Cách vẽ BLUSHIAM 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần C: ANIAM: 

Đặt Biểu tượng Aniam (xem hình bên dưới) vào Luân xa Họng và sau đó mở lòng nhận năng lượng 
trong 15 phút. Bạn chỉ cần thực hành một lần mỗi ngày, trong 4 ngày liên tiếp. Sau đó nghỉ ngơi 11 
ngày trước khi bắt đầu Lớp thứ 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lưu ý khi đặt Biểu tượng vào Luân xa Họng, điều này không có nghĩa là bạn đưa nó trực tiếp vào cổ 
họng mà hãy hình dung về một vị trí trung tâm, nằm giữa các Luân xa cao hơn (như Luân xa thứ 6-
7) và các Luân xa thấp hơn (như Luân xa thứ 4-3). Từ vị trí chính giữa này, năng lượng có thể tỏa đi 
đến các Luân xa khác. 

Khi bạn nhận năng lượng trong khoảng 15 phút, nó sẽ đi đến những khu vực nào cần thiết, giúp xóa 
bỏ các mảng tối và dẫn dắt bạn buông bỏ những năng lượng không cần thiết trong những ngày thực 
hành.  

Đây là lúc của “chặng phục hồi cuối cùng”. 

 

  Thiền dẫn ánh sáng: 

Cùng với biểu tượng Aniam, bài “Thiền dẫn ánh sáng” cũng đến với 
chúng tôi. Các Sứ giả cho biết nên thực hành bài này một hay nhiều lần 
trong suốt khoảng thời gian thực hành biểu tượng Aniam. 

Đây là bài thiền giúp mang đến các năng lượng chữa lành thần kỳ, làm 
sạch các ô nhiễm và sau đó ‘nâng cấp’ các Luân xa của bạn, từng cái 
một. Có vẻ như những gì được biểu tượng Aniam làm sạch sẽ được thay 
thế bởi nguồn năng lượng chữa lành đến từ bài thiền này.  

Aniam 
(Đọc là A - ni - âm) 

2 

1 

3 

Aniam Cách vẽ Aniam 
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3. Lời kết: 

Đã thêm một lớp nữa được hoàn thành và xin chúc mừng bạn đã vượt qua chặng thanh lọc sâu sắc 
và mạnh mẽ này! 

 

Giờ đây chúng ta đã đi được nửa chặng đường của tập Ánh sáng Monimo – thật là tuyệt vời! 
 

Hi vọng bạn đã có khoảng thời gian tốt đẹp với các bài dẫn thiền, vốn là sự cống hiến một chiều 
không gian khác cho công tác đang diễn ra. Chúng là những món quà đến từ các vị Sứ giả Monimo, 
và chúng tôi thật biết ơn khi nhận được!  

 

Tại Lớp thứ 4 - Suricee, chúng ta cũng sẽ có sự thực hành tương tự với một bài dẫn thiền (tại Phần 
C) để cởi bỏ thêm nhiều ô nhiễm bên trong tâm và tiến tới bản chất thiêng liêng của mỗi người. Bài 
này có tên là Thiền Chân Trời Xanh và hi vọng bạn sẽ có thể tải nó về trước khi bắt đầu Lớp thứ 4. 

 

Năng lượng tại Lớp thứ 4 the của Ánh sáng Monimo sẽ bắt đầu trộn lẫn vào nhau và do đó sẽ có 
nhiều triệu chứng thải độc xảy ra. Nếu muốn bạn có thể đọc lại các trang Khủng hoảng chữa lành và 
Tôi có đang tiến bộ không? tại website của Love Inspiration. 

 

Với Marty và Gerry, khi tiến lên các lớp cao hơn trong Ánh sáng Monimo, họ thấy như vũ trụ đang 
vắt kiệt mình trên mọi phương diện. Họ chật vật rất nhiều với vấn đề tài chính và thường xuyên đối 
diện với tức giận, buồn bã, cũng như sự bất an và nhiều khó khăn khác trong đời.  

 

Họ hoàn toàn không biết tương lai sẽ ra sao và mỗi ngày trôi qua là một khoảng thời gian đầy chông 
gai với họ. Một người có thể cho rằng sự thanh lọc này diễn ra tương ứng với tác ý của mỗi người, 
tuy nhiên nếu bạn cũng rơi vào tình huống tương tự, xin hãy biết rằng bạn đang làm mọi việc một 
cách đúng đắn!  

 

Hãy cứ kiên trì ở đó và biết rằng rất nhiều yêu 
thương và hỗ trợ từ trên cao đang tưới tẩm 
lên bạn khi đi qua những chặng nâng cấp 
năng lượng này!   

 
 

Với thật nhiều ánh sáng và tình thương, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 
 

Lớp thứ 4 
Suricee 
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Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 4: Suricee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 4! 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 4, Suricee, và đặt chân tới chặng sau của tập Ánh sáng Monimo! 
Các Sứ giả đã mô tả chặng này ( bao gồm Lớp thứ 4, 5 & 6) như là việc “động thổ” và cung cấp 
thêm các thông tin sau: 

 

“Thế giới đang ngập tràn bởi các năng lươṇg, cả tử tế lẫn tàn nhẫn. 

Hãy giúp bản thân hiểu hơn bạn là ai và điều đó có nghĩa gì trong bức 

tranh tổng thể của vũ trụ. Qua lăng kính của loài người, chúng tôi thấy 

quá nhiều sự tàn phá, đau đớn và đánh mất hi vọng. Sầu bi và khổ não cứ 

thế lan tràn. Trong vũ trụ thống nhất, chúng tôi mở rộng vòng tay đến 

nhau – điều đó mang lại sự hòa hợp, bớt tích lũy của cải và mở rộng thêm 

tình thương. Những lớp cuối trong tập Ánh sáng Monimo giúp kết nối 

chúng ta vào một nguồn, nơi phát xuất ra trạng thái tự nhiên của vạn vật. 

Chạm tới được lãnh địa này (được đánh dấu bởi biểu tươṇg kết thúc của lớp thứ 3), bạn đã 

khởi động toàn bộ hệ thống mới về việc trao đổi năng lươṇg cho muôn loài cùng hưởng lợi. 

Các năng lươṇg mà bạn đã làm việc trước đây được gọi là “đơn âm - monotone”, trong khi 

các năng lươṇg đến cùng với Lớp thứ 4, 5 & 6 sẽ là sự phối hợp của hai hoặc ba âm. 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  
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Từ ngữ không quan trọng lắm, tuy nhiên chúng giúp bạn hiểu thêm về các sóng rung sắp tới sẽ 

phức tạp hơn trước.  

Ánh sáng Monimo giúp nối 2 thành 1 sẽ được đặt nền móng vào trong bạn và tiếp tục mở rộng 

thêm tại các cấp độ kế. Sẽ có sự nối kết liên tục các phân mảnh khác nhau và bạn sẽ sớm nhìn 

thấy được kết quả cũng như phần thưởng cho công việc gian lao của mình.  

Hãy tiến tới các lớp kế tiếp với sự quyết tâm, vì bạn sẽ lại được thử thách, kiểm nghiệm và bị 

đời “đùa cợt”, như cách mọi người hay dùng. Đây không phải là “phép màu” hay bất cứ thứ gì 

mà chúng tôi dùng để làm khó bạn hay khiến bạn nhụt chí. Đó chỉ là những sóng rung giúp 

đánh bật ra những mảng bám thật tăm tối bên trong. Để mở đường cho ánh sáng đi vào, thật 

thật nhiều ánh sáng đi vào, thì các mảng tối đó cần phải được xóa bỏ.   

Bạn sẽ sớm thấy bản thân mình “ở trong ánh sáng mới” (một cách chơi chữ). Bạn đang đến 

gần với mục tiêu, và sự kiên trì của bạn thật đáng khen ngợi. Nhiều người sẽ không đi xa được 

đến nơi bạn đang đứng, và dù điều này khiến chúng tôi hơi buồn, nhưng chúng tôi vẫn rất vui 

mừng được đem những nguồn năng lươṇg chữa lành sâu sắc này đến với Trái đất thông qua 

khả năng và lòng kiên nhẫn của Love Inspiration. 

 
Với lòng biết ơn sâu sắc.” 

 
~ Arhon 
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1. Giới thiệu Lớp thứ 4 - SURICEE: 

Sự thực hành ở Lớp thứ 4 cũng giống như trước, với một bài dẫn thiền được thêm vào Phần C. 
 
 
 

 

Bài dẫn thiền: 
Xin mời bạn tải về bài thiền sẽ được dùng tại Phần C của lớp này; Thiền Chân Trời 
Xanh. Xin hãy kiểm tra đường dẫn sau đây để đảm bảo bạn có thể tải về hoặc mở 

bài này ra trước khi cần sử dụng nó. 
 

 

Thiền Chân Trời Xânh - Lớp thứ 4 - Phần C 
 

Xin hãy làm theo hướng dẫn liên quan đến bài dẫn thiền để có thể nhận được lợi ích tốt 
nhất, vào đúng thời điểm thích hợp nhất. 

 

Hi vọng bạn sẽ tỏa chiếu ánh sáng Chân Trời Xanh này vì lợi ích 
cho tất cả! 

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html
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2. Lớp thứ 4 - SURICEE: 
 

 

 

 

Lớp thứ 4: SURICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  

 

 

PHẦN A - 
Heliktite 

Heliktite 

2 Heliktite 

3 Heliktite 

4 Heliktite 

5 Nghỉ ngơi 

6 Nghỉ ngơi 

7 Nghỉ ngơi 

8  

 

 
PHẦN B - 
Briliktite 

Briliktite 

9 Briliktite 

10 Briliktite 

11 Briliktite 

12 Nghỉ ngơi 

13 Nghỉ ngơi 

14 Nghỉ ngơi 

15  

 

 

PHẦN C - 
Ioniktite 

Ioniktite 

16 Ioniktite 

17 Ioniktite 

18 Ioniktite 

19 Nghỉ ngơi 

20 Nghỉ ngơi 

21 Nghỉ ngơi 

11 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 22 - 32) 
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Heliktite là một biểu tươṇg neo giữ mạnh mẽ. Các công tác chủ yếu xảy ra tại 

Luân xa gốc – giúp làm sạch thật nhiều các tắc nghẽn thể chất tại vùng này.” 

 

Phần A: HELIKTITE: 

Đặt Biểu tượng Heliktite (xem hình bên dưới) vào Luân xa Vương miện và đón nhận năng lượng 
trong 22 phút hoặc cho đến khi bạn thấy năng lượng ngừng chảy. Thực hành một lần mỗi ngày trong 
4 ngày liên tiếp và sau đó nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi bắt đầu Phần B. 

 

Năng lượng Heliktite dường như chảy vào thông qua Luân xa Vương miện và được ‘tăng cường’ 
hay ‘mở rộng’ khi di chuyển dọc xuống Luân xa gốc. Đây là những gì mà Sứ giả Arhon đã nói về 
Biểu tượng này: 

 

“Sự hòa quyện đầy phúc lạc của trí tuệ, sức khỏe và khôi phục. Biểu tượng này hỗ trợ làm sạch các 

vết nhơ của các “chứng bệnh” trong quá khứ và hiện tại, cũng như các năng lươṇg trì trệ khác trong 

cơ thể bạn. Sự thanh lọc thể chất sẽ diễn ra mạnh mẽ. Chúng tôi khuyến khích bạn uống thật nhiều 

nước lọc và ăn nhiều hoa quả tươi để hỗ trợ cho sự thanh lọc này. Tại đây bạn sẽ thấy các thức ăn 

tươi (raw food) sẽ có ích hơn là nấu chín. Hãy tin vào những điều cơ thể thấy cần. Việc giảm thiểu 

lượng đường cũng như các chất tinh luyện khác như gluten, chất bảo quản, phụ gia hóa học, v.v.. 

cũng rất hữu ích. 

Heliktite 
(Đọc là He - lít - thai) 

1 

2 

3 

HELIKTITE Cách vẽ HELIKTITE 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần B: BRILIKTITE: 

Đặt Biểu tượng Briliktite (xem hình bên dưới) vào Luân xa Tim và sau đó đón nhận năng lượng trong 
13 phút hoặc cho đến khi ngừng chảy. Bạn chỉ cần thực hành một lần mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp 
và sau đó nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi bắt đầu Phần C. 

 
Thông tin về biểu tượng này là giúp mang đến “bình an và hiểu biết nhiều hơn”. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

BRILIKTITE 
(Đọc là Riêu - lít - thai) 

1 

2 3 

BRILIKTITE Cách vẽ BRILIKTITE 
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

43 of 120 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.06.21 

 

 

 

Phần C: IONIKTITE: 

Đặt Biểu tượng Ioniktite (xem hình bên dưới) vào Luân xa Vương miện và đón nhận năng lượng 

trong 13 phút. Quá trình hơi khác ở chỗ bạn cần thực hành 3 lần mỗi ngày, trong 4 ngày liên tiếp. 

Sau đó nghỉ ngơi trong 11 Ngày để năng lượng ổn định trước khi bắt đầu Lớp thứ 4. 
 

Thông tin về biểu tượng này là “đặt lòng thành vào 3 cánh cửa: hi vọng, tin tưởng và trung thực”. 
Mong cho các cánh cửa của bạn sẽ được mở ra với những cảm nhận mới về hi vọng, niềm tin và sự 
trung thực! 

 

 

  Thiền Chân Trời Xanh: 

“Thiền Chân Trời Xanh” đến cùng với Ioniktite và chúng tôi được khuyên sử dụng nó vào Ngày 4 
của việc thực hành biểu tượng. 

 

Dù cho không được thông tin nhiều về công dụng của bài thiền này, chúng tôi nhận thấy lời dẫn 
trong bài thiền nói về ánh sáng chân trời xanh có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn một cách sâu sắc.  
 
Khi hòa vào ánh sáng xanh này, Gerry có trải nghiệm khá ấm áp. Sau 
đó trong lúc đặt tay chữa lành, cô thấy có một luồng sáng xanh tương 
tự với lúc thiền chảy ra từ tay mình. Đây là dấu hiệu cho thấy ánh 
sáng xanh mà chúng ta đã nhận vào trong lúc thiền sẽ có mặt và kết 
hợp với năng lượng của mỗi người để giúp đỡ cho tất cả. Thật tuyệt 
vời!  

Ioniktite 
(Đọc là Ai - on - nít - thai) 

4 

1 

 
2 

3 

IONIKTITE Cách vẽ IONIKTITE 
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3. Thông tin thêm: 

Khi Marty và Gerry trải Lớp thứ 4, họ bắt đầu hiểu hơn về Ánh sáng Monimo  
và cách nó “nối 2 thành 1”. Đây là một quá trình kết hợp ở cấp độ mới và sâu 
hơn, khi chúng ta bắt đầu khám phá những mối quan hệ ràng buộc mình với 
người khác (gia đình, bạn bè, cộng đồng), cũng như mối quan hệ với Đất Mẹ 
(sống xanh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm lượng chất thải, 
v.v..), hay mối quan hệ với các loài động vật (bảo vệ và giúp đỡ các loài thú, 
ăn chay bán phần hoặc toàn phần, v.v..) 

 
Ánh sáng nối 2 thành 1 không đơn giản là chỉ kết nối hai thứ cố định lại với nhau, mà nó còn có 
nghĩa là kết nối rất nhiều thứ để biến Vũ trụ này trở nên tốt đẹp hơn. Nó là quá trình kết nối con 
người, kết nối các thiên phú, kết nối các kỹ năng và giúp đỡ người khác để Trái đất có thể trở thành 
một nơi hòa hợp, khỏe mạnh, trường tồn, yêu thương và tử tế.  

 
Dù cho diễn ra trên nền tảng nào: mạng xã hội, giao lưu họp nhóm, hay các sự kiện toàn quốc và 
toàn cầu, chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra sự khác biệt, bằng việc kết nối và hòa hợp mọi người. 
Tại Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới (Số 21 – đến cùng thời điểm của cấp độ này), chúng tôi đã đọc 
được những dòng sau:  

“Hãy mâng râ những tài nghệ và kỹ năng củâ bạn. 

Bạn được nhận chúng là có lí do. Chúng cũng ở đây để giúp đỡ.” 
 

Làm sao chúng ta có thể sử dụng tài nghệ và kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác? Làm cách 
nào chúng ta có thể hợp nhất mọi người thông qua những khả năng của mình? Và một thông điệp 
khác đến từ Trang Số 22 như sau: 

 

“Không giúp đỡ người khác bạn sẽ khó chạm đến sứ mệnh củâ mình. 

Hãy cân đảm và bắt đầu từ những người xung quânh bạn.” 
 

Chúng tôi bắt đầu ngày càng nhận ra nhiều hơn, rằng ở một cấp độ thâm sâu thì những lời này hoàn 

toàn đúng. Chúng ta được sinh ra là để thống nhất và giúp đỡ lẫn nhau – đó chính là con đường. 

Cụm từ ‘can đảm’ ở đây cũng thật là đúng đắn, vì nó thật sự đòi hỏi sự can đảm để có thể mở lời và 

tiếp cận người khác và làm những gì bạn có thể cho họ.  

 
Trong một thế giới mà con người dường như không ngừng “lấy đi” của nhau, thật khó lòng để giúp ai 
đó vô tư mà không khiến họ cảm thấy e ngại. Đây là lúc mà sự kiên trì trong vui vẻ sẽ cần đến – đôi 
khi việc giúp người khác không đơn giản như chúng ta nghĩ, tuy nhiên xin hãy cứ tiếp tục vì lợi ích 
cho muôn vạn chúng sanh!  
 
Đây là những lời từ Trang Số 20: 

 

“Không có ý chí, không có con đường.  
Bạn sẽ được dẫn đường, nhưng bạn cần thể hiện ý chí trước.” 
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Chúng tôi hiểu rằng, hơn bao giờ hết thế giới của chúng ta đang thay đổi bằng cách yêu thương và 
tâm từ. Chúng tôi có phần của mình để đóng góp! Đây là những dòng trong Trang Số 20 và 21: 

“Không cần cưỡng ép, hãy mở lòng mình đến với một thế giới ân yên và giàu tình 

thương. Nó đâng thây đổi ngây trước mắt bạn; hãy để mình trở thành một phần 

trong đó và phát triển cùng nó.” 

 
“Sự hồi sinh củâ một trái đất tràn ngập hòâ bình và ân lạc sẽ là tầm nhìn cho bạn 

hướng tới. Bạn sẽ trở thành một phần củâ cuộc cách mạng này chứ?” 

Thông qua tập Ánh sáng Monimo, chúng ta sẽ chạm đến ngưỡng rung động cao hơn và hiểu sâu 
thêm về việc kết nối với người khác, như một cách giúp cho Vũ trụ này trở thành một nơi tươi sáng 
hơn. Tại chính cấp độ này, chúng ta đã có một lượng tâm từ và tâm bi đủ để có thể giúp đỡ người 
khác mà không cảm thấy bị cưỡng ép. Chúng ta càng giúp người khác nhiều bao nhiêu, điều đó sẽ 
trở thành một phần bản năng của chúng ta và bớt đòi hỏi sự dũng cảm. Bởi lẽ khi chúng ta rung 
động thường xuyên ở ngưỡng của tâm từ thuần khiết, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Mọi sự đoàn kết 
thống nhất phải bắt đầu từ bên trong chúng ta. Nó bắt đầu khi chúng ta thực hiện những thay đổi nhỏ 
trong đời sống hàng ngày với ý định làm lợi ích cho tất cả.  

Ở Trang Số 22, chúng tôi nhận được những dòng này: 
 

“Tập trung vào việc CẦN sự thống nhất trong đời sống củâ bạn. Đó là cách biến hóâ tâm linh 

nhânh chóng nhất.” 

 
Và cuối cùng, 

 
“Truyền vào tim mình rằng tình thương sẽ thống nhất tất cả.” 

 

Bất kỳ sự thay đổi nào chúng ta làm bằng tình thương cũng sẽ giúp chữa lành và nâng đỡ mọi chúng 
sinh. Tình thương thật sự thống nhất tất cả. Bạn đang tạo ra những thay đổi nào bằng tình thương, 
nhằm giúp toàn thể tâm thức cộng đồng cùng phát triển?  

 
Đây là những điều đáng suy ngẫm để giúp bạn mang Những 
Trang Về Lòng Từ Ái Mới ứng dụng vào đời sống. Chúng đã 
xuất hiện trong tâm trí của Marty và Gerry và hi vọng chúng 
cũng sẽ giúp đỡ bạn trên hành trình. 

 
Chúng ta chính là người chọn lựa mọi thứ, từ cách sống, cách nghĩ, cách 
giải trí, cách làm việc. Vì vậy hãy chọn lựa thật khôn ngoan vì lợi ích cho 
tất cả. 
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4. Lời kết: 

Giờ đây chúng ta lại hoàn thành thêm một lớp mới trong tập Ánh sáng Monimo! Lớp thứ 5 - Pluricee, 
sẽ là điểm phá vỡ các khuynh hướng bản năng / bản ngã của chúng ta, và sẽ là sự chuyển hóa chân 
thực của trường năng lượng hướng về Tâm Thức Mới. 

 

Chỉ còn 2 lớp nữa để hoàn thành và sau đó bạn đã sẵn sàng để đến với Cấp độ Master. Chúng tôi 
thành tâm hi vọng sẽ gặp lại bạn trong lớp kế tiếp.  

 

Cuối cùng, các năng lượng trong Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng được mang tới đây để giúp 
cho muôn loài vượt thoát mọi khổ đau; sống một cuộc đời an vui, chân thật và bình yên. Với tác ý đó, 
chúng tôi được yêu cầu trao tặng những bài học này miễn phí cho tất cả & mang chúng đến với thật 
nhiều người. Tiền bạc sẽ không phải là rào cản và tất cả những giáo trình tại Love Inspiration được 
trao đi miễn phí trong tình thương.  

 

 

Mong những hiểu biết của bạn về sự thống nhất tỏa chiếu cho thế giới này, để tất 

cả cùng nhận ra tình thương bao la và sự an lạc đến từ những rung động của sự 

hợp nhất! 

Với lời chúc phúc lành, 
 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 
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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 

Lớp thứ 5 
Pluricee 
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Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 5: Pluricee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 5! 

Chào đón bạn đến với lớp thứ 5 cùng với thông điệp của Thiên Nữ Xichi: 
 
 

 

“Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 5. Với lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, chúng tôi xin chào 

đón bạn ở lớp mới này. Chắc hẳn bạn đã nhận ra rất ít người có thể đạt tới cấp độ của sự vượt 

trội và hiểu biết để làm lợi ích cho tâm thức tập thể này. Sự kiên trì và sẵn sàng giúp đỡ kẻ 

khác của bạn thật sự tỏa sáng ngay tại cấp độ này. 

 Lớp thứ 5 sẽ tiếp tục mở ra khả năng chữa lành sâu và mạnh hơn vào 

những tổn thương trong các kiếp quá khứ, vốn đang ảnh hưởng lên 

sự tái sinh của bạn ở kiếp này. Bạn sẽ được yêu cầu thể hiện nhiều 

hơn bản chất của mình – vốn chân thật và thiêng liêng, để có thể 

đánh bại sự bệnh hoạn trong tâm trí vốn đang tạo dựng ảo ảnh về 

con người mà bạn thực sự là.  

Lớp mặt nạ trang điểm này không đúng cũng chẳng sai, tuy nhiên vẫn 

có những cách để cùng cộng tác với tình thương và giúp cho bản 

thân hay tinh chất thiêng liêng của bạn được tiến hóa, vì lợi ích cho 

tất cả.

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  

 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Tiến tới lớp này sẽ mở ra nhiều cơ hội để tình thương của bạn giúp thống nhất và giải thoát 

cho người khác. Giải thoát họ khỏi những ảo tưởng và khổ đau tạo ra bởi bản ngã và sự hủy 

hoại bản thân. Một khi những giới hạn và rào cản trong tâm mỗi người được xoa dịu và chữa 

lành, sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn trong tâm thức tập thể. Sự chia cách của chúng ta tạo ra sự héo 

úa. Sự thống nhất trong yêu thương của chúng ta mang đến niềm vui và sự chân thành mà mọi 

hiện hữu nương tựa vào.  

