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KẾT LUẬN 600 
 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Tôi biết một số người trong các bạn thường không đọc lời nói đầu của một cuốn 

sách. Nếu bạn là một người như vậy, tôi khẩn thiết yêu cầu bạn bỏ thói quen đó và 

dành chút thời gian đọc nó, khi nó chứa thông tin quan trọng để giúp bạn nắm được 

toàn bộ nội dung. 

Cuốn sách mà bạn đang có trong tay (hoặc đang xuất hiện trên màn hình máy 

tính của bạn) khá là phức tạp trong ý nghĩa của nó. Nó bao gồm hầu hết các vấn đề 

mà chúng ta đang phải đối mặt trên Trái Đất và tương lai tiến hóa của chúng ta như 

một chủng loài. 

Những lời tiên tri và dự đoán đưa ra ở đây được khảo sát từ hầu như tất cả các 

góc nhìn có thể, bao gồm tâm linh, siêu hình học, khoa học, triết học, tâm lý học, 

sinh học, kinh tế học, chính trị, địa vật lý, và nhiều hơn nữa. Hãy nghĩ chúng ta như 

những người mù đang sờ vào con voi và cố gắng có được bức tranh chính xác về 

con voi. Khoa học có thể là cái đuôi, sinh học là cái mình, và tâm linh là cái chân, 
vv…Tất cả các môn học có những giá trị, và tất cả chúng cũng có những giới hạn. 

Chúng tôi hy vọng bức tranh lớn được thể hiện ở đây sẽ giúp các bạn gắn các mảnh 

của Vũ Trụ rộng lớn lại với nhau. 

Một bình luận về phương pháp trao truyền 

Thông tin trong cuốn sách này đến theo một cách hơi khó để giải thích. Một số 

người gọi nó là “mở kênh có ý thức” (conscious channeling), trong khi những người 

khác mà có phần nghi ngờ có thể gọi là “viết theo cảm hứng”. Những người hoàn 

toàn nghi ngờ (nếu họ cố gắng đọc hết vài trang sách đầu tiên mà không quẳng nó 

xuống trong sự phẫn nộ) sẽ có vẻ bỏ qua nó như là sản phẩm của một người điên 

hay một kẻ mơ mộng hão huyền bị lừa dối một cách nghiêm trọng. 

Tôi gọi phương pháp trao truyền này là “trao truyền bằng ngoại cảm”, và như 

một sự mô tả: “Đây là một sự hợp tác giữa cái Tôi cao hơn của tác giả và một tư 

tưởng tập thể phát ra trong các chiều kích cao hơn”. 

Trong trường hợp này, “cái Tôi cao hơn” và “các chiều kích cao hơn” là các 
cụm từ chủ quan, nhưng phản ánh các khía cạnh chính xác của sinh mệnh chúng ta 

và của Sự Sáng Tạo. Trong các cuốn sách trước của tôi, tôi đi rất xa vào ý nghĩa của 
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những cụm từ này. Trong cuốn sách này, những người hướng dẫn của tôi và tôi sẽ 

thỉnh thoảng nhắc lại những khái niệm này để làm mới lại ký ức của các bạn và cung 

cấp chúng cho những người mới tìm hiểu vấn đề này. 

Như thế, “trao truyền bằng ngoại cảm” chính xác là cái gì và nó làm việc như 

thế nào? Nó là một cái gì đấy mà bất kỳ ai cũng có thể làm được với đủ sự thực hành 

và với các phương pháp thích hợp? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là “Đúng”. Nếu 

bạn tìm hiểu kỹ website của tôi (www.salrachele.com), bạn sẽ biết là có một số đĩa 

CD và mp3 về thiền định được thiết kế để giúp các bạn đánh thức những khả năng 

“cao hơn” của bạn. Ngoài ra, tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu công việc của những 

vị Thầy khác để tìm kiếm cách tiếp cận vấn đề tốt nhất cho các bạn. 

Trong trường hợp của tôi, năng lượng, tư tưởng và sự sáng suốt của một nhóm 

các linh hồn, những người mà tôi gọi là các Đấng Sáng Tạo (Founders), chia sẻ nhận 
thức về thực tại của họ với tôi, hay cụ thể hơn, với các khía cạnh cao hơn của sinh 

mệnh tôi. Những khía cạnh cao hơn này tải thông tin vào trí tuệ cao cấp của tôi, rất 

giống với quá trình tải một file dữ liệu vào một máy tính cá nhân từ internet. Tâm 

trí cao hơn (giống với hệ điều hành của máy tính) sau đó tổ chức thông tin theo một 

cách mà ý thức (giống với màn hình máy tính) có thể diễn giải được và sử dụng 

được trong một cách thực tiễn. 