Hãy tận hưởng sự tự do đến từ tình thương và chia sẻ nó với người khác, vì con đường dẫn tới 

tâm thức cộng đồng cần lắm sự hi sinh. Chúng tôi nghiêng mình trước bạn và một vài người 

khác có thể đi tới được chặng này. Toàn bộ hành trình và sự hi sinh của bạn được ghi nhận. 

 
Chúng tôi cũng đã kích hoạt các Trang Về Lòng Từ Ái Mới Số 26 - 31 để bạn sử dụng tại Lớp 

thứ 5 & 6. Hãy đọc tụng chúng hàng ngày sẽ mang lợp ích đến cho bạn, đặc biệt là khi đi qua 

Lớp thứ 5 Phần A & B. Hãy tặng cho mình một nền tảng thấu hiểu sâu rộng hơn bằng việc đọc 

những điều này – vì chúng nắm giữ chìa khóa trong giai đoạn chuyển hóa này.  

Trong yêu thương và sự dẫn dắt, chúng tôi chúc bạn một hành trình chữa lành tốt đẹp phía 

trước. Bạn đang giúp tạo ra một thiên thần mới của Lòng Từ, một người bảo hộ và giúp đỡ 

cho nhân loại trong Tâm Thức Mới. Thay mặt cho tất cả, xin cảm ơn bạn vì những nỗ lực 

không ngừng.” 

 

  

 

 

Mục lục: 
 

Nội dung Trang 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 5! 48 

1. Giới thiệu Lớp thứ 5 - PLURICEE 50 

2. Lớp thứ 5 - PLURICEE 51 

3. Lời kết 56 

~ Xichi 
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1. Giới thiệu Lớp thứ 5 - PLURICEE: 

Sự thực hành Lớp thứ 5 cũng giống như trước, với 2 bài dẫn thiền được bổ sung vào Phần A và 
Phần C. 

 

 

Bài dẫn thiền 
Xin hãy kiểm tra đường dẫn sau đây để đảm bảo bạn có thể tải về hoặc mở bài này 

ra trước khi cần sử dụng nó. 

 
Thiền Chân Lý Màu Cam - Lớp thứ 5 - Phần A  

Thiền Kết Hợp - Lớp thứ 5 - Phần C 

 
Xin hãy làm theo hướng dẫn liên quan đến bài dẫn thiền để có thể nhận được lợi ích tốt 

nhất, vào đúng thời điểm thích hợp nhất. 
 

Hi vọng những bài thiền này sẽ giúp bạn làm lợi lạc đến cho tất cả! 
 
 
 

Thêm vào đó, bạn cũng có 6 Trang mới về Lòng Từ Ái được kích hoạt để sử dụng cho lớp này. 
Tuyệt vời! 

 
Chúng tôi hiểu rằng các Trang này cũng giúp mang đến sự thanh lọc, hàn gắn và tình thương vào 
đời sống chúng ta và có lẽ đó là một phần vì sao các Sứ giả khuyên bạn đọc chúng mỗi ngày. Với 
Marty và Gerry, những từ này đã giúp khuấy động và chuyển hóa tâm thức họ, hi vọng nó cũng giúp 
trái đất này theo một cách tốt đẹp nhất! Xin hãy đọc Những Trang Số 26 - 31 tại Phụ lục 3. 
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2. Lớp thứ 5 - PLURICEE: 
 

 

 

 

Lớp thứ 5: PLURICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  

 

 

PHẦN A - 
Hiroshi 

Hiroshi 

2 Hiroshi 

3 Hiroshi 

4 Hiroshi 

5 Hiroshi 

6 Nghỉ ngơi 

7 Nghỉ ngơi 

8  

 

 

PHẦN B - 
Bikrishi 

Bikrishi 

9 Bikrishi 

10 Bikrishi 

11 Bikrishi 

12 Bikrishi 

13 Nghỉ ngơi 

14 Nghỉ ngơi 

15  

 

 
PHẦN C - 

Urashi 

Urashi 

16 Urashi 

17 Urashi 

18 Urashi 

19 Urashi 

20 Nghỉ ngơi 

21 Nghỉ ngơi 

11 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 22 - 32) 
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

52 of 120 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.06.21 

 

 

 

Phần A: HIROSHI: 

Lưu ý rằng biểu tươṇg ở Lớp thứ 5 được sử dụng trong 5 ngày liên tiếp thay vì 4. Sau đó là 2 ngày 

nghỉ ngơi, tổng cộng vẫn là 7 ngày cho mỗi phần. 

Đặt Biểu tượng Hiroshi (xem hình dưới đây) vào Luân Xa Mặt Trời và nhận năng lượng trong 12 

phút hoặc cho đến khi năng lượng ngừng chảy. Bạn chỉ cần thực hành một lần mỗi ngày cho 5 ngày 

liên tiếp. Sau đó, nghỉ ngơi 2 ngày trước khi bắt đầu Phần B. 

Khi vẽ biểu tượng này, hãy lưu ý thứ tự của các dấu chấm và vẽ chúng đúng theo thứ tự mà chúng 
tôi đã đánh số: 

 

Thông điệp của biểu tượng là “Mở lòng ra rộng và sâu hơn tới Tâm Thức Mới.” 
 

  Thiền Chân Lý Màu Cam: 

Vào Ngày 6 và 7, các Sứ giả khuyến khích bạn dùng bài “Thiền Chân Lý Màu Cam”. Bạn nên thiền 

bài này sau khi kết thúc việc thực hành biểu tượng Hiroshi, tức trong những ngày bạn nghỉ ngơi 

trước khi đến phần B.  
 

Đây là bài thiền giúp chúng ta kết nối sâu hơn với sự thật thiêng liêng của mình và đồng thời nhận 
lãnh năng lượng chữa lành từ các Thiên Sứ và Phạm Thiên. Bài thiền này cũng liên quan đến Luân 
xa Xương cùng, do đó bạn có thể thấy vài cảm xúc được khuấy động tại khu vực này.  
Bạn cũng sẽ có dịp đặt những câu hỏi về sự thật thiêng liêng của mình thông qua bài  
thiền, và nhận một số thông tin từ các vị Sứ giả bảo hộ cho bạn khi bạn cần.  

 

 

 

Hiroshi 
(Đọc là Hi - rô - si) 

1 8 

2 7 

3 6 

9 4 5 

HIROSHI Cách vẽ HIROSHI 
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Phần B: BIKRISHI: 

Đặt Biểu tượng Bikrishi (xem hình bên dưới) vào Luân xa Tim và nhận năng lượng trong 12-15 phút 

hoặc cho đến khi năng lượng ngừng chảy. Bạn chỉ cần thực hành một lần mỗi ngày trong 5 ngày liên 

tiếp. Sau đó nghỉ ngơi 2 Ngày trước khi bắt đầu Phần C. 
 
 
 

 
 
 

 

Bikrishi 
(Đọc là Bít - ri - si) 

1 2 

3 4 

5 

6 

BIKRISHI Cách vẽ BIKRISHI 
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Phần C: URASHI: 

Đặt Biểu tượng Urashi (xem hình bên dưới) vào Luân xa Trán và nhận năng lượng trong 13-18 phút 

hoặc cho đến khi năng lượng ngừng chảy. Hãy thực hành một lần mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp, 

sau đó nghỉ ngơi tối thiểu 11 Ngày trước khi bắt đầu Lớp thứ 6. 
 
 
 

 
 

  Thiền Kết Hợp: 
 

Tại Phần C, chúng ta có bài “Thiền Kết Hợp” giúp tháo 
gỡ, buông thư và tha thứ cho những phần tối tăm nhất 
bên trong mình. Bài thiền này giúp ích cho bạn trong 
giai đoạn này và chúng tôi khuyến khích bạn nghe nó 
hàng ngày trong suốt 5 ngày thực hành biểu tượng 
(nếu có thể).  

 

Đây là bài thiền giúp tiềm thức có thể tháo bỏ sự kiểm 
soát của bản ngã, đồng thời ánh sáng xanh lá sẽ giúp 
bạn buông thư và phó thác cho sứ mệnh cao hơn của 
mình. Hi vọng bạn sẽ tận hưởng nó! 

Urashi 
(Đọc là Du - rơ - si) 

5 
1 2 

3 4 

6 

URASHI Cách vẽ URASHI 
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Bạn đã giữ những tổn thương này quá lâu rồi, đã giấu chúng dưới đôi cánh gãy của 

mình và cho phép những cảm xúc tội lỗi, mặc cảm ẩn thật sâu bên trong. Giờ đây 

những phần này đã sẵn sàng được thấy ánh sáng, được tự do tận hưởng tình yêu 

thương mà đáng lẽ chúng nên có. Hãy mang tất cả lên bề mặt và soi rọi chúng bằng 

ánh sáng tình thương, đó là nơi chúng thuộc về. Bạn xứng đáng được yêu thương.” 

 

Tại Urashi - Phần C các Sứ giả cũng cho biết rằng: 
 

“Vào thời điểm bạn đạt tới cấp độ này, bản ngã của bạn đã bị đau kinh dị rồi đấy. Hãy quan sát 

những tập khí và đặc biệt là sự bám víu của nó, vì bản ngã sẽ tiếp tục kêu gào và ngụy tạo ra bất cứ 

thứ gì có thể giúp nó làm chủ đời sống của bạn. Tại thời điểm này, tâm thức cũ đã bắt đầu chết dần 

cùng với sự kiểm soát của bản ngã, vốn là thứ khiến cho bạn chịu nhiều đau khổ trong quá khứ.  

Một khi bản ngã đã giảm bớt sự ‘chấp thủ’ của nó, tất cả sẽ bớt dần khổ đau. 

Cái chết của bản ngã có thể sẽ là một quá trình đầy chất tâm linh và/hoặc vô cùng đau đớn. Các suy 

nghĩ và hành vi của bạn sẽ bị vỡ mộng hơn bao giờ hết, khi bản ngã chạm tới điểm kết thúc của nó. Vài 

thứ thì dễ buông hơn những thứ khác, do đó hãy để ý xem bạn đang nắm giữ vào điều gì (hay bản ngã 

của bạn đang cố gắng níu lấy cái gì) – một khi bạn đã biết bản ngã của bạn đang trói buộc mình vào 

thứ gì, bạn sẽ có thể nới lỏng vòng dây của nó. Kiến thức và sự am hiểu sẽ là sức mạnh cho bạn vào 

thời điểm mà bản ngã cố làm mọi thứ để ngăn bạn buông bỏ.  

Cách bản ngã kiểm soát cuộc đời bạn là để cho bạn phải sống trong sợ hãi, hổ thẹn và tội lỗi. Nó 

khiến cho bạn khoái chí gặm nhấm ‘thú vui đau thương’ và khiến cho bạn sợ hãi bất cứ thứ gì mang 

tới ánh sáng. Bạn sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ có người khám phá ra sự thật về bản 

thân bạn và cứ âm thầm trừng phạt mình về điều đó – hết lần này đến lần khác.  

Cảm xúc sợ hãi, hổ thẹn và tội lỗi đã hàn sâu trong tâm trí loài người đến mức việc mang chúng lên 

bề mặt có thể tạo ra những nỗi đau và các thói quen rập khuôn, điển hình là các chứng nghiện ngập 

cũng trồi lên bề mặt. 

Chúng ta càng cảm nhận ánh sáng tiến vào phần tối tăm nhất, thì bản ngã lại càng cố gắng bắt chúng ta 

ngừng lại. Đó chính là điểm yếu và cũng là trung tâm kiểm soát – không có nó bản ngã sẽ chẳng còn gì để 

bám vào. Xin nhắc lại là tâm thức bản ngã sẽ dựng lên bất cứ thứ gì có thể để tạo ra sợ hãi / giận dữ / tổn 

thương để khiến cho vùng tối bên trong bạn bị che giấu và giữ vững khả năng kiểm soát của nó. 
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3. Lời kết: 

Đây là phần kết trước khi bạn bắt đầu vào chặng cuối của tập Ánh sáng Monimo. Hi vọng thông điệp 
từ các Sứ giả đã phần nào giúp bạn am hiểu hơn về cách mà những năng lượng này đang ảnh 
hưởng lên đời sống của bạn, đặc biệt là bản ngã.  

 

Chúng tôi hiểu rằng thông điệp này cần phải đọc lại nhiều lần để thẩm thấu và quán chiếu thật sâu 
sắc trước khi chúng tôi bước vào lớp cuối cùng trong Ánh sáng Monimo. 

 

Thật vui khi nhìn thấy bạn đã ở đây và rất mong gặp lại bạn ở Lớp thứ 6 - Mallicee. Tại cấp độ này 
sẽ có một phúc lành tuyệt đẹp để giúp bạn trở thành một máy ‘khuếch đại’ năng lượng yêu thương 
cho tất cả. Lưu ý rằng sẽ không có bài dẫn thiền nào ở lớp cuối này.  

 

Bạn đã gần tới đích và sắp sửa nhận được lời chúc phúc để trở thành một Chuyên viên – Master 
trên Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng!  

 

Bạn chính là một nguồn sáng quan trọng trên thế giới này – xin hãy chia sẻ những ý kiến, thông điệp, 
cũng như tình thương và hi vọng của bạn đến với người khác, vì lợi ích cho tất cả!  

 
 
 

 

 
Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

Với thật nhiều yêu thương &  

ánh sáng Monimo, 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Chương 4: Ánh sáng Monimo 
Lớp thứ 6: Mallicee 

 
 

Chào mừng bạn đến với Lớp thứ 6 – chặng cuối cùng! 

Hãy bắt đầu bằng thông điệp đến từ các Sứ giả: 
 
 

“Chào mừng bạn đến với Biomm Centegryl, nơi bạn sẽ nhận được lớp cuối 

cùng cho sóng ánh sáng Monimo. 

Bạn đã du hành qua rất nhiều tần sóng lượng tử cho đến hôm nay. Đây là thành tựu đáng 

khen cho chủng tộc của bạn lẫn toàn bộ dải ngân hà nơi bạn sinh sống. Đã nhiều năm nay, 

các tần sóng này chờ đợi được kích họat bởi những thực thể ánh sáng như bạn và chúng tôi 

hân hạnh vui mừng được giải mã chúng cho bạn ngay bây giờ. 

Đối với những ai đến được cấp độ này, việc chữa lành là vô cùng to lớn. Tất cả những 

mảng tối đều để lại chiếc bóng của nó trong tâm thức con người. Bạn đã làm việc cật lực 

để di dời các mảnh vỡ tối tăm, và giờ đây là lúc để tháo gỡ những chiếc bóng và hiệu ứng 

che khuất của chúng. Một cái cây nhỏ bị che khuất bởi bóng của một cây to hơn sẽ không 

thể đạt được sự phát triển toàn diện, so với chính nó được trồng và lớn lên trong ánh nắng 

trực tiếp (tình thương). 

Để bạn có thể kích hoạt và duy trì sự rộng mở năng lươṇg tình thương thuần khiết và thiêng 

liêng, bạn cần được nuôi dưỡng mà không bị che khuất. Giống như phân bón cho một khu 

vườn cằn cỗi, Lớp thứ 6 sẽ giúp nuôi dưỡng và thúc đẩy cho sự thanh tịnh đến từ nội tâm. 

Con Đươ ̀ng Hơ ̣p Nhất Tơ ́i Ánh Sa ́ng  

 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Mặc dù có 3 Phần trong Lớp thứ 6, tuy nhiên chúng sẽ chạy luân phiên. Bạn sẽ có 3 

biểu tươṇg, mỗi cái đều có khả năng hồi phục cho sự suy yếu năng lươṇg bên trong.  

Những biểu tươṇg này đặc biệt ở chỗ: chúng chỉ có thể được kích hoạt và hoạt động cho 

cùng một người. Vì vậy bạn cần cam kết dùng nó để thay đổi, thanh lọc và chữa lành cho 

mình hơn là để người khác gửi nó cho bạn. Nói một cách đơn giản, biểu tươṇg này không 

thể được dùng cho người khác – hi vọng chúng tôi đã khiến bạn hiểu rõ vấn đề.  

Chìa khóa để thay đổi hoàn toàn sang một tâm thức mới chính là sự quyết tâm của bạn. 

Bạn cần phải có ý thức quyết định điều này, rằng mình sẽ hoàn toàn cam kết vào sự 

thay đổi sắp tới.  

Như mọi khi, bạn sẽ được dẫn dắt từng bước một. Tuy nhiên những ai chưa khéo tác ý 

đến lợi ích của tất cả sẽ gặp phải sự trì hoãn, cho đến khi đặt ra tác ý thích hợp. 

Xin lưu ý rằng tác ý này cần đến từ trái tim, và những lời nói đầu môi sẽ không được 

xem là tác ý chân chính.  

 (Điều này có nghĩa là bạn cần thật sự tin vào ý định làm lợi ích cho tất cả, chứ không chỉ lặp 

lại một cách máy móc. Các năng lươṇg có thể nhận ra sự khác biệt!) 

 

Đến hôm nay bạn đã nhận vào rất nhiều các tần sóng và bạn đã kiên trì, một cách sai lệch 

hoặc đúng đắn (tùy bạn hiểu) để hướng tới đích đến chung của sự hợp nhất. Thay đổi dẫn 

đến dịch chuyển. Dịch chuyển khiến tâm thức tiến hóa. Bạn đã quyết định đúng đắn về nơi 

mình đang đứng, và quyết định này giúp đỡ cho tất cả.  

Những tổn thương sâu thẳm sẽ cần những phương thuốc chữa lành thâm sâu tại lớp này. 

Bạn đủ sức mạnh và trí tuệ để vượt qua mọi bóng tối bên trong mình. Đừng để ánh sáng 

ban đầu vụt tắt. Bạn sẽ bị thử thách hết lần này đến lần khác, nhưng tâm thức của bạn sẽ 

tiến hóa nhanh chóng để bạn vượt thoát những đau khổ. Hiểu rằng những gì sắp trải qua 

là khó khăn, chúng tôi sẽ luôn ở đây với bạn, gửi đến bạn thật nhiều tình thương, ánh sáng 

và sóng chữa lành.  

Bạn đã chọn mở ra cánh cửa này. Hãy dấn bước trong tình thương và bạn sẽ sớm gặt hái 

được sự tưởng thưởng đến từ các thiện nghiệp trong quá khứ lẫn duyên lành hiện tại.” 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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1. Giới thiệu Lớp thứ 6: 

Trước hết chúng ta hãy dừng lại và ngẫm nghĩ một chút về những điều mà các Sứ giả đã nói. Đây là 
lần đầu tiên chúng tôi được trực tiếp nghe các vị ấy bảo về việc “tác ý vì lợi ích cho tất cả” sẽ là 
phương tiện dẫn vào tâm thức mới.  

Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng chắc chắn đang giúp chúng ta mở rộng sóng yêu thương đến 
một mức độ mà những tác ý này sẽ tự động xuất phát từ trong tim. Thông qua từng buổi thực hành, 
chúng tôi đã khuyến khích bạn mở rộng tác ý từng chút một và luôn nghĩ về “lợi ích cho tất cả”.  

Những bạn nào cảm thấy mình cần phải kha thác thêm ở lĩnh vực này xin hãy xem video bằng tiếng 
Anh (20 phút) tại đây, để có thể biết thêm những cách mà bạn có thể tạo ra được lòng trắc ẩn trong 
đời sống, vì lợi ích cho tất cả. 

Sau đó bạn có thể đến với lớp thứ 6 và các biểu tượng được thực hành hơi khác một chút so với 
những lớp trước. Tại đây cũng không có bất kỳ bài dẫn thiền nào. Hi vọng bạn sẽ tận hưởng những 
năng lượng và phúc lành tại điểm kết thúc của chặng chữa lành này! 

 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://www.youtube.com/watch?v=DL_oZyDintI&index=39&list=PLXs-fkBh2ZJHECizwBXsgIxbXp6Syf4_o
https://www.youtube.com/watch?v=DL_oZyDintI&index=39&list=PLXs-fkBh2ZJHECizwBXsgIxbXp6Syf4_o
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2. Lớp thứ 6: MALLICEE: 

Thời gian biểu để thực hành lớp này được ghi trong bảng bên dưới: 
 
 
 
 
 
 

Lớp thứ 6: MALLICEE 

Ngày Phần Biểu tượng 

1  
 
 

PHẦN A - 
Gelome, Penome, 

Quiome 

Gelome, Penome, Quiome 

2 Gelome, Penome, Quiome 

3 Gelome, Penome, Quiome 

4 Gelome, Penome, Quiome 

5 Gelome, Penome, Quiome 

6 Gelome, Penome, Quiome 

7  
 
 

PHẦN B - 
Quiome, Penome, 

Gelome 

Quiome, Penome, Gelome 

8 Quiome, Penome, Gelome 

9 Quiome, Penome, Gelome 

10 Quiome, Penome, Gelome 

11 Quiome, Penome, Gelome 

12 Quiome, Penome, Gelome 

13  

PHẦN C - 
Quantiome 

Quantiome 

14 Quantiome 

15 Quantiome 

14 Ngày nghỉ ngơi (Ngày 16 - 29) 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần A: GELOME, PENOME, QUIOME: 

Như đã nói, các bạn sẽ thực hành biểu tượng hơi khác một chút tại lớp này. Chúng tôi khuyến nghị 
bạn nên đọc thật kỹ hướng dẫn trước khi bắt đầu. 

Tại Phần A, (Ngày 1- 6) chúng ta sẽ thực hành 3 Biểu tượng (hình vẽ bên dưới) trong 6 ngày liên 
tiếp: 

 Buổi sáng - đặt ‘Gelome’ vào Luân xa Tim và đón nhận năng lượng trong 8 - 12 phút.  

  Buổi trưa - đặt ‘Penome' vào Luân xa Trán và đón nhận năng lượng trong 17 - 18 phút. 

Buổi tối - đặt ‘Quiome’ vào Luân xa Vương miện và đón nhận năng lượng trong 13 - 18 phút. 
 
 
 
 

 
 

Biểu tươṇg 1: Gelome 
(Đọc là Cheo - lôm) 

1 

2 

3 4 

GELOME Cách vẽ GELOME 

Cách dùng: Đặt Biểu tượng vào Luân xa Tim trong 8-12 phút 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://youtu.be/wjK38Bz7Oq4
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Biểu tượng 2: Penome 
(Đọc là Pe - nôm) 

 

1 

3 
 

2 
 

4 
 

 

 

PENOME  Cách vẽ PENOME 
 

 

Cách dùng: đặt Biểu tượng vào Luân xa Trán trong 17-18 phút 
 

 

 

 

 

 

 

Biểu tượng 3: Quiome 
(Đọc là Quy - ôm) 

1 2 
 
 
 
 

 

4 

3 

5 
 

QUIOME  Cách vẽ QUIOME 

 
Cách dùng: đặt Biểu tượng vào Luân xa Vương miện trong 13-18 phút 

http://www.loveinspiration.org.nz/
https://youtu.be/9zrrpwqh4Jw
https://youtu.be/N8sm8FhJDOQ
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Ghi chú thêm cho Phần A: 

*** Tại Phần A của lớp thứ 6, chúng tôi đã được yêu cầu rà soát lại tác ý và 
mục tiêu của mình cho cuộc đời này. Xin hãy nhìn thật sâu vào tâm bạn và 
cảm nhận rõ đâu là ao ước chân thật của mình.  

 
Bạn mong muốn đích đến của cuộc đời này là gì? Những suy nghĩ và hành động hiện 
tại của bạn có đang phục vụ cho đích đến này không? Hay là chúng đang rẽ theo 
hướng khác? Bạn có đang tập trung vào một dự định hay mục tiêu nào nhỏ hơn so với 
cái mà bạn có thể?  
 