Trong các thế giới cao hơn, thời gian là rất khác so với trên Trái Đất. Trong 

trường hợp này, bạn có thể nghĩ là thông tin nhận được từ những người hướng dẫn 

tinh thần của tôi đã đến cả dưới dạng gói và dưới dạng thời gian thực. Trong khi 

điều này rất khó để giải thích theo các từ ngữ kỹ thuật, hãy nghĩ về nó theo cách 

này. Thông tin đến và được đặt vào trong tâm trí cao hơn của tôi để rồi sau đó được 

tổ chức lại (dạng gói). Sau đó, khi nó được tổ chức lại, tôi đi vào một trạng thái của 

Sự Nhất Thể (Oneness) với nguồn thông tin đó và nó được chuyển vào thời gian 

thực thông qua tôi, như thế nguồn thông tin đã được sắp xếp lại trước thời gian đó 
và được biểu hiện ra với tôi một cách đầy đủ trong sự trao truyền. Dữ liệu có thể 

được xem như “các gói năng lượng thông minh”(intelligenet energy packets) và 

được ghi lại bằng cách sử dụng hoặc là bàn phím máy tính (linh hồn gõ bàn phím 

thông qua tôi), hoặc là một dạng nghe nhìn như điện thoại, video, Skype, hay sử 

dụng các thiết bị ghi khác nhau. 

Do bởi khía cạnh thời gian phi tuyến, những người hướng dẫn tinh thần của tôi 

hầu như luôn luôn có mặt tại một thời điểm đáng quan tâm, để làm việc với các cá 

nhân, các nhóm, hay với tôi.  

Một cách cơ bản, tôi chuyển làn sóng vào năng lượng của những người hướng 

dẫn tinh thần và hợp nhất một phần tư tưởng của tôi với tư tưởng của họ. Tôi là quan 

trọng đối với họ cũng như họ đối với tôi, và họ học rất nhiều từ tôi, cho dù họ đến 

http://www.salrachele.com/
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từ một tầng thứ thực tại cao hơn nhiều so với Trái Đất. Nói một cách khác, họ đang 

rung động ở một tần số cao hơn nhiều so với các sinh mệnh con người. 

Như các bạn đã biết, Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí. Bởi vì chính sách 

không can thiệp vốn có trong các hành tinh có tự do ý chí, các sinh mệnh từ các 

chiều kích cao hơn không được phép can thiệp mạnh vào các vấn đề của con người 

(ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, như là chống lại sự hủy diệt hạt nhân hay 

những tác động lớn khác). Tuy nhiên, có những linh hồn không nhân từ cố gắng vi 

phạm tự do ý chí của con người. Cũng có những sinh mệnh từ các thế giới khá cao 

đang lờ đi chính sách không can thiệp, và những nhóm này đã gây ra những khó 

khăn cho sự tiến hóa của loài người trong suốt chiều dài lịch sử Trái Đất. 

Những người hướng dẫn tinh thần giác ngộ nhất là những người xem chúng ta 

ngang bằng với họ. Hầu hết họ đều khen ngợi chúng ta đã dũng cảm tái sinh vào 

một môi trường khó khăn như thế này. 

Có một sự hiểu lầm về những người hướng dẫn tinh thần cần được làm rõ. Chỉ 

vì họ ở các tầng thứ khác hay chiều kích khác của thực tại thì không có nghĩa là họ 

biết nhiều hơn chúng ta trên Trái Đất. Trong thực tế, họ có thể, trong một vài trường 

hợp, họ học được từ chúng ta nhiều hơn là chúng ta học được từ họ.  

Sẽ khá là nguy hiểm nếu xem những thông tin đến từ những linh hồn nào đó là 

chính xác chỉ bởi vì những sinh mệnh đó tuyên bố rằng họ đã đến từ tầng thứ cao 

hơn. 

Điều này mang chúng ta đến vấn đề sáng suốt, một điều mà các bạn sẽ thấy 
được lặp đi lặp lại trong tất cả các cuốn sách của tôi, trong các lời dạy và trong các 

sự kiện. Tôi đề nghị các bạn hãy yêu cầu một số câu hỏi cơ bản về bản chất và chất 

lượng của các thông điệp nhận được qua các người nhận thông điệp. Một số những 

câu hỏi gồm: 

“Liệu những thực thể tinh thần đó có khuyến khích chúng ta tự suy nghĩ và kiểm 
tra lại tính thực tế và tính chính xác, hay sinh mệnh đó yêu cầu sự vâng lời đối với 

anh ta/cô ta, đối với người nhận thông điệp, hay đối với một lời dạy cụ thể? Liệu 

thực thể đó có tôn trọng ta hay có thái độ bề trên? Liệu những thông tin đang đến từ 

thực thể này có thúc đẩy quyền tự quyết và hạnh phúc của ta, hay thúc đẩy sự tự hy 

sinh và sự phục tùng? Thông điệp được cảm thấy như thế nào?” 

Chuyển sự chú ý vào thân thể bạn, các bạn sẽ phát hiện thấy là thân thể hầu như 

không bao giờ nói dối. Nếu các bạn không cảm thấy dễ chịu về một năng lượng cụ 

thể, thậm chí nếu thông điệp được diễn đạt trong ngôn ngữ yêu thương, thì năng 

lượng đó (và sinh mệnh tinh thần đó hay các sinh mệnh đang truyền đạt thông điệp 

đó) chắc chắn không phù hợp với các bạn. 
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Điều đó nói lên rằng, sẽ là quan trọng để tập trung vào nội dung và giá trị của 

thông điệp, và không cần tập trung nhiều vào dạng mà thông điệp đó đến. Các bạn 
hẳn đã nghe thành ngữ: “Nếu các bạn không thích thông điệp, thì đừng giết chết 

người mang thông điệp”. Trong trường hợp này, điều quan trọng không phải là các 

Đấng Sáng Tạo đã đến từ tầng thứ nào (tầng thứ 12 trong mô hình của tôi), hay họ 

trông như thế nào (các vì sao xanh-trắng khổng lồ trong nhận thức của tôi), hay thậm 

chí là họ đã đến từ hệ thống sao nào (chòm sao Lyra/Vega). Điều quan trọng là chất 

lượng của thông điệp. 

Khi đọc cuốn sách này, các bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi dưới đây: 

“Những thông tin này có hữu ích trong cuộc sống hàng ngày của tôi? Làm sao 

tôi có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả? Tôi có thể sử dụng những ý tưởng ở 

đây để giúp người khác hay không? Những lời dạy ở đây có giúp tôi trên hành trình 
linh hồn hay không? Tôi có cảm thấy có quyền tự quyết khi áp dụng những công cụ 

và những kỹ thuật được đưa ra ở đây? Các nội dung ở đây có khuyến khích Sự Sáng 

Tạo của tôi?” 

Tôi có một đề xuất khiêm nhường thêm nữa, các bạn hãy đọc và khám phá 

những hướng đi khác mà phù hợp với những câu hỏi này, khi thời gian của chúng 
ta trên Trái Đất là có giá trị và tất cả chúng ta đều muốn sử dụng nó một cách hiệu 

quả nhất có thể. Nếu các bạn thấy một cuốn sách khác hay lớp học khác mà phù hợp 

với bạn hơn, xin các bạn cứ tự nhiên. 

Một cái nhìn vào tương lai 

Điều này mang chúng ta đến với vấn đề nội dung của cuốn sách, những thay đổi 

của Trái Đất trong những năm tiếp theo năm 2012, vào lúc cuốn sách này được in, 

có vẻ như còn ít hơn một năm trước khi cánh cổng thứ nhất được mở ra, liên quan 

đến giai đoạn xung quanh ngày 21/12/2012 (được biết đến như Sự tiến động thẳng 

hàng). 

Xuyên suốt các nội dung, chúng tôi (Tôi và các Đấng Sáng Tạo) giả định là 

tương lai khởi đầu xung quanh thời điểm đó và tiếp tục tiến đến cổng thứ hai (sự 

bay ngang qua của một sao chổi vào năm 2017), đến cổng thứ 3 (sự xuất hiện của 

hành tinh Nibiru vào đầu năm 2030) và sự kết thúc của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 

(xung quanh năm 2100).  