Bạn có mong muốn trở thành một vị Phật / thiên thần / bậc thánh / sinh mệnh ánh sáng vì lợi ích cho 
tất cả? Hay bạn mong muốn xây một căn nhà gần biển và có đủ tài chính để đảm bảo mình không 
cần phải làm việc toàn thời gian nữa?  
 
Mong muốn của bạn có mang đến lợi ích cho ai không? Làm cách nào để giúp đỡ, kết nối và hòa 
hợp tất cả mọi người lại? Các kỹ năng, sở trường và tài nghệ của mình là gì? Làm cách nào để sử 
dụng chúng và mang đến lợi ích cho tất cả?  

 
Marty và Gerry đã học được vài điều trong khoảng thời gian thực hành biểu tượng tại lớp thứ 6 này. 
Họ nhận ra tác ý và mong muốn của mình bị xen lẫn với các nhu cầu và mong đợi về vật chất. Sau 
đó họ đã quay lại với tác ý cao thượng vì lợi ích cho tất cả - và chỉ tập trung vào nó thay vì những đòi 
hỏi về vật chất.  
 
Khía cạnh vật chất của đời sống vẫn luôn hiện diện ở đó – tuy nhiên cái họ đã làm là hướng sự tập 

trung về lại tác ý ban đầu. Tại cấp độ này, chúng ta sẽ được trải nghiệm lại lần nữa, rằng vật chất sẽ 

được mang đến bởi chính tác ý trong sạch của mỗi người, chứ không phải cách nào khác.  

 

Hãy cùng đọc lại thông điệp của các Sứ giả ở lớp thứ 6: 
 

Các Trang Về Lòng Từ Ái Mới cũng sẽ giúp bạn rà soát lại tác ý của mình, để mang đến thật nhiều 
ánh sáng và tiǹh thương hơn nữa.

“Chìa khóa để thay đổi hoàn toàn sang một tâm thức mới chính là sự quyết tâm 

của bạn. Bạn cần phải có ý thức quyết định điều này, rằng mình sẽ hoàn toàn 

cam kết vào sự thay đổi sắp tới.  

Như mọi khi, bạn sẽ được dẫn dắt từng bước một. Tuy nhiên những ai chưa 

khéo tác ý đến lợi ích của tất cả sẽ gặp phải sự trì hoãn, cho đến khi đặt ra 

tác ý thích hợp. 

Xin lưu ý rằng tác ý này cần đến từ trái tim, và những lời nói đầu môi sẽ không 

được xem là tác ý chân chính.” 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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Phần B: QUIOME, PENOME, GELOME: 

Tại Phần B, chúng ta cũng dùng 3 Biểu tượng giống Phần A trong 6 ngày liên tiếp (từ ngày 
7-12) tuy nhiên trình tự thì ngược lại: 

  Buổi sáng - đặt ‘Quiome’ vào Luân xa Vương miện và đón nhận năng lượng trong 13 - 18 phút. 

  Buổi trưa - đặt ‘Penome' vào Luân xa Trán và đón nhận năng lượng trong 17 - 18 phút.  

  Buổi tối - đặt ‘Gelome’ vào Luân xa Tim và đón nhận năng lượng trong 8 - 12 phút. 

 

Phần C: QUANTIOME: 

Tại Phần C chúng ta cũng dùng 3 Biểu tượng này, nhưng chúng sẽ được đặt bên trong một hình chữ 
nhật và tạo ra một biểu tượng mới tên Quantiome (đọc là Quan - ti - ôm). Hãy đặt Biểu tượng 
Quantiome vào Luân xa Vương miện và sau đó nhận năng lượng trong 17 - 33 phút. Hãy thực hành 
một lần mỗi ngày cho 3 ngày liên tiếp (ngày 13 – 16). 

 

Các Sứ giả gợi ý rằng trong khoảng thời gian 17 - 33 phút năng lượng đang chảy vào, chúng ta nên 
thử nghĩ về tác ý của mình và khiến cho nó thật sự chân thành và đến từ trái tim. Điều này sẽ rất có 
lợi cho tâm thức chung của cộng đồng. Đồng thời cũng giúp chúng ta rà soát lại tác ý thật sự của 
mình trước khi bước vào các rung động mới của tình thương và sự hợp nhất.  

 

Hãy nhớ rằng khi vẽ biểu tượng này, bạn cần vẽ từng biểu tượng riêng lẻ trước, sau đó mới viền 
khung cho hình chữ nhật như thứ tự các mũi tên màu đỏ dưới đây. 

4  Quantiome 
5 

6 

3 

1 

2 

7 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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3. Phúc lành ban tặng thêm: 

Trong 2 ngày đầu tiên, Biểu tượng Quantiome sẽ 
tích cực đẩy dòng chảy năng lượng vào cơ thể 
với tốc lực siêu mạnh – giống như một cơn gió 
lốc. Cứ như thể 12 ngày thực tập tại Phần A và B 
trước đây là để chuẩn bị sẵn sàng cho Quantiome 
xuất hiện, nếu ngay lập tức thực hành Quantiome 
cơ thể chúng ta sẽ khó mà chịu nổi.  

 

Vào ngày thứ ba của việc thực hành biểu tượng 
Quantiome, một phúc lành tuyệt vời sẽ đến để 
giúp kết thúc chặng Ánh sáng Monimo. Tại đây 
chúng ta sẽ được gắn biểu tượng Maitrijusha vào 
cơ thể năng lượng để bản thân mình trở thành 
một “máy gia tốc” ánh sáng.  
 

Gerry đã nhìn thấy điều này vào ngày thực hành 
thứ ba với Quantiome – một biểu tượng Maitrijusha 
đã trôi vào Luân xa Vương miện của cô ấy từ phía 
cánh phải. 

 

Biểu tượng này hòa quyện với năng lượng của Quantiome, cứ như thể Quantiome chính là phương 
tiện để mang Maitrijusha đến với cô vậy. Quá trình này diễn ra trong vài phút, sau đó một biểu tượng 
Maitrijusha khổng lồ (to bằng toàn thân Gerry) đã được gắn vào thể năng lượng bên trong cô. Đây 
quả là một trải nghiệm ấn tượng. 

 

Ngay sau đó, Gerry trông thấy 4 biểu tượng nhỏ hơn bay từ không trung vào chính giữa của biểu 
tượng Maitrijusha vừa mới được lắp đặt, từng cái một nối tiếp nhau. Gerry hiểu rằng đây chính là 4 
biểu tượng (chuẩn bị) được trao truyền tại cấp độ Master của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng.  

 

Điều này giống như 4 hạt giống (hay 4 biểu tượng nhỏ) được gieo vào trong tiềm thức, chuẩn bị để 
được tưới nước và kích hoạt tại cấp độ Master. Những ai mong muốn đến với cấp độ Master, các 
bạn sẽ được nhận thêm các năng lượng bổ trợ này và sử dụng chúng để chữa lành cho những 
người xung quanh.  
 
Đó là quả ngọt mà chúng ta sẽ được nhận, để chữa lành cho người khác theo một cách mà từ trước 
đến nay bạn chưa hề hình dung đến. Chúng tôi sẽ tiết lộ điều đó tại cấp độ Master, còn giờ đây, hãy 
biết rằng sẽ có những hạt giống được gởi sớm đến bạn.  
 
Sơ đồ bên dưới sẽ phác họa cách mà biểu tượng Maitrijusha được lắp đặt cùng với 4 hạt giống cho 
cấp độ Master được gieo vào ngay giữa vòng tròn nhỏ bên trong biểu tượng. Vòng tròn này cũng 
chính là phần giúp gia tốc cho bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc với nó, nằm ngay khu vực Luân xa tim 
của bạn. 
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Như Gerry hình dung, việc hoàn tất 4 tập của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng sẽ giúp cho bản 

thân chúng ta trở thành một biểu tượng Maitrijusha. Bạn đã đến với một cột mốc của hành trình, nơi 

mà bất kỳ năng lượng nào bạn nhận được thông qua thiền định hay chữa lành cũng sẽ được gia 

tăng mạnh mẽ nhờ vào đặc tính của Maitrijusha.  

Trước đây mỗi khi thực hành Maitrijusha, chúng ta đã học cách đặt các biểu tượng khác vào bên 

trong Maitrijusha để chúng có thể được khuếch đại. Còn giờ đây, chính bản thân chúng ta trở 

thành máy khuếch đại! Bất kể năng lượng gì mà bạn sử dụng hay kích hoạt từ đây về sau sẽ luôn 

được tăng cường hay gia tốc vì lợi ích cho tất cả!  

 
Đây quả là một món quà quý giá cho những ai đã bước đến được cấp độ này!  

 

Maittrijusha được gắn vào cơ thể & 
4 hạt giống cho cấp độ Master 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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4. Lời kết: 

Chúng tôi chân thành gửi đến bạn lời chúc mừng sâu sắc nhất cho tất cả những việc mà bạn đã làm 
để chữa lành tại tập Ánh sáng Monimo này. Hi vọng bạn cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc 
tiếp cận với các sóng rung giúp chữa lành và tịnh hóa ở cấp độ này.  

Sau nhiều tháng, giờ đây bạn đã chạm tới một cột mốc mà sự thanh sạch và rộng mở đã được gia 
tăng đáng kể, cùng với tác ý vị tha đã được huân tập theo từng bước phát triển. 

Đó cũng chính là nền tảng giúp bạn tiến vào cấp độ Master của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh 
Sáng, nơi mà bạn có thể chia sẻ năng lượng cho người khác một cách thực sự đơn giản và dễ dàng. 
Cấp độ Master cũng sẽ giúp củng cố và hợp nhất lại tất cả các nguồn năng lượng bạn đã nhận tính 
đến hiện tại.  

Những ai muốn tiến xa hơn tới cấp độ Giảng viên (Master Teacher), bạn cũng sẽ được nhận một kỹ 
thuật đơn giản để giúp khai kênh cho bất kỳ hoặc tất cả 4 tập sách này cho người khác. Bằng cách 
này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng được trải rộng và bung nở cho 
khắp mọi nơi trên trái đất.  

Khi bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy tải về giáo trình cấp độ Master, trong đó có hai phần là cấp Chuyên 
viên (Master) và cấp Giảng viên (Master Teacher). Cấp Chuyên viên có thể được học sau 3 ngày kể 
từ khi bạn hoàn tất tập Ánh sáng Monimo! 

Sau đó bạn có thể tùy chọn để học tiếp cấp Giảng viên, hoặc bỏ qua và lên thẳng Con Đường Hợp 
Nhất Vượt Lên Ánh Sáng – phần tiếp nối của Con Đường Hợp Nhất Tới Ánh Sáng. Bạn có thể tham 
khảo thêm thông tin tại giáo trình cấp độ Master và tùy ý lựa chọn. 

Suốt Lộ Trình Thăng Cấp này là những nỗ lực mà bạn đã dày công vun bồi, những mảng tối mà bạn 
đã đối diện và buông bỏ, do đó chúng tôi xin gửi đến bạn lòng biết ơn chân thành nhất vì những gì 
bạn đã hàn gắn cho đến ngày hôm nay, vì lợi ích chung cho tất cả mọi người. 

Nếu muốn bạn có thể tải về giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại đây. Sau đó bạn chỉ việc in ra 
và điền các thông tin cần thiết vào. Xin chúc mừng bạn!  

Nếu bạn đang đọc những dòng này, hãy biết rằng mình là một người hiếm thấy và cực kỳ có phước. 
Xin bạn hãy nghĩ đến việc chia sẻ những năng lượng này cho người khác, và hai cấp độ Master tiếp 
theo sẽ giúp bạn làm được việc này rất dễ dàng! 

 

 

Mong tất cả chúng ta đều tìm được đường về 

với ánh sáng! 

 
Với lời chúc phúc lành, 

Love Inspiration & 
Maitri Foundation 

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

 

 

 
 

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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Ánh sáng 
Monimo  

 

 

 

 

 
Phụ lục 
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PHỤ LỤC 1 
Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới (14 -19) 
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Love Inspiration 

Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới 

 

 

MƯỜI BỐN 
✤ Hãy khéo chọn kẻ thù, vì họ khiến chúng ta tiến bộ nhiều hơn so 

với những người bạn. 

 
✤ Đằng sau mỗi hành vi hay lời nói không dễ thương là một vết sẹo chưa 

lành. Hãy dùng nó để soi sáng cho hành trình, thay vì dùng nó để làm tổn 

thương chính bạn và người khác.  

 
✤ Tẩy xóa ký ức có thể là quá trình khá đau đớn, khi các vết thương cũ được 

mở ra. Tất cả đều có lý do khi bạn phải sống lại những ký ức này: đó là để 

chữa lành chúng.  

 
✤ Mở rộng hiểu biết của bạn về những người xung quanh. Hãy nhìn họ như 

những chúng sinh trong không gian 4 chiều – chứ không phải chỉ là trên bề 

nổi. Tất cả chúng ta đều có hi vọng, mơ ước và những phiền não.  

Hãy tha thứ và cảm thông.  

 
✤ Lấp đầy hành trình của mình bằng những suy nghĩ tử tế về người khác.  

Tất cả những thứ khác đều hủy hoại chính bạn và tập thể.  

 
✤ Sau ánh sáng là bóng đêm. Hãy biết điều này.  
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MƯỜI BỐN 
(tiếp theo) 

✤ Mở lòng để thay đổi. Tha thứ và buông thư. 

Hãy nhớ dùng tình thương, nếu không sẽ chẳng có giá trị.  

 

✤ Mở lòng mình cho sự chuyển hóa rung động đang diễn ra – và giải thoát bản thân 

khỏi sự giày vò giữa “hạnh phúc” lẫn “khổ đau”.  

 
✤ Hòa đồng với muôn loài, dù lớn hay nhỏ, chưa sinh lẫn đã sinh.  

Tất cả chúng ta đều ở chung trong một chỗ. 

 

✤ Hòa Hợp Muôn Loài chính là đỉnh cao nhất của sự chuyển hóa đang diễn ra.  

Hòa mình vào trạng thái thống nhất và buông bỏ sự kháng cự của bản ngã.  

Không gì khó khăn cho bằng nhìn đời dưới lăng kính của tự ngã.  
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MƯỜI LĂM 

✤ Sự khởi đầu mới đang đợi bạn ở phía bên kia. HÃY CÓ NIỀM TIN vào tất cả. 

 
✤ Một hay hai sai lầm là điều hiển nhiên. Ba hay bốn sai lầm khiến cánh cửa đóng lại. 

Năm hay sáu sai lầm sẽ gõ cửa xin tha thứ. Bảy đến mười sai lầm sẽ mở ra cánh cửa chữa 

lành. Và hơn 100+ sai lầm có nghĩa là bạn đã sống và trải nghiệm cuộc đời. 

 Đừng sống với sự hối tiếc về các sai lầm – hãy để chúng dẫn đường cho bạn tiến tới. 

 
✤ Chúng ta thực sự không tách rời khỏi nhau. Rào cản ngăn cách là do tâm tạo. 

 
✤ Hòa hợp mang tới hạnh phúc. Hãy nhớ điều này. Thật lâu. 

 
✤ Không có nghi hoặc, ánh sáng tỏa chiếu. Không có tình thương, vết thương tỏa chiếu.  

Cả hai đều chữa lành. 

 
✤ Khổ đau liên kết chúng ta lại với nhau. Hãy cảm nhận nỗi đau, và cảm nhận kết nối. 

Rồi cảm nhận tâm từ và tâm bi mà nỗi đau đã ‘tặng’ cho mỗi người.  

 
✤ Hòa hợp mọi quốc gia, mọi tôn giáo, mọi chủng tộc. Học cách hiểu và thương người 

anh em của mình. Họ cũng là một phần của bạn. 

 
✤ Không phải cánh cổng nào cũng cần mở ra. Bạn có thể quyết định nghiệp gì sẽ đến với mình. 
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MƯỜI SÁU 

✤ Không do dự hay hoài nghi, bạn sẽ làm được nếu tiếp tục. 

Kiên trì ở đây là chìa khóa. 

 

✤ Tài năng đi kèm với đức hạnh không phải là điều đáng chê trách.  

Hãy dùng nó như là thứ giúp bạn khác với mọi người. Hãy cứ trở nên khác biệt. 

 
✤ Đúng và sai là hai mặt của đồng xu. Không thể có mặt này mà không có mặt kia.  

(Nếu bạn không muốn chứng minh là mình đúng, thì chẳng có ai sai ở đây cả). 

 

✤ Tập tính kí sinh trùng thường có ở những ai đeo đuổi công lý hay sự trả thù.  

Việc tách rời bản ngã khỏi bản thân sẽ khiến ký sinh trùng không thể ăn bám được nữa. 

 
✤ Tổn thương trong tâm có thể được làm lành nhờ vào sự hòa hợp, chứ không phải bôi thuốc.  

Bạn đã bắt đầu hiểu sức mạnh của sự hợp nhất. 

 

✤ Mặt trời và mặt trăng là hai mặt quân bình lẫn nhau. Tình thương và sự hòa hợp cũng 

vậy. Hãy dùng một thứ vào ban ngày và một thứ vào ban đêm.  
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MƯỜI BẢY 
✤ Một dòng tâm chân chính vẫn có những lúc mất quân bình, có tập khí và những cư xử 

lầm lạc. Hãy dùng tình thương để mang đến sự quân bình và hòa hợp.  

✤ Mở thật nhiều cánh cửa cho đến khi bạn tìm thấy điều mình cần. Một số thì tối om, 

chứng tỏ bạn không cần đến chúng trong đời này. Hãy từ bi đóng lại và thử một cánh cửa 

khác. Điều này sẽ đau đấy, nhưng nó khiến bạn trưởng thành. 

✤ Vì sao trên phạm thiên giới không có ‘kẻ thù’? Bởi vì những ai để bản ngã chi phối vẫn 

đang luân hồi và tranh chấp lẫn nhau. (Phạm thiên là những cá thể sống bằng tâm thiền – 

các tôn giáo thờ Phạm thiên cho rằng họ bất tử, tuy nhiên theo Phật giáo thì họ vẫn phải 

chịu luân hồi nếu chưa đoạn trừ mầm mống của vô minh và tham ái – lời người dịch.) 

✤ Hòa làm một với chính mình cũng là hòa làm một với kẻ khác.  

Hòa làm một với kẻ khác cũng là hòa làm một với chính mình. 

✤ Một người xuất chúng thì tỏa sáng. Hai người xuất chúng thì tỏa chiếu rực rỡ. Một 

cộng đồng xuất chúng sẽ hòa hợp, tương trợ và phát triển xa hơn những gì mà bạn có thể 

hiểu biết. Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của sự kết hợp, trong việc giúp đỡ TẤT CẢ cùng 

đạt đến mục tiêu.  

✤ Trong một cuộc đua thì có thứ hạng: về nhất, về nhì hay về ba. Tuy nhiên chưa có thứ 

hạng nào dành cho người giúp đỡ những ai băng qua vạch đích cuối cùng. Sự tương trợ là 

thứ mang đến niềm vui trước thành công của người khác mà không một thứ hạng nào có 

thể làm được.  

✤ Trong mọi hành trình, hòa hợp là thứ mang sự chữa lành đến nhanh hơn, toàn diện 

hơn những phương pháp khác. Đó là cách thức để chữa lành nhanh chóng nhất cho bạn 

và người khác. Hãy kết nối, yêu thương, và hòa hợp!  
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MƯỜI TÁM 

✤ Không có vị trí thứ nhất thì tất cả mọi người đều bình đẳng. 

Hãy nghĩ về điều này một chút và suy xét nó. 

 

 
✤ Học cách sống ‘xanh’ khiến chúng ta hòa hợp với trái đất.  

 
Điều này rất quan trọng cho sự tiến hóa của bạn lẫn TẤT CẢ.  

 

 
✤ Những thay đổi nhỏ mang đến sự chuyển hóa lớn. Đừng xem nhẹ khả năng của mình trong 

việc thay đổi thế giới. Mọi thứ đã bắt đầu diễn ra.  

 
✤ Không có keo thì mọi thứ tách rời nhau. Hãy là chất keo của sự kết nối và hợp nhất. Nhé! 

 

 
✤ Hãy xin lỗi thường xuyên, vì nó tạo nên con đường dẫn tới sự hòa hợp.  
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MƯỜI CHÍN 
✤ Sự ra đời của một đứa trẻ mang đến nhiều trách nhiệm. Hãy dạy các em về sự hợp 

nhất, vì những đứa trẻ được dạy dỗ sẽ trở thành lãnh đạo của xã hội tương lai, nơi của 

bình an và hòa hợp.  

✤ Ánh sáng xanh chứa một số tần sóng. Ánh sáng vàng chứa những tần sóng khác. Tất 

cả mọi màu sắc đều chứa những tần sóng nhất định. Tuy nhiên khởi điểm của bạn là ánh 

sáng tráng, vốn là sự cộng hưởng của tất cả mọi màu sắc. Giờ là lúc hợp nhất và trở về 

‘nhà’.  

✤ Mọi mô hình xã hội đều có những công việc nhất định dựa trên những khuôn mẫu cũ. 

Xin đừng đổ lỗi cho ai cả. Hãy thông cảm và thấu hiểu rằng mỗi xã hội đều có những ưu 

điểm có thể dẫn tới sự hợp nhất.  

 
✤ Bao quanh mỗi trái tim là những rào chắn của sự hủy hoại và tuyệt vọng.  

Đừng tự hành hạ mình nữa, xin bạn.  

 
✤ Dưới các tổn thương hàm chứa cảm giác thiếu an toàn. Nó ở đó chờ đợi bạn cảm nhận. 

Sự hợp nhất chữa lành cho cả những vết thương sâu thẳm. 

Đừng ngại phải kết nối sâu, vì lợi ích cho tất cả. 

 
✤ Có nhiều con đường, nhưng sự hợp nhất thì chỉ có một con đường.  

 
✤ Hãy thức tỉnh những người quanh bạn, rất có thể bạn sẽ là cứu tinh của họ thông qua 

sự hợp nhất. Tuy nhiên bạn phải là người lên tiếng trước. Vũ trụ luôn lắng nghe những ai 

đưa ra tác ý rõ ràng. Hãy làm như vậy vì lợi ích của tất cả. 

 
✤ Ánh sáng và tình thương là hai yếu tố trong phương trình của sự hợp nhất.  

Hãy dùng chúng. 
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HAI MƯƠI 
✤ 18 tuổi bạn thắc mắc tương lai sẽ ra sao. 48 tuổi bạn tự hỏi đời mình trôi đi đâu mất. 

Và tới 98 tuổi thì bạn đã để lại gì cho cuộc đời, với những tiềm năng của mình?  

Vẫn còn thời gian để bạn thay đổi, ngay bây giờ. 

 
✤ Sự phê phán và chỉ trích không thể mang đến công bằng.  

Thấu hiểu người khác bằng tình thương mang đến sự hòa hợp.  

 
✤ Không có ý chí, không có con đường.  

Bạn sẽ được dẫn đường, nhưng trước tiên phải thể hiện ý chí.  

 

✤ Sự trở lại của ‘hòa bình trọn vẹn trên trái đất’ là viễn cảnh cần hướng tới.  

Bạn sẽ trở thành một phần của cuộc cách mạng chứ?   

 

✤ Hòa bình, yêu thương và hợp nhất là điềm báo trước việc quay lại của “ánh sáng 

trắng” nơi mà bạn xuất phát. Hãy mở từng cánh cửa với sự tử tế và thành kính để dẫn 

đường cho mình.  

 
✤ Quá nhiều sinh mệnh đã ra đi vì chiến tranh, cãi vã, phá hoại và khổ đau. Xin đừng 

để vòng tròn này tái lập. Hãy cứ hi vọng và dùng ánh sáng của mình để tạo ra thay đổi.  
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HAI MƯƠI MỐT 

✤ Truyền vào tim rằng: tình thương đoàn kết tất cả. 