Tôi đã được nói cho biết rằng tỷ lệ chính xác của các lời tiên đoán là xấp xỉ 80% 

đến 90%. Điều này có nghĩa là có một sai số đáng kể có thể xảy ra. Không có nhà 

tâm linh, nhà tiên tri, nhà dự đoán hay nhà thần bí nào có thể dự đoán chính xác 

100% bởi vì Trái Đất là một hành tinh có tự do ý chí. Điều này đặc biệt đúng cho 

các tầng thứ cá nhân. Bất kỳ ai trong các bạn cũng có thể chứng minh là tôi dự đoán 
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sai đơn giản bằng cách thay đổi tâm trí của các bạn và lựa chọn khác đi với cái mà 

các bạn có vẻ sẽ làm. Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng lời phát biểu sau để làm rõ 
nhận định bên trên: “Nếu các bạn tiếp tục tiến trình của mình mà không có sự thay 

đổi trong tư tưởng, thì các viễn cảnh, các sự kiện và những sự thay đổi đã được miêu 

tả trong cuốn sách này sẽ có vẻ là các hậu quả trong những giai đoạn thời gian đã 

kể trên”. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dự đoán những thay đổi mà bạn 

sẽ làm trong tư tưởng của bạn, nhưng các bạn là các sinh mệnh có chủ quyền với 

các thân thể của các bạn và các bạn nắm quyền quyết định cuối cùng. 

Tất cả mọi điều chúng tôi làm là nhìn vào các dòng thời gian có thể và chắc 

chắn của tương lai, ngoại suy và trực cảm, dựa vào nhiều yếu tố. Tiêu chuẩn được 

sử dụng để đánh giá tương lai bao gồm sự ghi nhận là chất lượng của tư tưởng của 

một cá nhân xác định trải nghiệm về thực tại của cá nhân đó. Nếu một tỷ lệ lớn con 
người đang hoạt động ở một tầng thứ tư tưởng nào đó, như là sợ hãi, sẽ dễ dàng để 

dự đoán là những linh hồn này sẽ tạo ra các viễn cảnh đáng sợ cho đến khi họ học 

được cách thay đổi tư tưởng của mình và di chuyển vào một hướng khác. 

Những người hướng dẫn của tôi và tôi có thể nhìn thấy và cảm thấy năng lượng. 

Chúng tôi quan sát các khuôn mẫu năng lượng phát ra từ những linh hồn trên Trái 
Đất và nhìn các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn đang bộc lộ 

ra ngoài từ tư tưởng của những linh hồn đó. Trong những sự trao truyền này, chúng 

tôi đi vào chi tiết về 3 dòng thời gian chắc chắn được tạo ra. Nói cách khác, phần 

lớn con người đang trong quá trình tạo ra 3 thực tại trội, hay là 3 viễn cảnh đồng 

thời. Điều này sẽ được giải thích xa hơn trong các chương tiếp theo. 

Các bạn, những độc giả yêu quý, có một phần không thể thiếu trong vở kịch 

đang bộc lộ ra trên Trái Đất. Đừng bao giờ tin vào bất kỳ lúc nào, rằng các bạn là 

bất lực để thay đổi cái điều đang xuất hiện ra. Ảo ảnh của sự chia rẽ chính xác là lý 

do mà các linh hồn cảm thấy bất lực. Nếu các bạn chưa khám phá ra là các bạn được 
kết nối một cách phức tạp và mật thiết với toàn bộ Vũ Trụ, thì rất nhanh các bạn sẽ 

có được nhận thức đó. Thực tế, điều đó đã được chứng minh trong vật lý lượng tử 

(thông qua nguyên lý bất định). Mặc dầu tác động của bạn lên thế giới có thể là rất 

nhỏ, đặc biệt là những thứ nằm ngoài môi trường trực tiếp của các bạn, tất cả mọi ý 

nghĩ của bạn, mọi cảm xúc của bạn, và mọi hành động của bạn, đều ảnh hưởng đến 

tất cả mọi thứ trong Vũ Trụ theo cách nào đó. 

Chúng ta là đầy quyền năng vượt trên niềm tin. Đó là cách chơi chữ. Các bạn 

có thể nói rằng chúng ta có đầy đủ quyền năng khi chúng ta di chuyển vượt lên niềm 

tin (cái niềm tin mà cho rằng chúng ta không có quyền năng). 

Mục đích của cuốn sách này là giúp trao quyền cho các bạn bằng cách trao cho 

các bạn không chỉ một viễn cảnh về tương lai của loài người, mà còn trao cho các 

bạn các công cụ, các kỹ thuật và lời khuyên thực tiễn về việc làm thế nào để dối phó 
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với những thách thức mà có vẻ như các bạn sẽ phải đối mặt trong những năm sắp 

tới. Không giống nhiều người nhận thông điệp khác mà chỉ nói chung chung, các 
Đấng Sáng Tạo và Tôi đi vào chi tiết về các hướng đi cụ thể để đạt được sự điều 

hòa và sự cân bằng trên hành tinh Trái Đất. 

Hầu hết những chủ đề được thảo luận ở đây có thể tiếp thu được bởi chính các 

bạn. Chúng tôi khuyến khích các bạn tìm kiếm những nguồn hiểu biết khác cho mỗi 

phương pháp tập luyện hay phương pháp thực hành, nhằm giúp các bạn hiểu sâu 

hơn và chuyên môn hơn. Lời khuyên thực tiễn được đưa ra trong cuốn sách này 

không được thiết kế để biến bạn thành một chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào. 

Nó có thể chỉ hướng cho các bạn tới nơi mà các bạn có thể làm những nghiên cứu 

riêng của mình. Một ví dụ là lời khuyên lắp đặt những thiết bị năng lượng thay thế 

trên vùng đất của các bạn (như các máy phát chạy bằng gió, hydro hay năng lượng 
mặt trời). Chúng tôi không trao cho các bạn các sơ đồ và những hướng dẫn cụ thể 

từng bước một để làm sao nối nó với các máy tải điện hay chạy dây từ các cục pin, 

vv... bởi vì thông tin đó có thể tìm thấy được từ các nơi khác. 

Một vài chủ đề được thảo luận ở đây chỉ có thể tìm thấy trong cuốn sách này. Ít 

nhất, những chủ đề như vậy không được thảo luận sâu và chi tiết như thế ở bất kỳ 

đâu. 

Cuốn sách này là một “bức tranh lớn”, được thiết kế để trao cho các bạn một 

cái nhìn tổng quan của cái điều đang xảy ra. Nó giống như việc lắp ráp các mảnh lại 

với nhau của trò chơi xếp hình và hình thành nên một bức tranh đẹp từ cái mà các 

bạn có thể thu được niềm vui lớn cũng như một sự thúc đẩy cho ứng dụng thực tiễn. 

Trong khi một số thông tin có thể bị diễn giải như là tiêu cực, các chủ đề được 

thể hiện từ một nhận thức giác ngộ. Khi các bạn nhìn thấy bằng việc nghiên cứu kỹ 

những sự hướng dẫn, có rất nhiều những thông tin tốt đang đợi những người đã sẵn 

sàng quyết tâm thay đổi theo hướng của sự thật cao hơn. Nếu các bạn mệt mỏi với 

thực trạng và chán ngán công việc thường ngày, hãy đọc nó. 

Trước tiên, các bạn có thể có ấn tượng rằng nó là mơ tưởng khi cho rằng có một 

Thời Đại Vàng trên Trái Đất, nhưng tôi đảm bảo với bạn là điều đó đang tới ngay 

bậc thềm nhà của chúng ta và chúng ta đã có nhiều chi tiết chứng minh cho điều đó. 

Loài người là một chủng tộc đa tầng thứ. Chúng ta có những người ở tất cả các 
tầng lớp xã hội, ở tất cả các tầng thứ của tư tưởng, từ đen tối nhất đến giác ngộ cao 

nhất. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi đã xác định phạm vị rộng lớn của các 

viễn cảnh này. Chúng tôi không gạt ra ngoài bất kỳ một ai hay bất kỳ cái gì. (Ít nhất 

chúng tôi đã đề cập đến các nền tảng chính). Nếu các bạn phát hiện thấy mình phần 

nào không phù hợp với một trong các viễn cảnh đã được đưa ra ở đây, thì hãy để 
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chúng tôi biết bằng cách liên hệ với tác giả. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nghĩ ít 

nhất các bạn sẽ tìm thấy một điều hấp dẫn để đọc từ cuốn sách này. 