 
✤ Đừng do dự, hãy mở lòng đến với một thế giới an bình và yêu thương. Nó đang diễn ra 

ngay trước mắt bạn; hãy trở thành một phần của nó và trưởng thành theo đó.  

 
✤ Trên tất cả bạn là sinh mệnh ánh sáng. Hãy nhớ điều này. Bóng tối không thể trở 

thành bạn. 

 
✤ Bằng cách trở thành bản thể vô ngã của mình, bạn đang giúp thế giới đạt tới 

trạng thái cân bằng mới của tình thương và phúc lạc. Hãy tiếp tục chữa lành vì lợi 

ích cho tất cả.  

✤ Năng lượng của bạn và những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bởi sự mất cân 

bằng. Hãy tái thiết trạng thái cân bằng bằng những cách mà bạn biết (cho bản thân 

và cả người khác nữa).  

✤ Đừng dùng bản ngã của mình để thử thách người khác. Nó chỉ làm phân tách đúng 

sai và tổn hại đến tâm thức từ ái. 

✤ Cống hiến tài năng và sở trường của bạn. Chúng có mặt là để được mang ra giúp đỡ.  

 
✤ Mang đoạn kết của hòa bình và hợp nhất vào tâm thức cộng đồng ngay hôm nay.  

Hơn bao giờ hết trái đất và muôn vạn sinh linh đang trông 

chờ vào sự thay đổi từ bạn.  
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HAI MƯƠI HAI 

✤ Bạn không thể hoàn thành sứ mệnh mà không có sự giúp đỡ từ người khác.  

Hãy can đảm lên và giúp đỡ mọi người xung quanh. 

 
✤ Thắp lên ngọn đèn của sự hòa hợp và giữ cho nó luôn sáng.  

 
✤ Kết giao với những người mà bạn chưa từng thử. Họ sẽ mang đến nhiều món quà cho sự 

phát triển tâm linh mà bạn sẽ cần đến.  

✤ Tập trung vào việc CẦN sự hòa hợp trong đời mình. Tạo ra nhu cầu là cách 

chuyển biến nhanh nhất. 

 
✤ Tìm lại hi vọng. Nó không bao giờ biến mất, chỉ ẩn nấp đằng sau cái mà bạn gọi là 

tổn thương. 

 
✤ Tìm bình an bằng cách cân bằng. Vui chơi và làm việc không nhất thiết phải tách rời 

nhau. Chúng có thể được phối hợp nhằm mang lại lợi ích cho tất cả.  

 
✤ Việc tha thứ nông cạn không mang lại ánh sáng. Chỉ bằng cách tha thứ rộng lượng 

với tác ý thật chân thành – dù cho nỗi đau có thế nào đi chăng nữa – sẽ mang đến sự tự 

do mà bạn đang tìm kiếm.  

✤ Không có khổ đau thì sẽ chẳng có sự trưởng thành hay nhu cầu hòa hợp. Hãy nhìn nó như 

một món quà. 
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HAI MƯƠI BA 

✤ Nhiều người cho rằng mình sẽ trở thành vua của lòng tham, xây những pháo đài bên ngoài 

hòng chạm tới “cảnh giới thiên đàng”. Tuy nhiên hãy biết rằng, dù cho bạn có bắc bao nhiêu 

nấc thang lên trời cũng sẽ không bao giờ tới được cõi sáng theo cách này. Hãy bắc những nấc 

thang bên trong tâm mình để tìm hiểu và khám phá những điều bạn mong muốn.  

✤ Không có điểm tập trung, đời này xem như phí. Quá nhiều điểm tập trung, cuộc đời cũng 

phí luôn. Hãy tìm ra điểm cân bằng và hành động. 

 
✤ Kết nối mọi người bằng sự hiện diện của bạn. Những tố chất bạn có khiến người khác 

ngưỡng mộ và chúng ở đây để được giúp đỡ. Hãy sử dụng khôn ngoan!  

 
✤ Gom hết tất cả những yếu tố của hạnh phúc, bình an, yêu thương, hân hoan và hi 

vọng sẽ không đem lại cho bạn một con đường hoàn chỉnh. Nhưng nó sẽ hoàn hảo khi 

bạn chia sẻ các yếu tố này đến với mọi người.  

✤ Đừng làm gia tăng nỗi sợ hãi vô cớ của bạn hướng tới người khác. Hãy mang ra 

ánh sáng, hi vọng thay vì bóng tối và nỗi sợ hãi.  

✤ Tình thương sẽ luôn làm tan chảy bản ngã. Hãy thử và kiên trì với việc này. Luôn là 

như vậy. 
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HAI MƯƠI BỐN 

✤ Không phải ai cũng đạt được mọi mong ước trong đời này. Đó là một phần tất yếu của 

cuộc sống. Bạn chớ nên thất vọng, mà hãy hiểu rằng mọi phúc lạc đến với bạn được định 

đoạt bởi luật nhân quả - chúng sẽ không bị những tư duy nhuốm màu vật chất qua mặt.  

 

✤ Sự tử tế và thiện nguyện luôn làm trong sáng tâm hồn chúng ta. Ban trải tình thương 

bằng các hoạt động, dự án thiện lành giúp nâng cao sức khỏe và sự tốt đẹp cho mọi người 

luôn mang đến những lợi ích có thể đo đếm và cảm nhận được. 

 
✤ Đừng ngại ngần dấn bước. Cánh cổng luôn luôn mở.  

 

✤ Không có tình thương thì không có hi vọng hòa hợp. Hãy trở thành tình thương và hi 

vọng mà trái đất này đang cần. 

 
✤ Nâng cấp lên Tâm Thức Từ Ái Mới và hợp nhất với tâm thức cộng đồng chính là 

‘chặng đường vàng’. Việc này tuy không khó nhưng lại nhiều thử thách.   

Hãy kiên trì! 
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HAI MƯƠI LĂM 

✤ Hầu như mọi người đều mong có thu nhập cao. Ở đây thì khác. Việc trở nên vị tha 

sẽ luôn mang cho bạn thứ mà bạn cần (chứ không phải thứ mà bạn muốn).  

✤ Hãy chọn làm theo trái tim. Đừng bị che mắt bởi những kẻ chỉ chạy theo vật chất 

hay thỏa mãn cá nhân. 

 
✤ Mang niềm tin về lại cuộc đời, bằng cách kết nối và hòa hợp với người khác. Thật đấy. 

 
✤ Đôi khi cuộc sống trở nên khó khăn. Điều này không phải để khiến bạn tức 

giạn, mà là để bắt bạn phải trưởng thành và sang một trang mới của cuộc đời.  

Bạn không thể trưởng thành nếu tiếp tục mọi thứ “y như cũ”. Đó là sự thật. 

 

✤ Tất cả chúng ta ở đây là để được tha thứ và hợp nhất, để được yêu thương và hàn 

gắn. Hãy nhớ điều này khi bạn gặp một ai đó, họ sẽ luôn có đóng góp vào chặng 

đường chữa lành của bạn và ngược lại.  

 

✤ Sự thu hẹp sẽ tạo ra tắc nghẽn năng lươṇg, đau khổ nơi thân và bất an nơi tâm.  

Xin đừng tự giới hạn bản thân hay thu hẹp người khác – vì rằng con đường sẽ dễ tìm 

thấy hơn khi không có những rào chắn.  
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HAI MƯƠI SÁU 

✤ Tất cả mọi cảnh giới đều luôn cần có hòa bình. Bất cứ nơi đâu, bất cứ người nào, bất cứ 

chủng loại động vật nào cũng cần được bình an để phát triển. Hãy gieo hạt giống và vun 

tưới cho nó. Vì hạnh phúc tối thượng cho tất cả.  

✤ Tên gọi và nơi chốn chẳng qua chỉ là những sóng rung. Trí tuệ và sự thật mới là 

điều định hình các sóng rung căn bản này thành những thứ đủ sức mạnh chuyển hóa 

cuộc đời bạn. Hãy mang đến thật nhiều sự thật và trí tuệ. 

 
✤ Mong muốn trốn chạy là điều thường thấy ở các kiếp sống trên trái đất. Hãy biết 

rằng nó là một phần của sự chữa lành và bạn sẽ tìm thấy một nơi mà bạn không cần 

chạy trốn nữa, nếu bạn đủ kiên trì. Không tự nới lỏng mình chắc chắn sẽ dẫn tới 

nhiều khổ đau hơn.  

✤ Hãy giúp đỡ người khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, thật đấy.  

✤ Giữ gìn sinh mạng đã được trao tặng. Nó cần phải được nuôi nấng, không phải để 

hủy hoại.  
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HAI MƯƠI BẢY 
✤ Mở lòng mình với tất cả những rung động năng lươṇg có nguồn gốc từ ánh sáng và 

tình thương. Có rất, rất nhiều chúng sinh đang ở đây để hỗ trợ bạn trên suốt hành trình. 

Tuy nhiên bạn phải cho phép họ.  

 
✤ Không có thêm hòa bình, trái đất của bạn sẽ không thể tiếp tục giữ vững trạng thái quân 

bình. Khi mất quân bình, cán cân sẽ nghiêng về bên này hoặc bên kia. Sự lựa chọn là ở bạn.  

 
✤ Mang hi vọng đến với những người xung quanh và cả những người bạn chưa 

gặp, thông qua thiền định và chia sẻ năng lượng. Bạn không cần phải là một thiền 

sinh có kinh nghiệm để làm được điều này, chỉ cần mang đến những gì bạn có thể 

thông qua việc thiền tập, vì lợi ích cho muôn loài.  

 
✤ Kem là một món ngọt tuyệt hảo, tuy nhiên nó lại làm mất quân bình cho thế giới 

động vật, bởi quy trình chế biến. Hãy cân nhắc về vị ngọt này và nâng cao chuẩn 

mực của bạn. Bạn có quyền chọn lựa mình sẽ tiêu thụ thứ gì. Đừng để ngành công 

nghiệp quảng cáo và sự làm biếng chen vào hướng đi chân chánh của bạn. 

 
✤ Những khoảnh khắc vàng được tưới tẩm lên bạn hàng ngày, khi bạn đang bước 

đi trên con đường dẫn tới Tâm Thức Từ Ái Mới. Đừng xem thường những yêu 

thương mà bạn đang nhận được mỗi ngày.  

 
✤ Một năm sẽ luôn có nhiều ngày. Danh sách việc làm của bạn cũng cần được nghỉ 

ngơi để bạn có thể giúp đỡ người khác. Bạn không phải robot – hãy tiếp tục chữa lành 

bằng cách giúp đỡ người khác và phát triển bản thân!   

✤ Sẽ không có nhiều dịp mà bạn được trao cho cơ hội để phát triển và chữa lành, 

hãy nắm bắt từng cơ hội mà bạn được nhận và xem chúng là những món quà đặc biệt. 

Bạn sẽ không thể tái sử dụng những gì đã bỏ lỡ.  
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HAI MƯƠI TÁM 

✤ Tự do luôn đi kèm với sự thật đến từ trái tim. Hãy luôn chân thật với trái tim mình.  

 
✤ Sự hòa giải là cầu nối tuyệt vời dẫn đến hợp nhất. Hãy ưu tiên điều này.  

 
✤ Mỗi cảnh giới năng lươṇg đều có khó khăn riêng. Cảnh giới trái đất có vô vàn khó khăn.  

Hãy biết rằng mỗi thay đổi nhỏ từ bạn, mỗi một phần bạn có thể 

chữa lành đều đóng góp to lớn vào sự sống còn của cộng đồng.  

 
✤ Đôi khi có những con đường thật sự khó khăn và thử thách.  

Tuy nhiên hãy cứ chọn chúng, vì chúng sẽ đem lại những phần thưởng to lớn nhất.  

 
✤ Luôn mở lòng với tình thương.  

Nó sống bên trong bạn và giao tiếp bằng trái tim.  

 
✤ Với tất cả niềm tin, hi vọng sẽ đến. Với tất cả hi vọng, tình thương sẽ đến.  

Với tất cả tình thương, sự hợp nhất sẽ đến. Thế là thành công! 

 
✤ Hòa vào tâm thức cộng đồng sẽ giúp bạn hòa hợp sứ mệnh của mình với năng 

lươṇg hiện có – và sau đó phát huy chúng. Đọc tụng những trang này cũng sẽ mang 

lợi ích đến cho tâm thức của bạn và những người khác. 
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HAI MƯƠI CHÍN 

✤ Bên trong bạn luôn có một phần khao khát sự thay đổi. Hãy lắng nghe nó, vì nó biết 

cách để làm điều này.  

✤  Việc mở lòng nhận thay đổi và kiến tạo nên sự thay đổi là hai mục tiêu khác nhau. Đừng 

sợ hãi sự thay đổi mà bạn khao khát có, trước tiên bên trong chính bạn, và sau đó là thế 

giới cộng đồng.  

  
✤ Đừng sợ phải nói lên sự thật về bản chất năng lươṇg của mình. 

Đôi khi nó sẽ khiến bạn bất ngờ vì sự thâm sâu này!  

 
✤ Khi không có sân hận tưới tẩm, tình thương sẽ như một cái cây chuẩn bị đơm hoa. 

Hãy chọn tưới tẩm cho tình thương, vì nó mang lợi ích vượt xa mọi thứ có thể so sánh.  

 
✤ Mở lòng với rung động của tâm thức tập thể sẽ mang đến những thay đổi bên 

trong mà bạn chưa bao giờ hình dung tới. Hãy tìm kiếm những bài học và theo sát 

bản chất của sự hợp nhất, vì nó mang đến cho bạn phần thưởng mà bạn đang tìm.  

 
✤ Khi đặt sự hợp nhất lên phía trước, bạn sẽ nhận được những gì mình ao ước.  

 
✤ Nhìn vào sự thống nhất bên trong mình, bạn sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi. 
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BA MƯƠI 
✤ Những lộ trình đôi khi không phải là đường cao tốc.  

Đôi khi bạn phải băng qua những chiếc cầu ọp ẹp, dù cho không kiên cố nhưng còn 

hơn là bị dòng nước lũ nhấn chìm. 

✤ Thống nhất tâm thức cộng đồng bằng cách đi tìm sự thật của bạn – và sau đó 

truyền tải nó cho người khác. Kết nối thông qua việc giảng dạy là tối thượng.  

✤ Có lẽ bạn không biết, nhưng bạn đã bỏ qua rất nhiều những kỳ vọng trong hành 

trình chữa lành này. Chúng ta không phải là những người thủ thư trong kiếp sống 

hiện tại. Chúng ta là những người hòa giải và mang đến yêu thương.  

✤ Có vài thứ luôn bị hiểu lầm trong thế giới nhị nguyên. Khi bạn đang bối rối, 

đừng tạo thêm nhiều hiểu lầm. Hãy cứ để mọi người tự chọn lấy kết luận cho mình - 

vì điều này tốt cho họ ở thời điểm đó. Khi đã tiến hóa thêm, họ sẽ tìm kiếm những sự 

thật cao hơn và xa hơn nữa.  

✤ Với tất cả tình thương trong tâm và tác ý vì lợi ích cho tất cả, bạn sẽ vẫn phải 

đâm vào những ‘rào chắn’. Đó là một phần của toàn bộ quá trình. Nó cho thấy bạn 

không làm gì sai cả - thực tế bạn đang làm mọi thứ rất Đúng. 

✤ Hòa làm một với chính mình là một cảm giác đẹp đến ngỡ ngàng, nếu bạn cho 

phép tự ngã của bản thân đi vắng một chút hay giao cho nó việc gì để làm.  

Dùng trái tim thay vì cái đầu, vì tâm bạn biết cách làm điều này theo BẢN NĂNG.  

✤ Chúng ta luôn di chuyển trên những con đường ít an lạc.  

Hãy nhắc bản thân điều này khi hành trình của bạn gặp nhiều khó khăn. Nhớ rằng sẽ 

luôn có ai đó kém may mắn hơn mình, có thể họ đang cần bạn giúp đỡ hoặc an ủi.  

✤ Chờ đợi sự lộ diện hoàn toàn của Tâm Thức Từ Ái Mới. Nó sẽ là sự hoán đổi 

đầy bình an và yêu thương cho những rắc rối mà bạn đang gặp phải. 
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BA MƯƠI MỐT 

✤ 17 trang về trước bạn vẫn còn là một lính mới trên hành trình này. Giờ đây 

bạn đang tham gia vào một hiện tượng làm thay đổi thế giới.  

Đừng quên rằng bạn mạnh mẽ như thế nào – và có sức lan tỏa ra sao (dù với tác ý 

chân chính hay lầm lạc). 

 
✤ Trong khi vài người đang đi trên đường tới ánh sáng, một số người khác thì lại đang 

bước trên đường tới bóng tối. Điều này là do những khó khăn mà cuộc sống này mang lại. 

Hãy giúp những ai bạn có thể, với lòng trắc ẩn sâu sắc. 

 
✤ Chúng ta đều nhìn thế giới này từ những góc độ khác nhau. Không có ai đúng hay 

sai hoàn toàn, mà chỉ khi ráp vào mọi góc độ chúng ta mới thấy được TOÀN CẢNH.  

Chúng ta cần nhau để tiếp tục hợp đồng của mình. 

 
✤ 18 trang về trước bạn là một người mới bắt đầu. Giờ đây tại trang 31 bạn vẫn 

là một người mới bắt đầu. Đừng để điều này làm nhụt chí bạn, vì mọi sự thay đổi 

luôn diễn ra tại thời điểm mới bắt đầu. 

 
✤ Những Trang Về Lòng Từ Ái Mới là những lời chỉ dẫn như ‘ngọn đèn trong đêm 

tối’. Chúng không phải liều thuốc cho một căn bệnh bất kỳ, hay những nguyên tắc 

bất di bất dịch. Chúng ở đây để khơi gợi Lòng Từ bên trong bạn phát triển và mở 

rộng xa hơn nữa vì lợi ích cho toàn thể tâm thức cộng đồng.  

Hãy sử dụng chúng theo cách như vậy. 
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Bản Ghi Chép Các Bài Dẫn Thiền: 
 

1. Thiền Loại Bỏ Chướng Ngại (~30 phút) - Trang 94 

2. Thiền Làm Mới (~30 phút) - Trang 98 

3. Thiền Dẫn Ánh Sáng (~30 phút) - Trang 102 

4. Thiền Chân Trời Xanh (~20 phút) - Trang 108 

5. Thiền Chân Lý Màu Cam (~30 phút) - Trang 111 

6. Thiền Kết Hợp (~32 phút) - Trang 115 

 

Link tải về các bài audio dẫn thiền: 
 

www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

PHỤ LỤC 4 
BẢN GHI CHÉP CÁC BÀI DẪN THIỀN  

http://www.loveinspiration.org.nz/
http://www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html


94 of 120 www.loveinspiration.org.nz V10: 18.06.21 
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1. Bài Thiền Loại Bỏ Chướng Ngại (Obstacle Removing Meditation) 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html  

Thời gian thiền: khoảng 30 phút 

[Tiếng cồng] 

Chào mừng bạn đến với bài thiền loại bỏ chướng ngại trong cuộc sống. 

Bài thiền này giúp chúng ta buông bỏ những tắc nghẽn và trở ngại đang ngăn cản mình trên hành 
trình của cuộc đời. 

Bạn có thể sử dụng bài thiền này cho những phần ách tắc trong cơ thể, cho những rào cản bạn đang 
gặp phải, hoặc chỉ đơn giản là đón nhận nguồn năng lượng thiêng liêng để hàn gắn & chữa lành 
những gì đã được loại bỏ trước đó. 

Để bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong một không gian thật thoải mái, thư giãn, một nơi 
không bị gián đoạn suốt quá trình thực hành. Trong bài thiền này, bạn có thể ngồi hoặc nằm, chỉ cần 
đó là tư thế mà bạn cảm thấy dễ chịu nhất.  

Bạn hãy  thả lỏng cơ thể, thư giãn và mở rộng tâm trí để đón nhận sự giúp đỡ của các nguồn năng 
lượng sắp tới. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc kêu gọi sự trợ giúp từ các năng lượng vũ trụ, từ Thiên Chúa, từ các 
vị Chư Thiên, các vị Phạm Thiên, các vị Thần, các vị Thánh và những Bậc Thầy đã giác ngộ. Hôm 
nay, chúng con kêu gọi các vị tới đây để giúp chúng con chữa lành và loại bỏ tất cả mọi trở ngại. 

Xin các Ngài hãy chúc phúc và gửi những năng lượng cần thiết đến với chúng con, giúp khai mở và 
phát triển những năng lực mới cho chúng con, vì lợi ích tốt đẹp nhất cho bản thân chúng con và cho 
toàn thể cộng đồng. 

Chúng con đặc biệt mời đến đây Thần Ganesh, vị thần được thờ phụng nhờ khả năng tháo gỡ 
chướng ngại trong Hindu giáo. 

Hỡi thần Ganesh, ngày hôm nay chúng con xin đón nhận ngài và nguồn năng lượng trợ giúp của 
ngài để mọi trở ngại đều được vượt qua. 

Và để bắt đầu bài thiền này, đầu tiên bạn hãy đảm bảo rằng mình đang cảm thấy thoải mái, thư giãn 
và nhẹ nhàng tập trung ý thức vào hơi thở để cảm nhận sự chuyển động của dòng năng lượng đang 
chạy dọc theo cơ thể mình. 

Hãy bắt đầu bằng ba hơi thở dài và sâu: hít vào thở ra… hít vào thở ra… hít vào thở ra. 

Khi chúng ta tập trung hoàn toàn vào hơi thở, chúng ta sẽ cảm nhận được một điều kỳ diệu đang xảy 
ra. Chúng ta bắt đầu hình dung mình đang đi bộ trên một bãi cát dọc bờ biển. Cảm nhận những hạt 
cát đang len vào từng ngón chân và cọ sát vào bên dưới lòng bàn chân. Cảm nhận từng đợt sóng vỗ 
về cổ chân bạn. Cảm nhận tiếng sóng rì rào mỗi lần cuộn vào bờ. Cảm nhận bầu không khí từ biển 
cả. Cảm nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời trên khuôn mặt bạn, trên mỗi bước chân chậm rãi, 
không bị gián đoạn và hoàn toàn thư giãn của bạn. Từng bước, từng bước tận hưởng niềm vui 
sướng và bình yên đang trào dâng trong bạn. 

http://www.loveinspiration.org.nz/
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

 
 

  

Bước tiếp về phía trước và tận hưởng bầu không khí này, có lúc bạn sẽ ngửi thấy mùi mặn của muối 
biển. Và rồi bạn hình dung phía trước mình có một cánh cửa. Bạn cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy 
cánh cửa đó. Bạn đi về phía cánh cửa đó. Bạn mở cửa, bước vào trong căn phòng và nhìn thấy một 
chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới. Bạn bắt đầu bước từng bước xuống các bậc thang. Tuy căn 
phòng tối và bạn không nhìn thấy gì cả, nhưng bạn vẫn biết mình cần đi như thế nào. Ở đây bạn 
cảm thấy an toàn, bình tĩnh và thư thái.  

Từng bước, từng bước một và bạn đã đi đến cuối cầu thang, một lần nữa bạn cảm thấy lớp cát lạnh 
và ẩm phía dưới chân mình. Bạn bước tiếp về phía trước, bạn bắt đầu nhìn thấy ánh lên những viền 
nét của một khu rừng tuyệt đẹp. Và khi bạn bước đến gần hơn, bạn bắt đầu nhìn thấy một thác nước 
hùng vĩ. 

Tiếp tục tiến về phía trước, bạn đang bước vào một thảm cỏ tuyệt đẹp, dưới chân bạn có cả những 
lớp rêu. Bạn chậm rãi leo lên từng mỏm đá dọc theo thác nước, bạn nhìn lên trên và thấy đỉnh thác, 
nơi dòng nước bắt đầu đầu đổ xuống từng đợt một cách kỳ diệu trước mắt bạn.  

Bạn nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trong khu rừng bao quanh. Nơi đây đẹp một cách ngoạn mục. 
Bạn chọn cho mình một chỗ ngồi tuyệt vời phía dưới thác nước, bạn ngồi khoanh chân ngay trước 
dòng nước đổ phía sau mình, hấp thụ năng lượng và tận hưởng sự tĩnh lặng của mọi thứ xung 
quanh. Bạn dần hiểu ra thác nước này là một nguồn sinh lực sẵn có bên trong bạn. Nó là dòng chảy 
của năng lượng, dòng chảy của trạng thái hợp nhất, hay của bất kỳ điều gì bạn đang là.  

Nhìn sang bên phải, bạn để ý thấy một chiếc biển báo có mũi tên chỉ đường mòn hướng lên đỉnh 
thác. Bạn đi theo hướng chỉ dẫn, dọc theo đường mòn để đi lên đỉnh thác. Lối đi nhỏ và hẹp nhưng 
vô cùng tuyệt vời và yên bình, bao quanh con đường là rừng, những lùm cây và tiếng chim hót.  

Đi thêm khoảng vài phút, bạn cuối cùng cũng đến đỉnh thác, đi qua hết những lùm cây là đến một 
con sông lấp lánh. Đi thêm vài mét về hướng thác đổ, bạn nhìn thấy một mỏm đá có thể ngồi được ở 
rìa thác. Từ đây bạn có thể khảo sát hàng cây số vương quốc nội tại, hay năng lượng của mình. Bạn 
cảm nhận được sức mạnh của nước, tiếng nước chảy ồn ảo và mạnh mẽ như sấm đổ, cảm nhận sự 
bình an và yên ổn từ những bụi rậm, những chú chim và những chiếc cây to lớn xung quanh mình. 

Ai ngờ được dòng sông đang chảy êm đềm trước mắt bạn lúc này lại là khởi đầu của một thác nước 
hùng vĩ đầy uy lực đến thế. Ngồi từ mỏm đá này bạn quan sát và hiểu hơn về năng lượng, về những 
trở ngại, tắc nghẽn mà bạn có trong cuộc sống lúc này. 

Kêu gọi sự trợ giúp và hướng dẫn, bạn nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bất kì hòn đá hay mảnh 
vụn nào đang nằm trên dòng chảy con sông trong lòng bạn. Những chướng ngại, những rào cản, 
những tảng đá, những cành cây, hay bất kỳ thứ gì bạn nhìn thấy phía trước đều có thể ngăn cản 
hoặc thay đổi dòng chảy của nước, dòng chảy của nguồn sinh lực bạn đang có.  

Dành thời gian để hiểu ra rằng những chướng ngại mà bạn đang nhìn thấy là những chướng ngại đã 
sẵn sàng để được di dời hoặc chữa lành. Hiểu được điều này chính là món quà tuyệt vời mà bạn 
dành cho bản thân, lúc này bạn đã sẵn sàng để chữa lành và loại bỏ những chướng ngại, những rào 
cản, những tảng đá trên con đường của mình.  

Bạn đứng dậy, di chuyển dọc theo dòng sông và tìm kiếm những viên đá cũng như các chướng ngại 
trên lộ trình của mình. Lúc này bạn bắt đầu chọn một trong những viên đá hay vật cản bất kỳ. Bạn 
tiến về phía nó, bạn có thể đứng ở giữa dòng chảy, ở một bên bờ hoặc ngay gần rìa của thác nước. 
Bạn đặt tay lên hòn đá và hỏi: “Chướng ngại này là gì?” 
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Nếu bạn cần biết câu trả lời, nó sẽ đến. Nếu không, chỉ đơn giản là buông bỏ nó.  

Lúc này bạn đã có thể loại bỏ hoặc chữa lành chướng ngại này bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ và kêu 
gọi khả năng chữa lành trong mình. Hãy đặt tay lên tảng đá, và mong rằng nó được tháo gỡ một 
cách thật nhẹ nhàng, yêu thương và bình thản. Nhờ đó bạn có thể tạo ra một dòng chảy năng lượng 
thông suốt hơn và một nguồn sinh lực dồi dào hơn cho mình, vì lợi ích của tất cả.  

Khi bạn đặt tay lên tảng đá, bạn bắt đầu cảm nhận có điều gì đó đang thay đổi. Có một dòng năng 
lượng đang di chuyển một cách chậm rãi và chắc chắn. Bạn cảm nhận rõ rằng, mỗi khi bạn nhẹ 
nhàng buông bỏ và kêu gọi sự giúp đỡ thanh lọc thì bất kỳ trở ngại nào, dù là tảng đá, cành cây hay 
những viên sỏi đều bắt đầu tan biến.  

Tảng đá dần dần tan biến. Và bạn cũng có thể thấy rằng, nếu tảng đá này chưa biến mất hoàn toàn 
thì bạn cũng đủ sức mạnh để tự mình dịch chuyển nó ra khỏi lòng sông. Khi bạn đã loại bỏ những 
trở ngại và dọn dẹp hết những mảnh vụn, bạn có thể cảm nhận sự bình an trong bản thân mình. Hãy 
nói cảm ơn tới sự trợ giúp từ các năng lượng đang hỗ trợ bạn trong bài thiền này. Dòng năng lượng 
chảy qua bạn và khơi thông những nguồn lực có sẵn trong bản thân bạn. Dòng năng lượng mạnh 
mẽ và linh thiêng đó đang ở đây, ngay lúc này để giúp bạn dọn dẹp con đường và đón nhận những 
gì tốt đẹp nhất sắp đến. 

Bây giờ bạn có thể muốn chọn một tảng đá hoặc một chướng ngại khác đang chặn ngang dòng sông 
của bạn. Bạn dành vài phút để cảm nhận sự bình an, yêu thương và thư giãn. Một lần nữa, bạn đặt 
tay lên tảng đá hay chướng ngại đó và hỏi: “Chướng ngại này là gì?”. Nếu bạn cần phải biết thì câu 
trả lời sẽ được đưa đến.  

Bây giờ bạn có vài phút để thực hiện quá trình này với các tảng đá và chướng ngại mà bạn mong 
muốn loại bỏ hoặc chữa lành. Hãy ý thức rằng dòng năng lượng này đang ở đây cùng bạn và bạn 
đang nhận được sự hướng dẫn linh thiêng để chữa lành những gì cần thiết vào lúc này.  

[Ngừng 70 giây] 

Hãy luôn nhẹ nhàng chăm sóc, yêu thương và dịu dàng trong khi dọn dẹp những chướng ngại này. 
Bạn có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm để chữa lành mọi tắc nghẽn trong cuộc sống này. Nếu bạn 
gặp phải những chướng ngại cứng đầu, hãy quay lại trạng thái thả lỏng, mở lòng và buông bỏ. Lúc 
này bạn sẽ nhận được nhiều năng lượng trợ giúp hơn để có thể di chuyển khối tắc nghẽn đó.  

[Ngừng 20 giây] 

 Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo cách dọn dẹp theo như ý mình mướn. Có thể tảng đá của bạn sẽ tan 
ra thành những hạt bụi. Có thể nó chỉ đơn giản là trôi theo dòng chảy của con sông và rơi xuống 
dòng thác. Hoặc bằng bất kỳ cách nào khác, cứ làm những gì bạn cảm nhận chỉ cần nhớ giữ sự dịu 
dàng, yêu thương cho bản thân mình.  

[Ngừng 2 phút] 

Khi đã hoàn thành việc dọn dẹp của mình, bạn tìm thấy một vị trí thoải mái ở mép sông để có thể 
nhìn xuống dòng thác đổ. Bạn dành cho mình thời gian để cảm nhận dòng năng lượng sau khi đã 
loại bỏ và dọn dẹp những tắc nghẽn, những chướng ngại bên trong mình. Lúc này bạn nhìn thấy 
dòng chảy của con sông suôn sẻ hơn, mượt mà, và tự do hơn. Hãy dành cho bản thân một sự tán 
thưởng và chúc mừng. Hãy gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã giúp bạn cho đến ngày hôm nay, 
cảm ơn tất cả những gì đã đưa bạn đến với khoảnh khắc này, và cảm ơn sự ra đi của những 
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chướng ngại.  

Quan sát dòng sông tuyệt vời này và nguồn sinh lực mà bạn đang có, bạn nhận ra rằng sau khi loại 
bỏ những chướng ngại hay những khối năng lượng tắc nghẽn, dòng sông của bạn đã chảy mạnh mẽ 
hơn, xuôi thuận hơn, thoáng đãng hơn và thẳng hướng hơn tới mục tiêu của bạn. Bạn chạm tới 
được một sự thấu hiểu sâu sắc hơn những gì trước đây bạn đã từng. 

Ngước lên cao, bạn nhận ra dòng sông của mình ngày càng nhận được thêm nhiều năng lượng từ 
bầu trời. Con đường được dọn dẹp, dòng chảy càng xuôi thuận, năng lượng nhận được càng nhiều 
hơn. Bạn ý thức rõ và thật sự trân trọng điều này. 

Bạn dành vài giây để suy ngẫm về những gì vừa diễn ra, tự chúc mừng bản thân và hòa hợp với 
dòng chảy năng lượng mới. Hãy nghĩ rằng mỗi một khối tắc nghẽn chúng ta dọn đi, có thể tạo ra một 
khoảng trống, một dòng chảy mới hay một thay đổi nhỏ trong nguồn sinh lực của bạn. Điều đó có 
nghĩa là dòng sông của bạn lúc này có thể chảy khác đi, tự do hơn, mở rộng hơn bao giờ hết. Và 
đây là món quà to lớn bạn dành cho bản thân mình cũng như tập thể. Khi dòng sinh lực của bạn 
mạnh mẽ hơn, thì tình yêu thương trong bạn, mục đích cuộc đời của bạn và khả năng giúp đỡ người 
khác cũng trở nên tốt đẹp hơn. 

Ngay từ thời khắc này, bạn đã sẵn sàng để đứng dậy và quay lại chân thác nước. Bạn nhìn lại dòng 
sông một lần nữa, cảm nhận sự trong lành và tươi mới của dòng chảy. Và bạn bắt đầu bước từng 
bước xuống dọc theo lối mòn, bao quanh là những bụi cây xinh đẹp và tiếng chim hót ríu rít trong 
không gian.  

Và bạn cũng đã tới biển chỉ đường ban đầu ở chân thác. Bạn di chuyển trở lại khu vực khi nãy của 
mình và chọn một chỗ ngồi thoải mái ngay trước dòng thác đang đổ xuống. 

Lúc này bạn nhìn thấy dòng nước từ đỉnh thác đổ xuống trở nên ngay ngắn hơn, trong suốt hơn, đẹp 
và rộng lớn hơn bao giờ hết. Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh và có xu hướng tăng lên theo thời 
gian. Đây là kết quả của việc dọn dẹp những trở ngại và chữa lành những tồn đọng để giúp khai mở, 
làm tăng tốc độ dòng chảy năng lượng. Bạn bây giờ đã trở thành một kênh dẫn năng lượng thông 
suốt và sạch sẽ hơn để nguồn sinh lực có thể chảy qua. Đây là món quà tuyệt vời mà bạn dành cho 
bản thân. Và bạn đã làm rất tốt. 

Bây giờ bạn có thể dành vài giây để nói lời tạm biệt với thác nước của bạn, bạn biết rằng mình có 
thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Bạn có thể trở lại để chữa lành, để khơi thông dòng chảy, hoặc loại 
bỏ những mảnh vỡ mà bạn mong muốn. Bạn gửi lời cảm ơn khoảng thời gian ở đây, cảm ơn sự 
chữa lành và năng lượng của những ai đã giúp đỡ mình.  

Khi đã sẵn sàng, bạn có thể đứng dậy và bắt đầu quay trở lại điểm xuất phát. 

[Ngừng 15 giây] 

Giờ đây bạn đã quay trở lại không gian tối trước đó, có mùi ẩm, lạnh và cát dưới chân. Bạn nhìn 
thấy chiếc cầu thang dẫn lên cửa ra vào ngay trước mắt. Bạn đi lên cầu thang và mở cửa, một lần 
nữa bạn nhắc nhở mình rằng bạn có thể quay lại thác nước này vào bất kì lúc nào. Nhưng bây giờ, 
bạn đã cảm thấy an toàn, hạnh phúc và có thể bước tiếp với cuộc sống của mình. 

Mở cửa ra, bạn lại đi trên bờ biển tuyệt đẹp, nắng ấm, có cát len lỏi vào từng kẽ chân và lòng bàn 
chân, có sóng cuộn vào từng đợt ôm lấy cổ chân bạn. Bạn cảm nhận mặt trời trên khuôn mặt mình, 
bạn cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng bạn đang ở đây. 
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Bạn nhận ra đã đến lúc để rời đi và bước tiếp, bạn cảm thấy năng lượng của mình đang nhẹ nhàng 
trở lại với căn phòng, trong không gian của bạn, và bạn quay trở lại để nghe rõ từng lời trong bài 
thiền này. 

Bạn chậm rãi và nhẹ nhàng đưa tâm trí và thân thể trở lại để lắng nghe mọi tiếng động xung quanh, 
trở lại để cảm nhận cơ thể một lần nữa. Bạn có thể ngọ nguậy những ngón chân, di chuyển cánh tay 
hoặc ngón tay. 

Và khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể mở mắt. Cuối cùng, một lần nữa, bạn gửi lời cảm ơn tới mọi thứ 
bạn nhận được hôm nay. Chúng ta có thể kết thúc bài thiền này bằng cách gửi thật nhiều lời cảm ơn 
đến những gì đã xảy ra hôm nay. Và chúng ta chờ đợi sự phong phú của dòng sinh lực chảy qua 
mình, một cách thuần khiết và tuyệt vời hơn bao giờ hết. 

Lúc này, chúng ta khép lại bài thiền với tất cả yêu thương. 

[Tiếng cồng] 

 

2. Bài Thiền Làm Mới (Rejuvenation Meditation) 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html 

Thời gian thiền: khoảng 30 phút 

[Tiếng cồng] 

Chào mừng bạn đến với nguồn năng lượng tuyệt đẹp trong bài thiền làm mới, cùng với tình yêu 
thương và sự chỉ dẫn từ thiêng liêng.  

Bài thiền này sẽ mang đến sự hồi phục, sự tái sinh, sự cải tạo, sự chữa lành, sự nuôi dưỡng và sự 
phát triển của các trung tâm năng lượng bên trong chúng ta. Chúng ta đã được ban phước lành để 
nhận nguồn năng lượng chữa lành của bài thiền này, vì vậy đừng lo lắng về nếu bạn gặp khó khăn 
với việc hình dung hoặc tưởng tượng trong khi thiền vì nguồn năng lượng chữa lành vẫn sẽ tiếp tục 
làm việc. Hãy biết rằng bạn luôn được yêu thương, ôm ấp và hướng dẫn từng bước trong suốt bài 
thiền này.  

Một lần nữa, với tất cả tình yêu thương, chúng tôi chào đón bạn đến với bài thiền làm mới. Để bắt 
đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong một không gian thật thoải mái, thư giãn, một nơi không bị 
gián đoạn suốt quá trình thực hành. Trong bài thiền này, bạn có thể ngồi hoặc nằm, chỉ cần đó là tư 
thế mà bạn cảm thấy dễ chịu nhất. Chúng ta hãy bắt đầu bài thiền bằng việc sử dụng dòng năng 
lượng luân chuyển vào và ra trong hơi thở của bạn. 

Hãy bắt đầu bằng một vài hơi thở dài và sâu để hòa hợp dòng năng lượng bên trong cơ thể và 
chuẩn bị cho hành trình đi vào bên trong của chúng ta. 

[Dừng 30 giây] 

Chúng ta đang được nhắc nhở rằng mình được vũ trụ thiêng liêng dẫn dắt tới bài thiền này trong 
ngày hôm nay vì chúng ta đã đã sẵn sàng. Điều đó nghĩa là không phải tình cờ khi chúng ta được 
khai mở và lắng nghe bài thiền này. Chúng ta ở đây được vũ trụ thiêng liêng dẫn dắt để mang những 
nguồn năng lượng tái sinh trở lại bên trong sự hiện hữu của chúng ta. 
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Hãy biết rằng bạn đang an toàn và được nuôi dưỡng trên suốt hành trình. Để bắt đầu, bạn hãy hình 
dung ra mình đang đứng giữa một khu rừng tuyệt đẹp, xung quanh là những hàng cây cao lớn, tạo 
ra những tàng lá xanh mướt mát mẻ phía trên đầu bạn. Bạn cảm nhận được mặt đất phía dưới chân 
mình, xen lẫn cùng những thảm cỏ mềm, cành cây và lá rụng. Sự nguyên thủy của trái đất đang ở 
ngay dưới chân chúng ta.  

Bạn nhẹ nhàng đi tiếp trong khu rừng tuyệt đẹp này, lắng nghe tiếng chim hót và những âm thanh 
của thiên nhiên xung quanh, tiếng rì rào của những cái cây và tán lá phía trên đầu, bạn cảm thấy 
khiêm nhường và biết ơn khi được ở đây.  

Tiếp tục đi dọc theo một lối mòn nhỏ xuyên qua khu rừng, bạn tận hưởng sự bình an và êm đềm. 
Bạn bắt đầu hình dung ra một chiếc cổng bằng đá đang ở phía trước mặt mình. Chiếc cổng này 
được bao bọc bởi sỏi, rêu và Mẹ Thiên Nhiên. Nguồn năng lượng từ cây cối, từ mặt đất, từ tất cả 
xung quanh bạn dẫn lối bạn đến với cánh cổng này này.  

Bạn tiến từng bước, từng bước lại gần hơn tới cánh cổng, bạn cảm nhận được nguồn năng lượng 
dịu dàng của Mẹ Trái Đất - nguồn năng lượng của sự nuôi dưỡng và khi bạn tiến tới đứng ngay 
trước cánh cửa thì cánh cổng tự động được mở ra.  

Bạn chậm rãi bước từng bước đi qua cánh cổng này. Bạn cảm nhận một nguồn năng lượng an toàn, 
thư giãn bao quanh và bạn thấy mình đang đứng ở bậc đầu tiên của chiếc thang nhỏ dẫn lên phía 
trên. Đặt tay mình vào hai thanh vịn ở hai bên, bạn bước thật chậm, thật chậm xuôi dần lên phía 
trên.  

10….9….8….7….6….5….4….3….2….1 

Khi lên đến bậc trên cùng của chiếc thang, bạn thấy mình đang đứng ở lối vào một tòa nhà mái vòm 
bằng vàng tuyệt đẹp.  

Bạn tò mò đi qua cửa chính của tòa nhà và thấy mình đang ở bên trong một tòa nhà tràn ngập năng 
lượng, một khu vườn nên thơ và cảnh trí ở đây thật yên bình.  

Bạn nhìn xung quanh và tiến sâu hơn vào phía trong tòa nhà tuyệt đẹp này, bạn nhìn lên phía trên 
và nhận ra mái của tòa nhà đang tỏa ra ánh hào quang màu vàng lấp lánh. 

Bạn nhìn xung quanh thêm lần nữa và thấy khu vườn thật yên bình. Ở đó có những cây to lẫn những 
bụi cây nhỏ và có thể thấy khu vườn này được sự chăm sóc, nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Đó chính là trung 
tâm năng lượng của bạn.  

Bạn cảm nhận phía dưới chân có một lối đi với rất nhiều sỏi và đá cuội. Bạn bắt đầu nhẹ nhàng và 
chậm rãi bước vào khu vườn tuyệt đẹp này, bước vào trung tâm năng lượng của bạn.  

Bạn nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cây nhỏ, rất nhiều chậu cây, rất nhiều cây cao và bạn ý thức 
được đây là nơi bạn đã nuôi dưỡng và gieo trồng bản thân mình từ trước đến nay. 

Tiếp tục đi xa hơn, đi xa hơn xuyên qua khu vườn này, bạn nhìn thấy một đài phun nước nhỏ nhưng 
hết sức tinh xảo. Dòng nước được phun ra từ phía trên đỉnh rồi chảy xuống phía dưới tạo ra một 
chiếc hồ, trên mặt hồ là một cây cầu.  

Bạn hít vài hơi thở dài và sâu để điều chỉnh năng lượng của mình, lúc này bạn hoàn toàn có mặt tại 
không gian nơi đây. Tiếp theo, bạn bắt đầu để ý kỹ hơn khu vườn của mình – có vẻ nó chưa được 
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nuôi dưỡng và chăm sóc theo cách mà bạn nên làm.  

Bạn nhận ra có những mầm cây đã chết và cỏ dại thì rải rác khắp nơi. Một số nơi trông có vẻ khá dơ 
bẩn, có chỗ thì cỏ mọc um tùm. Mặc dù khu vườn của bạn vẫn đẹp nhưng bạn cảm nhận được có 
những tắc nghẽn, những tồn đọng trong trung tâm năng lượng của mình.  

Đài phun nước của bạn cũng bị lấm bẩn bởi rêu và cây dại. Bạn nhận ra lý do vì sao mình nên có 
mặt ở đây vào lúc này. 

Tiếp tục đi qua khu vườn, bạn nhìn thấy có những vết nứt trên tường. Bạn cũng thấy có nhiều nơi 
cần phải được tu sửa, chăm sóc và yêu thương.  

Và khi đi tới góc của căn phòng, bạn thấy một cánh cửa đang phát ra ánh sáng từ phía trên có khắc 
tên của bạn. Bạn biết rằng đã đến lúc cần tiến về phía trước, bạn bước qua cánh cửa với lòng tin 
rằng bạn đang được dẫn lối tới nơi cần đến. 

Mở cánh cửa ra, bạn thấy mình đang đứng bên trong một nhà kính nhỏ. Nhà kính này khá yên bình 
và tĩnh lặng, và bạn thấy ở giữa phòng có một chiếc ghế. Bạn bước đến phía chiếc ghế, một cách vô 
thức bạn biết rằng đây là lúc để nhận nguồn năng lượng chữa lành mà bạn mong muốn cho trung 
tâm năng lượng của mình.  

Ngồi trên chiếc ghế thoải mái và xinh đẹp này, bạn cảm nhận sự tuôn trào của năng lượng, sự thư 
giãn của cơ thể và sự nhẹ nhõm của tâm trí. Bạn dần dần nhẹ nhàng và chầm chậm chìm vào giấc 
ngủ.  

Trong vài phút tiếp theo, bạn sẽ nhận được sự nâng cấp, sự tái sinh, sự hồi phục trong nguồn năng 
lượng mà bạn mong muốn lúc này. 

Bạn cảm thấy thư thái và thoải mái. Toàn thân bạn lúc này được bao bọc bởi ánh sáng trắng, bạn 
như bị cuốn vào đó và cho phép năng lượng làm việc của nó. 

[Dừng 10 giây] 

Bạn nhìn thấy những tia sáng của yêu thương và sự dẫn dắt thiêng liêng bao quanh mình trong suốt 
thời gian đó. Nhẹ nhàng và chậm rãi bạn cảm nhận nguồn năng lượng nuôi dưỡng đang được phục 
hồi bên trong mình. Bạn cảm nhận sự dịch chuyển nhẹ nhàng như mạch đập của dòng năng lượng 
đang chảy khắp cơ thể. Bạn hạnh phúc và biết ơn khi được nhận nguồn năng lượng thiêng liêng 
này. Bạn có thể hình dung một dòng ánh sáng đang chảy xuống xuyên qua căn phòng và đổ vào 
toàn cơ thể bạn từ đỉnh đầu. 

[Dừng 25 giây] 

Lúc này bạn cảm nhận dòng năng lượng bắt đầu nhẹ lại, chảy ít hơn và bạn cảm thấy thoải mái khi 
biết rằng quá trình chữa lành đang từ từ ngừng lại. 

Cảm nhân được sự dìu dắt nhẹ nhàng, bạn đứng dậy khỏi chiếc ghế và quay lại đi qua cánh cửa để 
trở về trung tâm năng lượng của mình. 