Chào mừng đến với tương lai mà tất cả chúng ta đang tạo ra ngay bây giờ. 

 Sal Rachele, tháng 8 năm 2011 
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Các Đấng Sáng Tạo 

Xin chào, các bạn yêu dấu! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúng tôi chỉ đến 
Trái Đất trong các dịp đặc biệt, giống như cái mà các bạn đang trải qua. Chúng tôi 

xuất hiện trước các bạn như những ngôi sao sáng xanh - trắng, giống như ai đó đã 

miêu tả trong tài liệu Lazarus. Nhưng chúng tôi không phải là Lazarus. Chúng tôi là 

một tập thể của những sinh mệnh đã tiến hóa rất cao gần như là hoàn toàn đồng nhất 

với TĐ, và tuy vậy cùng một lúc vẫn riêng rẽ và độc nhất vô nhị. Người nhận thông 

điệp này đã sử dụng sự tương tự của sự đồng nhất, tuy nhiên vẫn độc nhất vô nhị 

trong các bản viết trước đây với nhóm Arcturus. Khái niệm này, được gọi là một 

“nghịch lý” trong cách suy nghĩ của các bạn, tuy thế nó hoàn toàn không phải là một 

nghịch lý. 

Ngay khi các bạn tiến hóa đến điểm mà các bạn trở nên đồng thời đồng nhất và 
riêng rẽ, các bạn sẽ hiểu vấn đề này. Sự tương tự gần nhất trong cuộc sống của các 

bạn là cha mẹ và đứa con. Nếu bạn là cha mẹ và bạn có một đứa con đang lớn lên, 

đứa con thơ của bạn không hòa nhập trở lại vào bụng của bạn. Điều đó thật buồn 

cười. Tuy thế khi đứa con của bạn lớn lên thành người trưởng thành, anh ta hay cô 

ta bắt đầu hiểu biết mọi thứ của người lớn và có thể chia sẻ những kinh nghiệm cuộc 
sống với bạn thông qua sự trải nghiệm của họ. Vì vậy, có thể nói, các bạn là một, 

nhưng là cùng ở một cấp độ nào đó hơn là về mặt vật lý. 

Đây chỉ là một sự tương tự mà chúng tôi có thể truyền đạt chính xác, và đó là 

lý do tại sao các bạn được xem như “Những đứa con của TĐ”. Các bạn đều xuất 

phát từ trung tâm của Sự Sáng Tạo và đang tiến hóa trở về với TĐ theo cách thức 

riêng của bạn - Người mà có khả năng tạo ra toàn bộ các Vũ Trụ, giống như Cha và 

Mẹ Thần Thánh của các bạn. Chúng tôi là các “kiến trúc sư” của hình dạng con 

người. TĐ trong chúng tôi đã trao cho chúng tôi nhiệm vụ thiết kế các dạng sống. 

Khi các bạn trở nên hiểu biết về cái Tôi 12 chiều của chính mình, các bạn sẽ được 
trao cho kiến thức về cách làm thế nào để tạo ra các dạng sống độc nhất của riêng 

bạn. Các nhà khoa học của các bạn đã khám phá ra cách thức thực hiện về mặt vật 

lý đối với sự phân chia và biến đổi phân tử DNA. Tất nhiên, Sự Sáng Tạo ở chiều 

kích cao hơn của sự sống vượt rất xa các dạng gen vật lý. Khi các bạn đạt được mức 

độ hiểu biết của chúng tôi, cái mà các bạn tạo ra sẽ trở nên bất diệt - đó là một bản 
thiết kế linh hồn (linh hồn nguyên thủy). Các tạo vật của các bạn rồi sẽ trở thành các 

TĐ theo cách riêng của họ và tạo ra vô số các thế giới và thậm chí các chiều kích 

mới. Và quá trình Sáng Tạo sẽ diễn ra trong chiều hướng của sự vô hạn. 