Và giờ đây, bạn nhìn thấy sự chuyển hóa năng lượng đã diễn ra và bắt đầu nuôi dưỡng, phục hồi lại 
toàn bộ trung tâm năng lượng của mình. 

Bạn nhìn xung quanh và nhận ra những mầm cây nhỏ, những cây to đã lớn gấp đôi. Chúng ngày 
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TẬP 4 – ÁNH SÁNG MONIMO  

 
 

  

càng trở nên xanh tốt, xòe rộng và đẹp hơn những gì bạn đã nhìn thấy trước đó. 

Khu vườn trông như được nuôi dưỡng, được chăm sóc một cách tử tế. Những cây dại đã được loại 
bỏ và tất cả những vết nứt trên tường đã được sửa chữa. Bạn cảm nhận sự hạnh phúc, sự lớn 
mạnh và sự mở rộng bên trong trung tâm năng lượng của mình. Bạn cảm thấy yên bình và mạnh 
mẽ, được hồi sinh và sẵn sàng để tiến về phía trước trên hành trình của mình. 

Đi dọc theo con đường tạo bởi đá cuội phía dưới chân, bạn nhận ra những viên sỏi ngày càng trở 
nên trong hơn, sạch sẽ và có vẻ ngoài rắn rỏi hơn. 

Hệ thống nước nhỏ và bẩn trước đây đã trở thành một công trình từ đá cẩm thạch tuyệt đẹp với khối 
lượng lớn nước phun ra từ phía trên đỉnh chạy xuống nhiều tầng phía dưới, tạo ra một dòng năng 
lượng mạnh mẽ, thông suốt và ngập tràn tình yêu. Đây chính là dòng chảy mà trung tâm năng lượng 
của bạn mong muốn. Dòng nước trong suốt, lấp lánh, sạch và tĩnh lặng chảy xuống, xuyên qua chân 
cầu mà bạn đang đi. 

Khi bạn tiến về phía trước, bạn bắt đầu nhận ra trung tâm năng lượng của mình có khả năng lớn 
mạnh và mở rộng hơn nữa. Bạn hiểu rằng đây là một quá trình tự nhiên và cùng với thời gian, trung 
tâm năng lượng của bạn sẽ phát triển, to lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Và dòng năng lượng của bạn có 
khả năng để ươm trồng thêm nhiều cây, để làm lớn mạnh thêm dòng nước, để phát triển thêm nhiều 
con đường, và để nuôi dưỡng thêm tình yêu thương trong bạn. 

Bạn hãy dành vài giây để nhìn và soi chiếu lại sự phát triển này bên trong mình, bạn ngẩng đầu lên 
và nhận ra các sứ giả tâm linh đang đứng ngay trước mặt bạn. Bạn có thể thấy rõ hình tướng của họ 
hoặc chỉ đơn thuần là một khối năng lượng mà bạn biết và tin cậy. 

Họ đang rộng mở vòng tay đón bạn và giải thích với bạn rằng bạn đã hoành thành suất sắc nhiệm vụ 
để đến được đây ngày hôm nay. Họ muốn bạn biết rằng họ rất tự hào về bạn, họ luôn ở cạnh và dẫn 
đường cho bạn trên hành trình này. 

Họ đang gửi đến bạn rất nhiều tình yêu thương, ánh sáng, sự chữa lành và sự thấu hiểu rằng bạn 
đang phục hồi từ bên trong. Họ chào đón bạn đến với hành trình mới với tần số năng lượng cao hơn 
này. Đây chính là hào quang mới, sự phát triển mới, sự mở rộng mới, sự nuôi dưỡng, đủ đầy và sâu 
sắc mới, tất cả đang ở bên trong bạn lúc này.  

Bây giờ là lời thông báo từ các sứ giả tâm linh rằng bạn đã hoàn tất thời gian ở đây. Bạn được chào 
đón quay lại đây bất kì khi nào bạn muốn, bất kỳ khi nào bạn sẵn sàng để mở rộng, để chữa lành và 
để nuôi dưỡng nguồn năng lượng bên trong hơn nữa. 

Nhưng lúc này, bạn đã thấy thoải mái, hạnh phúc khi cảm nhận được nguồn năng lượng đã hồi phục 
và tràn đầy sinh lực hơn bao giờ hết. Những mầm cây xung quanh bạn đang ngày càng xanh và tươi 
tốt hơn, con đường của bạn sạch sẽ hơn khi bạn quay lại cánh cửa đã dẫn mình đến đây.  

Ánh sáng tan biến dần và bạn thấy mình đang đứng ở bậc trên cùng của chiếc cầu thang. Bạn nắm 
lấy hai bên tay vịn cầu thang và bắt đầu bước dần xuống phía dưới. 

1…2….3….4….5….6….7….8….9….10 

Bạn mở cánh cửa phía trước mặt mình và bước ra thảm cỏ tuyệt đẹp tại rừng cây nơi bạn bắt đầu 
hành trình này.  
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Khu rừng quanh bạn thật hùng vĩ, bình yên và tĩnh lặng. Bạn dành vài phút để gửi lời cảm ơn đến 
mọi thứ mà bạn nhận được trong bài thiền này. 

Bạn gửi lời cảm ơn đến những cành cây, chiếc lá và sự rắn chắc của mặt đất dưới chân. Bạn gửi lời 
cảm ơn đến vạn vật và đặc biệt tri ân những sứ giả tâm linh vì đã giúp đỡ bạn trên hành trình này. 

Tiến về phía trước cùng với tình yêu thương, sự hồi phục, cảm giác thư giãn và mạnh mẽ, bạn bắt 
đầu nhận ra khu rừng quanh bạn đang dần tan biến. 

Bạn biết rằng lúc này bạn đang an toàn và chậm rãi trở lại căn phòng của mình. Từ từ quay về 
không gian bạn đang ở và đang lắng nghe bài thiền này. 

Bạn cảm nhận được bàn chân mình chạm vào mặt phẳng bên dưới, nếu bạn đang nằm trên sàn thì 
gót chân bạn đang chạm mặt sàn. Hãy cảm nhận bàn tay của bạn, khuôn mặt của bạn, cơ thể của 
bạn đang trở lại trạng thái tỉnh giác một cách có ý thức. Lúc này bạn cảm nhận được sự phục hồi, sự 
nuôi dưỡng, sự mạnh mẽ và tình thương sâu rộng bên trong mình. Bạn đã sẵn sàng để mang bản 
thân hoàn toàn trở lại không gian này.  

Và lúc này, khi đã sẵn sàng bạn có thể mở mắt và dành vài giây để điều chỉnh lại. 

[Dừng 10 giây] 

(Tiếng búng tay) Đếm đến ba, bạn sẽ hoàn toàn trở lại không gian hiện tại cùng với nguồn năng 
lượng chữa lành đã hợp nhất trong cơ thể bạn.  

1….2….3 (Tiếng búng tay) 

[Dừng 5 giây] 

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong bài thiền này và hi vọng bạn đã nhận được nguồn 
năng lượng của tình yêu thương và sự nuôi dưỡng mà bạn mong muốn. Hãy biết rằng sự nâng cấp 
mà bạn nhận được trong bài thiền này tương ứng với những gì tốt đẹp nhất cho bạn, phù hợp với 
mục đích mà tâm hồn bạn đã chọn.  

Chúng tôi cảm ơn bạn vì đã ở đây và chúc cho hành trình phía trước của bạn thật tốt đẹp. Xin khép 
lại bài thiền hôm nay trong yêu thương. Và xin chào tạm biệt bạn. 

 

 

3. Thiền Dẫn Ánh Sáng (Leading Light Meditation) 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html 

Thời gian thiền: khoảng 30 phút 

 

[Tiếng cồng] 

Chào mừng đến với bài thực hành Thiền Dẫn Ánh Sáng. 

Với tất cả ấm áp và yêu thương, chúng tôi mời bạn đến với bài thực hành thiền có khả năng thanh 
lọc và nâng cấp các trung tâm năng lượng đặt tại mỗi Luân xa.  
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Các năng lượng đi kèm trong bài thiền này được hướng dẫn thiêng liêng để bạn có thể đạt đến lợi 
ích tối đa cho bản thân mình và cho tất cả. 

Chúng tôi rất vui mừng khi có sự hiện diện của bạn tại đây và hãy đảm bảo rằng bạn thật sự thoải 
mái, thư giãn, mở lòng để đón nhận những năng lượng sắp tới. 

Tôi mở lòng đón nhận và sẵn sàng để được chữa lành. 

Tôi mở lòng đón nhận và sẵn sàng để được chữa lành. 

Tôi mở lòng đón nhận và sẵn sàng để được chữa lành. 

Giờ đây bạn thấy mình thật thư thái, nhẹ nhàng, và hãy tùy ý chỉnh lại tư thế nằm hay ngồi sao cho 
cảm thấy thoải mái nhất. Hãy biết rằng đây là khoảng thời gian của riêng bạn, để bạn có thể buông 
bỏ và thư giãn. Và hoàn toàn cho phép các năng lượng cần thiết đến với mình. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách hít thở một hơi thật sâu và chậm. 

[Ngừng 15 giây] 

Và cho phép các trung tâm năng lượng đặt tại mỗi Luân xa của mình được mở rộng, đón chào năng 
lượng mới. 

[Ngừng 10 giây] 

Chúng ta xin cống hiến phần chữa lành hôm nay đến cho lợi ích của vạn vật muôn loài, mong tất cả 
được an vui và thoát khỏi mọi khổ đau. Mong tất cả được kết nối và hòa hợp trong tình yêu thương 
không phân biệt. 

[Ngừng 10 giây] 

Với sự thấu hiểu và bình an, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu bài thiền này. 

[Ngừng 20 giây] 

Cảm thấy thư giãn và thật thoải mái, chúng ta hình dung rằng mình đang đứng trên một ngọn núi 
cao, xung quanh là những đỉnh núi xinh xắn ngập tràn tuyết phủ trên nền đá. Bầu trời lúc này như 
thật gần và dưới chân chúng ta là những hòn đá núi. 

Ta thấy mình được an toàn, dễ chịu khi ở đây. Dù cho có đứng ở núi cao, ta vẫn cảm thấy ấm áp và 
thư giãn. 

Nhìn khắp xung quanh mình, ta thấy cảnh vật thật là ngoạn mục. Ta có thể nhìn khắp 360 độ xung 
quanh. Mặt trời thì đang chiếu lấp lánh xuống gương mặt chúng ta, và năng lượng bình an của ngọn 
núi này quả thật là siêu phàm. Chỉ có âm thanh của sự tĩnh lặng ở nơi đây, và chúng ta cảm nhận 
được sự bình yên đến từ nó. 

[Ngừng 25 giây] 

Ta cảm thấy mình đã sẵn sàng cho việc chữa lành thông qua thiền tập. Khi chúng ta mở lòng ra, 
hoàn toàn phó thác cho năng lượng của ngọn núi này, ta thấy có một chiếc hang xuất hiện ở bên tay 
phải. Chiếc hang dường như gắn liền với một động đá bên trong, ấm áp và mời gọi chúng ta tiến về 
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phía nó. 

Có tiếng chim hót lảnh lót ở đâu đó phía trên, ta biết rằng mình đang đi đúng hướng, và nhanh chóng 
đứng trước lối ra vào hang động. 

Một cách thư thái và bình thản, chúng ta tin tưởng vào sự an toàn bên trong chiếc hang này, và bắt 
đầu bước vào bên trong. Có ánh sáng vừa đủ để soi đường cho chúng ta đi, và càng tiến vào trong 
ta càng cảm thấy an tâm hơn, dù cho ánh sáng có yếu dần. 

Nền hang là đá tảng và rất bằng phẳng, chúng ta không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi cả. 
Khi ta tiến vào sâu hơn, ánh sáng dần yếu thêm và lúc này tai chúng ta nghe thấy âm thanh của 
nước chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống bên trong hang. 

Tiếp tục chậm rãi tiến sâu hơn, chúng ta thấy mình đang đứng trước lối vào một căn phòng lớn, một 
khoảng trống lớn ngay bên trong hang động này. Ta nhìn xung quang và cảm nhận năng lượng của 
bình an. Chúng ta thấy mình thật hạnh phúc khi được ở đây, ngay tại hang động này. 

Tai ta lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt chảy từ trên trần cao xuống phía dưới, trong khi chân chúng 
ta vẫn bước tiếp về phía căn phòng. Mắt của chúng ta đang điều chỉnh để làm quen với ánh sáng 
yếu ớt nơi đây, và ta nhận ra một hồ nước cạn xuất hiện ngay bên trong nó. 

 Vùng nước này phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt, trông giống như ánh dạ quang và cực kỳ 
mời gọi. Khi tiến lại gần hồ nước, chúng ta cảm thấy mình thật sự thư giãn, thật sự hài lòng và trở 
nên thích thú trước loại nước này. 

Chúng ta cúi xuống, khum tay mình vốc lấy một ngụm nước và cảm nhận năng lượng của nó chảy 
khắp các ngón tay và lòng bàn tay. Hồ nước này không giống như bất kỳ chiếc hồ nào ta từng gặp. 
Cảm giác như thể nó có chứa đựng những điều kỳ diệu, cũng giống như màu nước dạ quang mà 
chúng ta đang nhìn thấy. Chúng ta muốn rửa mặt bằng chất nước này, nên lại khum tay mình và nhẹ 
nhàng đưa nước lên mặt. Cảm giác thật mát lạnh và được nuôi dưỡng, tràn đầy sinh lực. 

[Ngừng 15 giây] 

Ngay sau đó, chúng ta thấy mình đã sẵn sàng để bước xuống và đầm mình vào hồ nước, vì thế ta 
ngồi xuống và tháo giày, tháo tất. 

Chầm chậm bước xuống mặt nước với đôi chân trần, chúng ta thấy thật là bình an khi dòng nước chỉ 
ngập đến cổ chân, bên dưới những ngón chân là các viên đá nhẵn. Chúng ta biết mình đang ở trong 
một nơi hết sức linh thiêng và tuyệt vời. 

Sau khi đứng trong dòng nước vài giây, ta bắt đầu thấy năng lượng di chuyển bên trong mình. Các ô 
nhiễm dường như đang chảy xuôi xuống phía dưới cơ thể, thông qua hai chân và hai lòng bàn chân 
để ra ngoài. 

Tất cả những tồn ứ hay ô nhiễm năng lượng nào không còn cần thiết nữa đang dần chảy ra khỏi cơ 
thể chúng ta, sau đó được trung hòa bởi dòng nước xinh đẹp đang ở xung quanh. Các năng lượng 
cứ tiếp tục chảy và chúng ta cảm thấy mình thật may mắn, thật biết ơn vì những tiêu cực đang được 
di dời khỏi thể năng lượng, lại còn được hòa tan bởi dòng nước kỳ diệu ngay dưới chân. 

Chúng ta thấy cách mà ô nhiễm hòa được di dời cũng giống như cách các hạt đường tan ra khi gặp 
nước. Chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức để đến được đây và ta xứng đạng nhận được sự tháo gỡ 
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những năng lượng tồn đọng mà ta không cần đến nữa. 

[Ngừng 15 giây] 

Dòng nước vẫn mát lạnh chảy xung quanh cổ chân và chúng ta hoàn toàn hài lòng với sự dịch 
chuyển của các năng lượng cũ. Một khi đúng thời điểm, chúng ta sẽ nhận được năng lượng mới 
thay thế chúng. 

[Ngừng 15 giây] 

Khi vẫn đang đứng trong dòng nước xinh đẹp này, chúng ta bắt gặp một chiếc trụ đá đang trồi lên 
khỏi dòng nước. Chúng ta chậm rãi tiến về phía trụ đá này, và thấy rằng nó đang từ từ trồi lên khỏi 
mặt nước và sẽ dừng lại ngay khi chiều cao chạm đến bằng đỉnh đầu chúng ta. 

Chiếc trụ đá này có vẻ ấm áp và thân thiện, và chúng ta thấy rằng trên đỉnh của trụ đá có một đốm 
sáng màu trắng tinh khôi đang lơ lửng tại đó. Đốm sáng này có vẻ chào đón chúng ta và dành riêng 
cho chúng ta.  

Hiểu điều gì đang xảy ra, chúng ra đưa tay đón lấy quả cầu sáng tinh khôi tràn đầy năng lượng này, 
và theo bản năng chúng ta biết rằng nó phải được đặt vào đỉnh đầu của mình, ngay tại Luân xa 
Vương Miện. 

Hai tay nâng niu ánh sáng trắng, chúng ta nhẹ nhàng và từ tốn đưa nó lên vùng đỉnh đầu. Ngay khi 
nó chạm vào vùng này, liền lập tức tan biến và chui vào bên trong Luân xa của chúng ta. Ta cảm 
thấy một dòng chảy sinh lực mạnh mẽ lan từ đỉnh đầu xuống khắp toàn thân. 

Quả cầu năng lượng này chắc chắn đã được thiết kế riêng dành cho chúng ta, vì lợi ích tối thượng 
của chúng ta. Khi nhìn quanh mình, ta thấy toàn cơ thể cũng đang bắt đầu tỏa ra ánh sáng tinh khôi 
dịu nhẹ y hệt quả cầu ban nãy.  

Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú khi dòng sinh lực râm ran lan truyền khắp châu thân. Đây là món quà 
tuyệt vời và thiêng liêng nhất mà ta từng được đón nhận. Hãy dành ra một lúc để tận hưởng dòng 
sinh lực này. 

[Ngừng 35 giây] 

Ngay khi cảm thấy ánh sáng trắng phát ra từ cơ thể chúng ta bắt đầu yếu đi, ta phát hiện ra một trụ 
đá thứ hai đang trồi lên ngay trước mặt mình. Chiếc trụ đá này từ từ cao dần và ngừng lại khi nó 
dâng lên ngang tầm mũi của chúng ta.  

Ngay phía trên của trụ đá là một đốm sáng màu tím thẫm tuyệt đẹp đang thành hình. Đốm sáng xinh 
xắn thiêng liêng này đã sẵn sàng được chúng ta đón nhận, ta đưa hai tay ra đón lấy nó và biết chắc 
rằng mình sẽ đặt nó vào vùng giữa hai chân mày, tương ứng với Luân xa Con Mắt Thứ Ba. 

Một lần nữa, khi đốm sáng chạm vào làn da của chúng ta, nó lập tức hòa quyện và tan hoàn toàn 
vào bên trong cơ thể. Năng lượng xinh đẹp màu tím này chảy xuống toàn bộ châu thân và tạo ra một 
ánh hào quang tím xung quanh cơ thể. 

Tận hưởng cảm giác an lạc và tĩnh lặng mà năng lượng này mang lại, chúng ta cho phép mình dành 
vài giây để năng lượng mới được thẩm thấu hoàn toàn vào cơ thể. 

[Ngừng 25 giây] 
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Khi năng lượng này bắt đầu mờ nhạt đi, chúng ta tiếp tục bắt gặp trụ đá thứ ba đang hình thành 
trước mặt mình. Nó trồi lên từ dưới làn nước và cao vừa bằng hai vai của ta, trên đỉnh trụ đá là một 
đốm sáng màu xanh da trời lấp lánh mời gọi. 

Chúng ta với tay đón lấy đốm sáng ấy và nhẹ nhàng đưa nó vào vùng cổ họng của mình. Lập tức 
chúng ta thấy nó tan biến vào bên trong khi chạm đến lớp da vùng cổ, rồi hòa cùng năng lượng của 
cơ thể. Chúng ta dành ra vài giây để cảm nhận năng lượng đang tuôn chảy và tỏa ra khắp cả châu 
thân. 

[Ngừng 20 giây] 

Khi chiếc trụ đá thứ tư xuất hiện, nhẹ nhàng và từ tốn vươn lên khỏi dòng nước, chúng ta lại cảm 
nhận hai chân mình đang đặt bên trong dòng nước và các ô nhiễm liên tục được đẩy ra ngoài rồi hòa 
tan vào dòng nước chảy. Chúng ta biết rằng đây là một tiến trình vô cùng linh thiêng nhằm giúp 
chúng ta tháo gỡ những tiêu cực cũ trong cơ thể, đồng thời bảo dưỡng và nâng cấp các trung tâm 
năng lượng hay các Luân xa của mình. 

Chúng ta hiểu rằng mỗi một đốm sáng xuất hiện trên các trụ đá sẽ giúp nâng cấp từng Luân xa bên 
trong cơ thể, được thiết kế dành riêng và vì lợi ích tối thượng cho chúng ta. Lúc này ta đã thấy trụ đá 
thứ tư dừng lại với đốm sáng màu xanh lá đang lơ lửng phía trên nó. Cảm giác thật ấm áp khi nhìn 
vào đốm sáng này. 

Với tay ra đón ánh sáng, chúng ta biết rằng mình cần phải đặt nó vào Luân xa Tim và cảm nhận sự 
ấm áp chân thành khi đặt nó vào giữa ngực.  

Một lần nữa ta ngừng lại để cảm nhận năng lượng được hấp thụ và tan chảy khắp toàn thân, phát ra 
ánh hào quang xanh lá. 

[Ngừng 20 giây] 

Khi trụ đá thứ năm xuất hiện, chúng ta thấy nó chỉ trồi lên và ngừng lại ngang với vùng bụng của 
mình. Trên đỉnh trụ đá là một đốm sáng màu vàng ròng. Chúng ta biết rằng nó dành cho Luân xa Mặt 
Trời hay Đám Rối Dương ở vùng bụng trên. 

Với tay đón lấy đốm sáng vàng, chúng ta nhẹ nhàng cẩn trọng đặt nó vào Luân xa Mặt trời, ngay tại 
vùng bao tử. Khi ánh sáng vàng này lấp đầy và tỏa chiếu ra từ vùng bụng, chúng ta cảm tháy một sự 
thành tựu, một sự mạnh mẽ đang khởi lên và dâng trào khắp cơ thể. 

[Ngừng 15 giây] 

Không lâu sau đó, ta thấy trụ đá thứ sáu đang trồi lên khỏi mặt nước ngay trước mặt chúng ta. Trụ 
này thấp hơn hẳn trước đó và dừng lại ở dưới rốn. Tại đó có một đốm sáng màu cam đang tỏa ra 
năng lượng trên đầu trụ. 

Chúng ta cũng đưa tay đón lấy ánh sáng này, đặt nó vào vùng bụng dưới, bên dưới rốn của mình. 
Đây là khu vực Luân xa Xương cùng. Khi chúng ta làm điều này, năng lượng nhẹ nhàng xoa dịu và 
chăm sóc cho vùng bụng dưới, sau đó sẽ hòa quyện với các năng lượng sẵn có và tỏa ra ánh hào 
quang màu cam khắp toàn thân chúng ta. 

[Ngừng 15 giây] 

Ngay khi trụ đá thứ bảy, cũng là trụ đá cuối cùng ra khỏi mặt nước, chúng ta thấy nó thấp hơn tất cả. 
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Nó chỉ dâng tới tầm hai đùi của ta và phía trên nó là một đốm sáng tuyệt đẹp màu đỏ thẫm. Chúng ta 
cúi xuống để có thể đón lấy đốm năng lượng này và biết rằng phải đặt nó vào vùng xương mu của 
mình.  

Khi đốm năng lượng đỏ mạnh mẽ này chạm vào cơ thể, nó lại tan ra và hòa cùng chúng ta. Đây là 
năng lượng của Luân xa Gốc, mạnh mẽ cuộn trào, cuộn trào xuống khắp hai cẳng chân, hai lòng 
bàn chân và quyện với tất cả những năng lượng chúng ta đã nhận được hôm nay. 

Biết rằng đây là quả cầu năng lượng cuối cùng mà ta nhận được trong hôm nay, hãy dành ra vài 
giây để cảm nhận tất cả những năng lượng mà mình đã tiếp nhận, tất cả những đốm sáng đủ màu 
đã xuất hiện và tan biến vào cơ thể chúng ta, giúp tỏa ra những hào quang bên trong lẫn xung quanh 
ta. 

[Ngừng 25 giây] 

Khi chúng ta dành thời gian để kết nối với tất cả những đốm sáng này, ta cũng nhận ra rằng dòng 
năng lượng ô nhiễm bên trong đang được đẩy ra hai lòng bàn chân cũng chảy chậm lại. 

[Ngừng 10 giây] 

Chúng ta biết rằng thời gian tại hồ nước này đã sắp kết thúc. Chúng ta rời khỏi các trụ đá, cảm nhận 
dòng nước vẫn đang ở dưới cổ chân mình và chắp hai tay lại, cúi đầu tri ơn trước những gì đã nhận 
được trong thời thiền hôm nay.  

Chúng ta mở lòng mình hết mức cho vũ trụ thiêng liêng và cảm thấy mình thật khiêm hạ, thật biết ơn 
từng đốm sáng đã được gửi đến cho mình. 

Cảm thấy thỏa mãn và hài hòa sau khi đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành, chúng ta quay đi và bước 
ra khỏi hồ nước, trở lại với phiến đá bằng phẳng. Mang giày và tất vào chân, chúng ta rời bước khỏi 
căn phòng xinh đẹp này và quay trở lại. 

Tai chúng ta lại nghe thấy âm thanh của nước nhỏ giọt và chúng ta cảm thấy vui vẻ, sẵn sàng để rời 
khỏi nơi này. 

[Ngừng 15 giây] 

Chúng ta nhanh chóng thấy chiếc hang sáng dần lên khi di chuyển về phía cửa ra vào.  

[Ngừng 10 giây] 

Khi đã đến cửa hang, chúng ta quay đầu nhìn lại lần nữa và cảm ơn chiếc hang cùng những năng 
lượng đã đến với mình. Chúng ta biết rằng mình sẽ an toàn rời khỏi hang, và có thể trở lại đây bất 
cứ khi nào mình muốn. 

[Ngừng 10 giây] 

Bước ra khỏi cửa hang, chúng ta thấy mình lại đứng trên ngọn núi tuyết xinh đẹp ấy, xung quanh là 
trùng trùng điệp điệp những ngọn tuyết sơn mát lạnh. Chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa hàng 
dặm và thấy mặt trời đang chiếu trên gương mặt mình. 

Hít vào một hơi không khí mát lành của tuyết sơn, chúng ta thấy năng lượng của núi tuyết đang dần 
dần tan biến. Nhạt dần … nhạt dần … nhạt dần … Và rồi chúng ta thấy mình đã quay trở lại, nhẹ 
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nhàng có mặt bên trong nơi ở của mình.  

Nhúc nhích bàn tay và bàn chân, rồi bắt đầu cử động cổ, vai, và thân trên, chúng ta mang bản thân 
trở về với thực tại, nghe thấy tiếng của người dẫn thiền và biết rằng mình vừa nhận được một món 
quà hết sức đặc biệt trong hôm nay. 

Chúng ta thấy nhẹ nhàng và vui vẻ, cảm giác thật sảng khoái và yên bình, khi các đốm sáng còn 
đang lan tỏa năng lượng ra khắp toàn thân. Chúng ta biết rằng mình được an lạc hơn bao giờ hết, 
rằng các trung tâm năng lượng của mình đã được cân chỉnh cho hòa hợp, và rằng bản thân mình 
đang được đồng bộ hóa với toàn vũ trụ.  

Rung động tại mỗi Luân xa hiện nay thanh nhẹ hơn trước và chúng ta khiêm tốn đón nhận các rung 
động mới này bên trong cơ thể mình.  

Từ tốn và nhẹ nhàng, chúng ta biết rằng buổi dẫn thiền ngày hôm nay chuẩn bị kết thúc. Chúng ta có 
thể tùy ý mở mắt khi muốn và hoàn toàn trở về thực tại. Chúng ra cảm ơn lần cuối cùng trước những 
nhân duyên đã hỗ trợ mình suốt thời gian qua và sẵn sàng để bước tiếp trên hành trình.  

Với tất cả yêu thương, Namaste. 

[Tiếng cồng] 

 

4. Thiền Chân Trời Xanh (Blue Horizon Meditation) 
 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html 

Thời gian thiền: khoảng 20 phút 

 
[Tiếng cồng] 
 
Namaste và chào mừng bạn đến với bài Thiền Chân Trời Xanh. Bài thiền này đã được mang đến để 
giúp chúng ta nuôi dưỡng năng lượng tâm hồn một cách sâu sắc. Chúng ta được chào đón tại đây, 
bởi các Vị thầy hướng dẫn và các Sinh mệnh Ánh sáng Trắng, vì lợi ích cho tất cả muôn loài. 
 
Trước khi bắt đầu thiền, hãy chắc chắn rằng chúng ta đang ở trong một tư thế thoải mái và thư giãn, 
ở một không gian yên tĩnh, nơi chúng ta sẽ không bị quấy rầy trong suốt thời thiền này. 
 
Khi đã bắt đầu thấy thoải mái và thư giãn, ta có thể mở rộng ý thức và trái tim của mình, để đón nhận 
những nguồn năng lượng chảy về trong suốt bài thiền này. 
 
Tôi mở lòng và sẵn sàng đón nhận vì lợi ích của muôn loài. 
 
Tôi mở lòng và sẵn sàng đón nhận với tình yêu thương, và tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến tất cả 
những năng lượng tiếp nhận được trong thời thiền này, những năng lượng sẽ giúp ích cho tôi và 
đồng thời mang lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, mong cho họ được hạnh phúc và vượt thoát mọi 
khổ đau. 
 
Theo dõi hơi thở đi vào một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, và quan sát hơi thở đi ra, chúng ta thấy mình 
bắt đầu vào trạng thái thiền sâu, thoải mái, và thư giãn. Cảm thấy thật hạnh phúc khi có mặt ở đây 
và tiếp nhận bài thiền thiêng liêng này. 
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[~ tạm dừng 10 giây ] 
 
Khi ta cảm thấy bản thân ngày càng chìm sâu, và sâu hơn nữa vào trạng thái thư giãn, khi cảm thấy 
trái tim ngày càng rộng mở và rộng mở hơn nữa, ta cảm thấy sự hiện hữu của mình trong căn phòng 
bắt đầu mờ dần. Và ta bắt đầu hình dung mình đang đứng dưới một bầu trời đêm tuyệt đẹp. 
 
Xung quanh ta là màn đêm bao la và ta có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng tuyệt đẹp trên bầu 
trời. Ta đang đứng trong một bầu không khí trong lành và mát mẻ, tại một đồng cỏ, ngay bên cạnh là 
một hồ nước xinh đẹp. 
 
Mặc dù xung quanh chúng ta rất tối, nhưng nhờ các vì sao và mặt trăng tỏa chiếu ánh sáng, ta vẫn 
có thể nhìn thấy lờ mờ một hồ nước tuyệt đẹp, êm đềm và tĩnh lặng ở ngay trước mặt. 
 
Đứng bên hồ nước này, chúng ta cảm nhận được những tảng đá, ngọn cỏ; và mép hồ bên dưới 
chân ta. Đây là một không gian xinh đẹp và thư giãn. Nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, thanh bình và 
tuyệt đối yên lặng. Và ta là người duy nhất có mặt ở đây trong không gian này.  
 
Mặc dù trời tối, nhưng ta cảm thấy rất bình an; thấy mình thật nhỏ bé và an toàn khi ở đây. Sự tĩnh 
lặng gần như bao trùm toàn bộ không gian. Đây là một nơi chốn an toàn và thiêng liêng. 
 
Và ta dành một chút thời gian để hấp thụ nguồn năng lượng của không gian tươi đẹp và yên bình 
này. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
 
Tiếp tục thư giãn và hấp thụ những nguồn năng lượng tĩnh lặng xung quanh, ta cảm thấy thật sự 
bình an. Ta tận hưởng bầu trời đêm và làn nước yên tĩnh, phẳng lặng, thật xinh đẹp trước mặt mình. 
 
Ánh sáng từ các vì sao và mặt trăng chiếu xuống vùng nước màu tối khiến cho mọi thứ đều tĩnh 
lặng, rất yên bình và rất tĩnh lặng. 
 
Một cảm giác thư thái bao trùm toàn thân; gần như thể mọi tế bào trong cơ thể ta đang chậm lại, thư 
giãn và hòa quyện với những nguồn năng lượng yên bình tươi đẹp xung quanh ta. 
 
Đứng lặng yên bên bờ hồ xinh đẹp này, ta bắt đầu nhận thấy phía bên kia hồ có một ánh sáng màu 
xanh lam tuyệt đẹp đang bắt đầu đi lên và lan tỏa ra khắp mọi phía. 
 
Ánh sáng này mang một vẻ đẹp hài hòa, vô cùng yên bình đồng thời cũng rất kỳ bí. Ta cảm thấy 
mình đang được mời gọi về phía ánh sáng xanh tuyệt đẹp này, và rồi ta bắt đầu đi bộ dọc bờ hồ 
hướng về phía nguồn sáng này. 
 
Cuộc hành trình của ta vô cùng dễ chịu và thư giãn khi ta đi từng bước, chậm rãi xung quanh bờ hồ. 
Nguồn sáng vừa đủ để ta nhìn thấy con đường của mình và ta biết rằng mình đang đi đúng hướng, 
giữa bầu trời đêm lấp lánh tuyệt đẹp, và dọc theo bờ hồ thật tĩnh lặng an toàn. 
 
[~ tạm dừng 20 giây] 
 
Đến gần hơn, luồng ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng mở rộng cho đến khi ta thấy mình đang 
đứng trong phạm vi tỏa sáng của nguồn năng lượng siêu nhiên này. 
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Khi đứng trước ánh sáng xanh tuyệt đẹp ấy, linh cảm mách bảo ta hãy đặt hai tay phía trước mặt; 
mở lòng bàn tay hướng lên trên. Cảm giác như đang bị cuốn vào nguồn năng lượng xanh rộng lớn, 
đẹp đẽ này, ta nhận thấy rằng trường năng lượng của mình đang bắt đầu thay đổi. 
 
Nhìn vào lòng bàn tay của mình, ta nhận thấy các hạt ánh sáng nhỏ li ti màu xanh xinh xắn bắt đầu 
nhảy múa trên lòng bàn tay. Ta cảm thấy như đang được vuốt ve và chăm sóc một cách ân cần, 
đồng thời cảm thấy mình đang hợp nhất với nguồn năng lượng màu xanh này.  
 
Năng lượng từ nguồn sáng này tiến vào cơ thể ta thật nhẹ nhàng và từ tốn; ta cảm thấy chúng lấp 
đầy và hòa quyện vào từng tế bào, vào từng phần trong thể năng lượng, vào từng lớp của bản thể, 
cho đến khi chạm đến thể thần thức của chúng ta. 
 
Nhìn xuống bàn chân, ta bắt đầu thấy những luồng năng lượng màu xanh bao quanh các ngón chân 
và hai mắt cá chân mình. Rồi chúng nhảy múa xung quanh lòng bàn tay, quanh các ngón tay của ta.  
 
Ta cảm nhận tâm hồn mình đang đón nhận sự nuôi dưỡng thuần khiết và được phục hồi toàn diện; 
khi những năng lượng này kết hợp với cơ thể của ta, khiến ta cảm thấy vô cùng thư giãn. 
 
Thật hân hạnh khi được hòa quyện vào luồng ánh sáng thiêng liêng này. Hãy dành chút thời gian để 
hấp thụ năng lượng; thực sự thẩm thấu và cảm nhận sự hiện diện của chúng đang lấp đầy bản thể 
ta với luồng ánh sáng thiêng liêng, tinh khiết. 
 
[~ tạm dừng 35 giây] 
 
Ta cảm thấy vô cùng ấm áp khi được hòa quyện, đồng thời cũng cảm thấy được yêu thương vô bờ, 
cảm giác tĩnh tại và được nuôi dưỡng kỳ diệu bởi nguồn năng lượng màu xanh linh thiêng này. 
 
Cảm thấy cơ thể được lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy bởi những nguồn năng lượng và rồi, cảm thấy bản 
thân đang hòa quyện, hòa quyện hoàn toàn vào nguồn sáng thiêng liêng. Ta đang trở thành một với 
chất liệu thiêng liêng này, khi nó nuôi dưỡng… nuôi dưỡng… nuôi dưỡng tâm hồn ta. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
 
Bầu trời đêm trên cao vẫn đang tỏa ánh sáng của trăng sao xuống mặt đất vô cùng kỳ diệu. Hồ nước 
bên cạnh ta vẫn êm đềm và tĩnh lặng. Và cơ thể ta đang chứa đầy nguồn ánh sáng xanh thiêng liêng 
giúp nuôi dưỡng tâm hồn ta. Một không gian hoàn mỹ biết nhường nào! 
 
[~ tạm dừng 20 giây] 
 
Ngay khi cơ thể ta cảm thấy hoàn toàn hợp nhất với nguồn ánh sáng xanh tuyệt đẹp ấy, ta hiểu rằng 
mình đã nhận được những gì bản thân cần. Và bây giờ đã đến lúc phải quay trở lại. 
 
Biết rằng nguồn năng lượng màu xanh lam tuyệt đẹp này đang ở cùng ta và nuôi dưỡng ta từ bên 
trong, ta gửi lời cảm ơn chân thành tới ánh sáng xanh vì món quà nó đã ban tặng. 
 
Con xin hứa sẽ sử dụng nguồn ánh sáng xanh thiêng liêng này theo cách hữu ích nhất và yêu 
thương nhất mà con có thể, để mang lại lợi ích cho muôn loài. Với ánh sáng và tình thương, con xin 
chân thành cảm ơn, và khiêm tốn cúi mình. 
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Và khi ta bắt đầu quay trở lại, bước ra khỏi luồng sáng này, hãy nở một nụ cười trên môi và phát 
khởi một tình yêu thương, biết ơn sâu sắc trong trái tim mình. 
 
Ta quay trở lại đi men theo bờ hồ thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Khi bước từng bước, ý thức mang ta 
về với hồ nước bên cạnh, với bầu trời đêm thiêng liêng sâu thẳm in dấu ánh trăng tuyệt đẹp. 
 
Ta thấy con đường trước mặt quen thuộc và dễ đi. Đồng thời ta cảm nhận được sự tĩnh tại bên trong 
mình; và cảm giác an bình sâu lắng khi được ở trong không gian yên tĩnh thiêng liêng này. 
 
Khi đang đi, ta cũng dành một vài phút để suy ngẫm, thẩm thấu và nhìn nhận về những nguồn năng 
lượng đã hòa làm một vào cơ thể của mình và cách sử dụng chúng để mang lại lợi lạc cho người 
khác. Nguồn ánh sáng của Chân Trời Xanh quả thực đã trao tặng cho ta một món quà vô cùng quý 
giá mà ta vinh dự được tiếp nhận. 
 
Ngay sau đó, ta thấy mình trở lại nơi lần đầu tiên ta đến, trước mặt là hồ nước. Bao quanh là những 
vì sao và ánh trăng. Bầu trời đêm và bầu không khí sâu lắng, yên tĩnh bao bọc lấy ta. 
 
Ta một lần nữa gửi lòng biết ơn tới không gian tuyệt đẹp này vì tất cả những gì ta nhận được khi ở 
đây. Và khi gửi lời cảm ơn, ta cảm thấy năng lượng của không gian xinh đẹp này bắt đầu mờ dần 
khỏi cơ thể mình. 
 
Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, bầu trời đêm mờ dần, mặt hồ tan biến dần và ta cảm thấy mình đang từ 
từ trở lại không gian cũ một cách bình an và hạnh phúc, trở lại căn phòng ta đang ở. 

 
Khởi động các ngón tay và ngón chân, di chuyển hông, mông, hai chân, ta thấy mình đang trở lại… 
trở lại… trở lại… căn phòng. 
 
Và ta ý thức được mình đang nghe những lời dẫn thiền này, đang cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc 
và hạnh phúc khi đã được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, và mang theo nguồn năng lượng ánh sáng 
xanh thiêng liêng cùng với mình. 
 
Hãy dành một chút thời gian để hoàn toàn quay lại căn phòng, cảm nhận phúc lành thiêng liêng tràn 
về khi nghĩ đến món quà mà ta đã nhận được ngày hôm nay. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Và khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể từ từ mở mắt khi chúng ta kết thúc bài thiền yêu thương này. 
Namaste. 
 
[Tiếng cồng] 

 
 

5. Thiền Chân Lý Màu Cam (The Orange Truth Meditation) 
 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html 

Thời gian thiền: khoảng 30 phút 
 

[Tiếng cồng] 
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Chào mừng đến với bài thực hành Thiền Chân Lý Màu Cam. 
 
Bằng cả tấm lòng thành của mình, chúng tôi hân hạnh chào đón bạn đến với một bài thực hành thiền 
thiêng liêng, chứa đựng tình yêu thương và tinh thần đi tìm chân lý, có thể giúp bạn tiếp tục tiến xa hơn 
trên hành trình của mình. 
 
Bài thiền Chân lý màu cam đã được truyền dẫn một cách thiêng liêng để bạn có thể nhìn, nghe, cảm 
nhận và trải nghiệm sự thật thiêng liêng của chính mình, đồng thời giúp bạn hiện thực hóa sự thật 
này, đưa nó vào cuộc sống của bạn một cách rõ ràng hơn. 
 
Bạn sẽ nhận được sự chữa lành và tần số năng lượng thiêng liêng trong suốt quá trình thiền định 
này. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang nghỉ ngơi trong một tư thế thoải mái và bạn đang mở lòng 
để đón nhận những năng lượng chữa lành và thấu hiểu thêm về sự thật thiêng liêng của bạn. 
 
Hãy hít một vài hơi thở sâu và dài, để tập trung bản thân và kết nối với nguồn năng lượng.  
Hít vào… thở ra. Hít vào… thở ra. Hít vào… và thở ra.  
 
Hỡi Mẹ / Cha Vũ trụ, hỡi các nam thần, các nữ thần và thực thể thánh linh, chúng con kêu gọi tất cả 
các vị vào ngày hôm nay xin hãy mang tới năng lượng chữa lành và sự hiểu biết về chân lý thiêng 
liêng, để hỗ trợ chúng con trên hành trình phía trước. Chúng con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ đáy 
lòng mình tới những nguồn năng lượng mà chúng con sắp nhận được đây, và xin chia đều phước 
lành từ các năng lượng này đến với tất cả chúng sinh.  
 
Khi chúng ta tiếp nhận bài thiền này, ta bắt đầu cảm thấy bản thân mờ dần khỏi nơi mà ta đang ở và 
chúng ta thấy mình nhẹ nhàng từ từ trôi ... trôi ... trôi đi. 
 
Và rồi ta thấy mình đang đứng trước một chiếc thang máy tuyệt đẹp, lấp lánh ánh bạc. 
Cửa thang máy đóng nhưng khi đứng trước cửa, ta thấy một cảm giác bình an tràn về. Ta hiểu rằng 
chiếc thang máy này ở đây để đưa ta đi tiếp trên hành trình đến với sự thật của chính mình và rồi ta 
cảm thấy thoải mái để sẵn sàng bước chân vào hành trình này. 
 
Khi ta cảm thấy năng lượng của mình trở nên ổn định hơn, tập trung hơn và bình an hơn, đồng thời 
ta thấy mình đã sẵn sàng, cửa thang máy mở ra. 
Với những bước chân nhẹ nhàng, yêu thương, ta bước vào bên trong thang máy. Quay mặt lại và 
cửa thang máy khép lại trước mặt ta. Không có nút bấm nào trong thang máy này, vì nó là một chiếc 
thang máy linh thiêng chỉ dành cho ta. Và thang máy bắt đầu di chuyển lên trên một cách nhẹ nhàng 
và thuận lợi. 
 
Chúng ta cảm thấy an toàn trong thang máy của mình, đồng thời cũng rất vui mừng và mong chờ 
nhận được những thông tin cũng như sự chữa lành mà chúng ta yêu cầu vào lúc này. Ngay lúc này, 
ta cảm thấy thang máy dần chậm lại và cuối cùng dừng lại. Cánh cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra 
trước mặt ta và ta thấy không có gì khác ngoài một màn sương mù màu cam tinh khiết. Không thấy 
gì khác ngoại trừ một màn sương mù màu cam lấp lánh tuyệt đẹp ở ngay trước mặt. 
 
Khi bước ra khỏi thang máy, chúng ta cảm thấy màn sương mù nhẹ nhàng bao quanh cơ thể mình. 
Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, nhưng màn sương màu cam tuyệt đẹp này 
tạo nên cảm giác ấm áp, thiêng liêng và yêu thương xung quanh chúng ta. Và khi ta nhẹ nhàng tiến 
về phía trước, bước chân này nối tiếp bước chân kia, biết rằng mình đang được an toàn và được 
chăm sóc.  
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Chúng ta nhanh chóng nhận thấy mình đang đứng trước một con suối hay một con lạch linh thiêng 
và tuyệt đẹp. Chúng ta không thấy gì khác xung quanh mình, chỉ có làn sương mù thánh linh này và 
dòng suối màu cam thiêng liêng tuyệt đẹp đang tuôn chảy mượt mà trước mặt chúng ta. 
Có một cái gì đó khá đẹp và cuốn hút ở dòng chất lỏng màu cam thiêng liêng này ngay trước mắt. 
Chúng ta quỳ xuống bên cạnh nó và ngay lập tức cảm thấy được kết nối và được yêu thương một 
cách thiêng liêng. Ta biết rằng đây là nơi ta phải đến và chúng ta rất vui mừng... hạnh phúc ... hân 
hoan khi ở đây. 
 
Khi cảm thấy thoải mái, hãy quỳ gối hoặc ngồi bên cạnh dòng nước chảy thánh linh này, chúng ta 
linh cảm thấy dòng chất lỏng màu cam tuyệt đẹp này thực sự là chân lý thiêng liêng của chúng ta. 
Chúng ta sẵn sàng đứng trước nó và sẵn sàng trở thành một phần của nó. 
Chúng ta dành một chút thời gian, ngồi bên cạnh sự thật thiêng liêng của chính mình, để kết nối sâu 
hơn với nguồn năng lượng và sự hiện diện của nó. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
Khi chúng ta cảm thấy sẵn sàng, trực giác đang hướng dẫn chúng ta làm theo những điều phù hợp 
với mình tại thời điểm này. Trước mắt chúng ta là chân lý thiêng liêng đang tuôn chảy và chúng ta có 
thể chọn đặt câu hỏi hoặc có thể nhúng bàn tay hoặc bàn chân, ngón tay hoặc ngón chân - hoặc 
thậm chí cả khuôn mặt của chúng ta - nhẹ nhàng vào dòng chất lỏng màu cam kỳ diệu này để kết nối 
sâu sắc hơn và nhận được câu trả lời hay thông tin mà chúng ta yêu cầu. 
 
Khi chúng ta bắt đầu làm theo những gì phù hợp với mình tại thời điểm này, chúng ta thấy rằng 
thông tin và câu trả lời về sự thật của chính ta đến rất dễ dàng và rất tự nhiên. Chúng ta không thấy 
có áp lực nào cả, chúng ta cảm thấy thoải mái, sẵn sàng và cởi mở để đón nhận những thông điệp 
sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về sự thật thiêng liêng của chính mình,  về sự hiện diện thiêng liêng của 
mình. 
Với  tất cả tình yêu thương, chúng ta dành vài phút tiếp theo để kết nối sâu hơn với chân lý thiêng 
liêng của mình, làm bất cứ điều gì chúng ta được trực giác kêu gọi làm hoặc yêu cầu. Lành thay. 
 
[~ tạm dừng 45 giây] 
Sự thật thiêng liêng của riêng tôi là gì? 
 
[~ tạm dừng 15 giây] 
Sự thật thiêng liêng của riêng tôi là gì? 
 
[~tạm dừng 20 giây] 
Tôi có thể làm gì để kết nối sâu hơn với sự thật thiêng liêng của riêng tôi, với sự tồn tại của chính 
tôi? 
 
[~ tạm dừng 25 giây] 
Xin hãy giúp tôi kết nối với sự thật của chính mình. 
 
[~ tạm dừng 15 giây] 
Tôi cởi mở và sẵn sàng kết nối với chân lý thiêng liêng của mình vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
 
[~ tạm dừng 60 giây] 
 
Khi thông điệp đến với chúng ta, thật nhẹ nhàng với đầy tình yêu thương, chúng ta thấy mình được 
kết nối sâu sắc, được yêu thương sâu sắc và bình an sâu sắc. Khi chúng ta dành thời gian để khám 
phá và kết nối nhiều hơn với sự thật thiêng liêng của mình, ta thấy mình đã sẵn sàng để nhận được 
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sự chữa lành mà ta yêu cầu vào lúc này. 
 
Bên cạnh chúng ta, bên cạnh dòng sông chân lý thiêng liêng của chúng ta, ta thấy một cái chén nhỏ 
bằng gỗ và chúng ta cầm cái chén linh thiêng này, múc nước từ dòng sông chân lý để uống. Đặt 
chén lên môi, chúng ta bắt đầu uống sự thật thiêng liêng của chính mình; dòng chất lỏng màu cam 
tuyệt đẹp này chảy vào cơ thể chúng ta. 
 
Và khi chúng ta làm điều này, chúng ta bắt đầu thấy thư thái hoàn toàn. Và chúng ta bắt đầu chuyển 
sang tư thế nằm cạnh dòng sông thiêng liêng của mình để có thể hoàn toàn thư giãn. 
Trong một tư thế nằm thoải mái, chúng ta thấy mình kết nối và tập trung sâu sắc vào sự thật của bản 
thân. Và ta bắt đầu cảm nhận được nguồn năng lượng thiêng liêng từ các Thiên thần và các Sinh 
mệnh Ánh sáng đang gửi năng lượng chữa lành cho chúng ta. 
 
Với dòng chảy Chân lý Màu cam đang phủ khắp toàn bộ cơ thể, chúng ta có cảm giác nhột nhột lờ 
mờ hoặc tiếng ù ù nhè nhẹ của những năng lượng kỳ diệu đang hoạt động trên khắp toàn thân. 
Những năng lượng ánh sáng này rất mềm mại và nhẹ nhàng khi chúng lan tỏa từ từ khắp toàn bộ 
bản thể ánh sáng của chúng ta. Chúng ta vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương và sự 
chữa lành này. Và chúng ta hãy dành một chút thời gian để tận hưởng những năng lượng này khi 
chúng ở bên chúng ta. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
 
Chúng ta cảm thấy thiêng liêng và được kết nối với bản thể sâu sắc khi những nguồn năng lượng 
đẹp đẽ này quét qua chúng ta và chữa lành chúng ta. 
 
[~ tạm dừng 75 giây] 
 
Dần dần, khi các nguồn năng lượng đã hoàn thành công việc, chúng ta cảm thấy sự hiện diện của 
các nguồn năng lượng này bắt đầu mờ đi đôi chút và giảm dần. Chúng ta cảm thấy vô cùng khiêm 
nhường và phấn khởi khi nhận được sự chữa lành từ chân lý thiêng liêng này và cơ thể của chúng 
ta cảm thấy nhẹ nhàng  khi nằm thoải mái bên cạnh dòng sông Chân lý màu cam xinh đẹp của 
chúng ta. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
Cảm thấy được kết nối sâu sắc, ta di chuyển cơ thể ra khỏi tư thế nằm này, trở lại tư thế ngồi thẳng 
bên cạnh dòng sông nhỏ. Chúng ta cảm thấy đã có gì đó khác. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 
Và cảm thấy rõ ràng hơn, như thể chúng ta có nhiều hiểu biết hơn và kết nối sâu sắc hơn với sự thật 
bên trong ta, với chân lý thiêng liêng và với hành trình tâm linh của chính mình. 
 
Với sự biết và thấy chân thật này, chúng ta hãy dành một chút thời gian để tập trung lại và sẵn sàng 
rời khỏi dòng sông thánh linh xinh đẹp này, và quay trở lại chiếc thang máy đã đưa chúng ta đến 
đây. 
 
Với lòng biết ơn chân thành và khiêm tốn nhất, chúng ta hãy cảm ơn vì tất cả những gì đã nhận 
được ở đây bên cạnh dòng sông chân lý thiêng liêng này. 
Chúng ta nói lời cảm ơn đến tất cả các Sinh mệnh Ánh sáng và các Thiên thần vì công việc chữa 
lành của họ. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để quay trở lại thang máy. 
 
Chậm rãi và vững vàng, chúng ta đứng dậy rời khỏi dòng sông thiêng liêng và bắt đầu quay trở lại, 
băng qua màn sương màu cam cho đến khi chúng ta thấy mình đang đứng trước chiếc cửa thang 
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máy đã mở sẵn. 
 
Chúng ta đã sẵn sàng rời đi, biết rằng ta có thể trở lại đây bất kỳ lúc nào ta muốn, để nhận được 
hướng dẫn nhiều hơn về chân lý thiêng liêng của mình vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 
Bước vào bên trong thang máy, cánh cửa đóng lại sau lưng ta và thang máy tự động bắt đầu trôi 
xuống phía dưới. Xa hơn và xa hơn, khi thang máy lướt xuống ... xuống dưới ... xuống dưới, chúng 
ta cảm thấy mình đã sẵn sàng hòa nhập trở lại thế giới, với sự hiểu biết mới mẻ và rõ ràng hơn, 
đồng thời kết nối sâu sắc hơn tới sự thật của chúng ta. 
 
Khi đi xuống trong thang máy, chúng ta hiểu rằng khi nó dừng lại và cánh cửa mở ra, chúng ta sẽ 
bước trở về thế giới của mình, với nhịp sống thường ngày, nhưng mang theo hiểu biết mới mẻ này. 
Bây giờ chúng ta cảm thấy thang máy bắt đầu chậm lại, chậm lại… chậm lại… chậm lại… và chuẩn 
bị dừng hẳn. 
 
Khi cánh cửa mở ra, chúng ta bước khỏi thang máy và thấy mình đang quay trở lại, chậm rãi và nhẹ 
nhàng vào căn phòng mà ta đang ngồi. Chúng ta cảm thấy năng lượng của mình quay trở lại đầy đủ 
và hoàn toàn trong cơ thể này. Chúng ta cảm thấy bản thân kết nối trở lại hoàn toàn với cơ thể của 
chúng ta, trở lại căn phòng mà chúng ta đang ở. 
 
Chúng ta cảm nhận được tất cả các cơ trên cơ thể. Ta cử động ngón tay và ngón chân của mình và 
thấy mình hiện diện đầy đủ trong phòng, biết rằng bài thiền này sắp kết thúc. Khi di chuyển các ngón 
tay và ngón chân, chúng ta thấy mình tự do, nhẹ nhàng và được kết nối sâu sắc với nguồn năng 
lượng chân lý thiêng liêng mà chúng ta đã mang theo bên mình. 
 
Biết rằng chúng ta đang an toàn và sẵn sàng mang đầy đủ những năng lượng này vào cuộc sống 
của mình, tiến về phía trước và vì lợi ích của tất cả chúng sinh, ta cảm thấy sẵn sàng để kết thúc bài 
thiền này và có thể mở mắt khi cảm thấy sẵn sàng. Với tình yêu thương, chúng con xin cảm ơn tất 
cả những sự nâng đỡ thiêng liêng trong hành trình tìm kiếm chân lý về bản thân mình. Xin gửi đến 
tất cả lời yêu thương và chào tạm biệt. 
 
Namaste. 
 
[Tiếng cồng] 
 

6. Thiền kết hợp (The Fusion Meditation) 

Bản audio: www.loveinspiration.org.nz/monimo-light-meditations.html 

Thời gian thiền: khoảng 32 phút 

 
[Tiếng cồng] 
 
Namaste và chào mừng bạn đến với bài Thiền Kết hợp. 
 
Bài thiền này đã được mang đến nhằm giúp chúng ta giải phóng và quy phục trước mục đích cao cả 
hơn của đời mình. Nó giúp chúng ta buông bỏ mọi hành vi tự hại, mọi sự điều khiển của cái tôi thông 
qua lòng tha thứ và tình yêu thương. 
 
Chúng con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những vị chư thiên gia hộ, các đấng bề trên đã 
mang đến bài thiền này và những năng lượng đi kèm với nó. 
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Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách mở rộng trái tim và tâm trí của mình để đón nhận dòng tâm từ 
thiêng liêng đang chảy khắp không gian vũ trụ này. Con xin mở lòng đón nhận ánh sáng thiêng liêng 
của tình yêu thương. Con xin mở lòng đón nhận ánh sáng thiêng liêng của tình yêu thương. Con xin 
mở lòng đón nhận ánh sáng thiêng liêng của tình yêu thương và mục đích của con khi ở đây trong 
kiếp sống này. 
 
Và một lần nữa con xin cảm ơn vì đã nhận được nguồn năng lượng mà con sắp được ban tặng. Con 
xin mở lòng đón nhận... con xin mở lòng đón nhận... con xin mở lòng đón nhận... 
Khi cơ thể chúng ta bắt đầu thư giãn, tâm trí của chúng ta cũng bắt đầu thư thái. Đầu và vai của 
chúng ta đang bắt đầu thả lỏng. Cánh tay, thân mình, hông, đùi, đầu gối, mắt cá chân và bàn chân 
của chúng ta đều bắt đầu thư giãn và đón nhận dòng tâm từ thiêng liêng. 
 
Khi toàn bộ cơ thể chúng ta thư giãn, chúng ta bắt đầu cảm thấy tĩnh tại một cách sâu sắc và hạnh 
phúc khi được nghỉ ngơi yên tĩnh trong không gian này. Ta không bị ràng buộc về thời gian, không 
phải lo lắng và không phải bận tâm. Ta có thể đơn giản chỉ cần thư giãn và mở rộng trái tim mình để 
đón nhận. 
Với sự giúp đỡ từ các Đấng thiêng liêng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiền định và Họ sẽ bắt đầu 
gửi năng lượng của họ từ bây giờ…. 
 
10 .. …… 9… ..… 8… ..… 7… ..… 6… ..… 5….… 4 .. …… 3… ..… ..2….… 1… ..… 
 
Mở lòng mình thật sâu, chúng ta bắt đầu hình dung cơ thể năng lượng của mình được xuyên qua 
không gian và thời gian, mang chúng ta bay nhẹ nhàng và hạ cánh xuống một khu rừng tráng lệ. 
Đứng giữa những bụi rậm và cây cối; những tán cây cao đung đưa phía trên đầu, ta cảm thấy bình 
an và rất hài hòa trong sự hiện diện tươi đẹp này của Mẹ Thiên nhiên. Có rất nhiều loài chim xung 
quanh chúng ta, tất cả đều có vũ khúc riêng của chúng. Mặt trời tỏa chiếu xuyên qua tán cây vĩ đại 
phía trên và những chiếc lá lấp lánh dưới ánh nắng. 
 
Có một sự hòa hợp yên bình trong khung cảnh thiên nhiên này làm cho chúng ta cảm thấy thư thái 
và được chào đón. Mùi của cây cối; bướm, ong, chim muông làm cho nơi này trở thành một nơi 
tuyệt đẹp và thân thiện. 
Ở phía sau, chúng ta nghe thấy tiếng nước chảy và ta thấy mình sẵn sàng đến bất cứ nơi nào ta cần 
trong thời thiền tuyệt vời này. Bằng linh cảm của mình, chúng ta bắt đầu đi về phía trước xuyên qua 
khu rừng xinh đẹp, hướng tới âm thanh của dòng nước chảy. 
 
Khi ta đi bộ nhẹ nhàng và chậm rãi, âm thanh của dòng sông gần đó trở nên rõ ràng hơn và to hơn. 
Và chúng ta thấy mình đang đi qua một khoảng trống nhỏ dẫn đến dòng sông đẹp nhất, chứa đựng 
dòng nước tinh khiết, tràn đầy năng lượng và yêu thương, tươi mát và trong vắt. 
Đứng ở bờ sông, ta có cảm giác được mời gọi một cách sâu sắc. Ta được mời gọi để đứng trong 
dòng nước chảy tuyệt đẹp của nó. Cởi bỏ tất và giày, chúng ta bước vào dòng chảy thần thánh của 
Mẹ Thiên nhiên này. Nước lạnh ngập đến đầu gối của chúng ta, nhưng cảm giác thật tuyệt khi ở đây. 
 
[~ tạm dừng 20 giây] 
 
Làn nước đang tràn đầy sinh lực nhưng đồng thời cũng tạo cảm giác yên bình. Và khi chúng ta đang 
đứng trong dòng sông xinh đẹp này, chúng ta bắt đầu nhớ về hành trình đã đưa chúng ta đến đây, 
đến nơi ta đang ở trong thời điểm này. 
 
Chúng ta ghi nhận toàn bộ cuộc đời mình, từ khi được sinh ra trong hình hài này, trải qua quãng thời 
gian cắp sách tới trường, đến khi trưởng thành cho tới thời điểm hiện tại. Và chúng ta bắt đầu hiểu 
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rằng đã đến lúc ta phải buông bỏ và tha thứ cho bản thân vì bất cứ điều gì… bất cứ điều gì mà 
chúng ta cảm thấy là phù hợp vào lúc này. 
 
Chúng ta hiểu rằng đây là một giai đoạn tiến hóa trên hành trình của mình, chúng ta phải giải phóng 
nhiều khoảng trống hơn trong trái tim mình để mang lại nguồn năng lượng mới. Và vì vậy chúng ta 
có thể làm điều này bằng cách trao tặng cho mình sự tha thứ, sự bình an, tình yêu thương và sự giải 
thoát. 
 
Dành một chút thời gian khi đứng trong dòng sông năng lượng tuyệt đẹp này, chúng ta tự hỏi bản 
thân rằng: chúng ta muốn được tha thứ vì điều gì? Và đó là những gì chúng ta muốn giải phóng vào 
lúc này. 
 
Bạn muốn buông bỏ phần nào trong con người mình? Bạn muốn giải phóng bản thân khỏi những nỗi 
khổ đau và tổn thương nào? 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
Tôi nguyện tha thứ cho bản thân vì ……  
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Tôi xin lỗi bạn, bản thể thân thương của tôi ơi, vì bất kỳ nỗi đau và tổn thương nào mà tôi đã gây ra. 
Và tôi tha thứ cho bạn, tôi giải phóng bạn và tôi trả tự do cho bạn. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
 
Cảm thấy những năng lượng này bị cuốn trôi khi bạn tha thứ cho chính mình - và dòng nước chảy 
qua chân bạn, mang theo những năng lượng cũ ra đi. 
Tôi tha thứ cho chính mình… .. Tôi tha thứ cho chính mình trong yêu thương. Tôi tha thứ cho chính 
mình…. 
 
[~ tạm dừng 20 giây]  
 
Trải qua tất cả những nỗi đau mà tôi đã chịu đựng trong cuộc đời. Trải qua tất cả những khó khăn, 
đau khổ mà tôi đã chịu đựng trong cuộc sống của mình, bây giờ tôi muốn gửi đến bạn lời cảm ơn và 
tình yêu của tôi vì đã che chở cho tôi được an toàn cho đến thời điểm này. Tôi trao tặng cho bạn tình 
yêu chân thành nhất và sự tha thứ chân thành nhất của tôi. 
 
[~ tạm dừng 30 giây] 
 
Khi năng lượng của khổ đau và tổn thương tiếp tục được tẩy rửa và trôi đi khỏi chúng ta, chúng ta 
bắt đầu có một cảm giác ấm áp; một cảm giác bình yên bao bọc lấy mình. Một sự nhận biết rằng 
chúng ta đã làm việc chăm chỉ để mang đến sự giải thoát và tha thứ này vào cuộc sống của chúng 
ta. 
 
Bạn xứng đáng được hạnh phúc và vượt thoát khỏi khổ đau. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và 
vượt thoát khỏi khổ đau. 
 
Tôi xứng đáng được hạnh phúc và vượt thoát khỏi khổ đau. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
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Khi làn gió nhẹ lướt qua những tán cây phía trên, chúng ta nhận thấy có một luồng ánh sáng xanh 
đến từ khu rừng phía bên kia sông. 
Biết rằng chúng ta đã được thanh tẩy, và chúng ta đã trao tặng cho mình sự tha thứ mà chúng ta 
cần vào thời điểm này. Chúng ta đi bộ qua bên kia sông và bước một đoạn ngắn đến nơi phát ra ánh 
sáng màu xanh lá chanh tuyệt đẹp. 
 
Có cảm giác mặt đất trở nên vững chãi và tinh khiết dưới chân chúng ta khi chúng ta bước qua đám 
rêu, dương xỉ và những bụi cây nhỏ. Khi đến gần hơn, chúng ta nhận thấy rằng ánh sáng màu xanh 
lá chanh tuyệt đẹp này đang phát ra từ một tảng đá. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Chúng ta quỳ xuống bên cạnh tảng đá, năng lượng ánh sáng lung linh của nó thật tuyệt vời. Chúng 
ta vòng tay quanh tảng đá xinh đẹp này; như thể chúng ta đang ôm nó thật chặt. 
Tảng đá này mang lại cảm giác thiêng liêng sâu sắc và chúng ta cảm thấy được kết nối với con 
người thật của mình; với sự tồn tại thuần khiết của chính mình. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Và khi chúng ta ôm tảng đá linh hùng vĩ này, chúng ta cảm thấy năng lượng của mình được hấp thụ 
vào bên trong nó. Chúng ta cảm thấy mọi phần trên cơ thể được hấp thụ… hấp thụ… hấp thụ vào 
trong tảng đá. 
 
Chúng ta cảm thấy một sự hiện diện thiêng liêng, mạnh mẽ. Một sự bình yên và tình yêu thương kỳ 
diệu. Ta biết rằng ta thực sự đang ở một nơi thiêng liêng. 
Và ngay sau đó chúng ta bắt đầu cảm thấy năng lượng của mình được hấp thụ hết vào tảng đá đến 
nỗi bây giờ ta đang hòa làm một với nó. Cả hai đang hòa quyện vào nhau; hoàn toàn kết nối với 
nhau. 
 
Và chúng ta nhanh chóng thấy mình đang ở bên trong tảng đá xinh đẹp này. Nhìn xung quanh, bên 
trong không gian đẹp đẽ này, chúng ta cảm thấy bình tâm và hoàn toàn hiện hữu. Nguồn năng lượng 
màu xanh lá chanh bao quanh ta với sự ấm áp, tình yêu và ánh sáng, ta cảm thấy đây thực sự là 
một nơi rất đặc biệt. 
 
Trong khi chúng ta ở đây, có một điều gì đó thực sự ở lại với chúng ta. Một điều gì đó có thể giúp 
chúng ta trên hành trình phía trước. Một điều gì đó giúp hợp nhất con đường ánh sáng của chúng ta. 
Nó có thể ở dạng một đồ vật, nó có thể là một thông điệp, nó có thể là một ý tưởng hoặc suy nghĩ 
nảy ra trong đầu. Nhưng khi bạn ở đây trong không gian này, bên trong tảng đá xanh xinh đẹp này, 
bạn sẽ nhận được một thứ gì đó hoặc một vài thứ gì đó sẽ giúp bạn trên hành trình phía trước. 
 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Hãy dành một chút thời gian để quan sát xung quanh, để cho trực giác kết nối và nhận món quà của 
bạn tại thời điểm này. 
 
[~ tạm dừng 20 giây] 
 
Biết rằng bạn đang an toàn - và bạn đã hoàn toàn sẵn sàng - và bạn xứng đáng nhận được món quà 
này. 
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[~ tạm dừng 15 giây] 
 
Tôi sẵn sàng đón nhận món quà của mình, món quà có thể giúp tôi trên hành trình phía trước, vì lợi 
ích của tất cả mọi người. Tôi mở lòng với tình yêu thương và tôi sẵn sàng đón nhận. 
 
[~ tạm dừng 60 giây] 
 
Và một khi bạn đã nhận được món quà của mình, bạn bắt đầu cảm thấy thư thái; thoải mái và hạnh 
phúc hơn với cuộc sống của bạn so với trước đây. Bạn bắt đầu hiểu thêm về hướng đi của bạn và 
về toàn bộ cuộc sống của bạn. 
 
Và với điều này, bạn bắt đầu cảm thấy năng lượng của mình bắt đầu hấp thụ lại nguồn năng lượng 
từ tảng đá, rất, rất chậm và bình an. Bạn thấy sẵn sàng để chuyển ra khỏi không gian này và bạn nói 
lời cảm ơn vì món quà này hoặc những món quà bạn đã nhận được. 
 
Và khi thấy mình đã trở lại, hãy quỳ xuống trước tảng đá và vòng tay ôm nó một lần nữa. Bạn cảm 
thấy bình an và hạnh phúc ... bình an và hạnh phúc. Và khi bạn liếc sang con sông bên cạnh mình, 
bạn nhận thấy nơi bạn đã băng qua trước đây, bây giờ có một cây cầu nhỏ. 
 
Biết rằng bạn đã hoàn thành xong công việc của mình ở trong không gian này, bạn đứng dậy rời khỏi 
tảng đá xinh đẹp, băng qua khu rừng và tiến tới chiếc cầu này. 
Cây cối xung quanh bạn đung đưa, những chiếc lá xào xạc trong gió. Dòng sông chảy siết bên cạnh 
bạn. Những con chim đang hót - và bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đưa đến đây để làm 
công việc bạn cần làm và nhận được những gì bạn cần nhận. 
 
Đứng trước cây cầu đi bộ, bạn ý thức được rằng khi băng qua cầu, bạn sẽ từ từ được đưa trở lại… 
trở lại… trở lại nơi bạn đã xuất phát. Bạn bắt đầu đi bộ qua cây cầu và bạn trở lại căn phòng. 
10 .. …… 9… ..… 8… ..… 7… ..… 6… ..… 5….… 4 .. …… 3… ..… ..2….… 1… ..… 
 
Khi bạn cảm thấy năng lượng quay trở lại cơ thể, bạn có thể muốn cử động cơ thể, lắc lư ngón chân 
và bàn tay; di chuyển cổ và vai của bạn. 
 
Bạn cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc và một cảm giác ấm áp khi trở về thời điểm và vị trí 
hiện tại; bằng lòng sâu sắc với năng lượng mình đã nhận được. Và bạn cảm thấy cởi mở và sẵn 
sàng để thực sự tiến về phía trước với lòng nhiệt thành, với tình yêu, với mục đích và hướng đi mới. 
[~ tạm dừng 10 giây] 
 
Sự ấm áp và tình yêu thương mà bạn đang cảm nhận là những khía cạnh mới hiển lộ trong luân xa 
tim của bạn. Những khía cạnh này đã từng bị bao phủ bởi những phần cũ kỹ, không dễ tha thứ trong 
con người bạn. Giờ đây tình yêu thương đã chảy vào chúng và làm nên một trải nghiệm tươi đẹp 
tuyệt vời cho bạn khi tiến về phía trước. 
 
Với ánh sáng yêu thương, tôi xin chân thành cảm ơn vì sự cởi mở trong trái tim tôi, vì sự tha thứ cho 
chính bản thân mình, và sự đón nhận tình yêu mới, nguồn cảm hứng mới và nhiệt huyết mới để tôi 
tiến lên phía trước, góp phần mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
Và khi chúng ta kết thúc bài thiền này, một lần nữa hãy trao tặng ánh sáng để mang lại lợi lạc cho 
muôn loài. Cầu mong cho tất cả được hạnh phúc và thoát khỏi mọi khổ đau. Namaste. 
 
[Tiếng cồng] 
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CON ĐƯỜNG HỢP NHẤT TỚI ÁNH SÁNG  
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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. 
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