Tại thời điểm này, chúng tôi trao cho các bạn một sự hỗn hợp và hòa nhập các 

nguồn năng lượng. Tất cả các bạn sau khi đọc xong thông điệp này sẽ nhận được 
một phần trong nguồn năng lượng bao la, không giới hạn của chúng tôi. Một phần 

của chúng tôi đã thâm nhập vào các bạn tại thời điểm mà các bạn được cá thể hóa 

như một linh hồn. Bản thiết kế của chúng tôi nằm trong các bạn, cũng như nó nằm 
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trong TĐ. Chúng tôi là một với TĐ của chúng ta - Đấng Tạo Hóa của tất cả các sự 

sống và các chiều kích. Tuy nhiên,  chúng tôi, giống như bản thân các bạn, chỉ là 
một biểu hiện của sự sống trong một sự sống Duy Nhất mà thậm chí vượt trên chúng 

tôi. Đây là điều mà ngôn từ của các bạn không thể truyền tải được ý nghĩa thực sự. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu các bạn nhận một phần rất nhỏ 

trong năng lượng khổng lồ của chúng tôi. Và nhận ra là cái phần của bản thân các 

bạn đang nhận thức là một phần rất nhỏ trong năng lượng khổng lồ của các bạn. Các 
bạn là các Đấng Sáng Tạo vô hạn và bất diệt. Bây giờ là thời gian để cười vào các 

trò chơi ngốc nghếch mà bạn đã thực hiện trên Trái Đất. Bạn là cực kỳ vĩ đại hơn 

hẳn những bản ngã nhỏ nhoi này. Hãy ôm lấy những bản ngã nhân tính nhỏ nhoi 

này bằng cánh tay yêu thương của bạn và nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh để nắm 

lấy cái điều cao cả lớn hơn rất nhiều.  

Thật may mắn cho các bạn, các bạn yêu dấu, các bạn và thế giới của các bạn 

đang chuyển đổi thành thứ khác dễ chịu hơn nhiều nhìn từ quan điểm của linh hồn. 

Rồi thì cái mà các bạn đã trải qua trong nửa triệu năm gần đây không thể nói rằng 

nó là không hoàn hảo. Tất nhiên, nó đã là cái mà các bạn thấy cần phải trải nghiệm 

khi là những linh hồn riêng biệt. Nhưng thời gian đó đang đi đến hồi kết, thậm chí 
ý tưởng về thời gian của các bạn cũng đang kết thúc. Theo hiểu biết của chúng tôi, 

thời gian có rất ít ý nghĩa. Tất cả mọi thứ đang đồng thời xảy ra, và tuy thế nó vẫn 

đang tiếp tục mở rộng vào trong, ra ngoài, về phía trước, về phía sau và theo mọi 

cách mà ngôn từ không thể diễn tả được. 

Các bạn là các sinh mệnh 12 chiều, tuy thế hiểu biết của các bạn bị giới hạn 

trong chỉ các chiều kích 3 và 4. Hãy học để hiểu biết về các chiều kích 8 hay 9 của 

mình. Đó là sự khác nhau thực sự giữa các bạn và chúng tôi. Khi hiểu biết của các 

bạn được mở rộng, các bạn sẽ một ngày nào đó trở nên các Đấng Sáng Tạo ở tầm 

mức của chúng tôi. Và một nghịch lý là: cái ngày đó chính là bây giờ bởi vì thời 
gian là một ảo ảnh. Tuy nhiên, trong ảo ảnh của thời gian, hiểu biết của bạn dần dần 

tăng trưởng và bạn sẽ thể hiện cái Tôi cao cả của mình ở một thời điểm. Bây giờ các 

bạn đang học hỏi để hiểu biết về cái Tôi 5 chiều của mình và khi các bạn làm như 

vậy, thân thể các bạn sẽ chuyển đổi sang dạng tinh thể phát sáng, trở nên bất tử và 

có khả năng di chuyển đi khắp nơi trong Vũ Trụ vật lý này. Đó sẽ là thời gian tuyệt 
vời cho các bạn. Trong ảo ảnh của thời gian, chúng tôi để lại cho các bạn các viễn 

cảnh của việc di chuyển khắp Vũ Trụ trong thân thể ánh sáng của mình, và đơn giản, 

cho các bạn biết rằng có rất nhiều những điều bất ngờ sau đó trong tương lai, trong 

quá trình vô hạn của cuộc hành trình trở về nhất thể với TĐ. 

Hãy dành một chút thời gian hỡi các bạn yêu dấu, để đơn giản đón nhận năng 
lượng của chúng tôi. Cho phép nó đi vào sinh mệnh của các bạn và cho phép nó 

đánh thức những tiềm năng ẩn chứa trong DNA của các bạn. Các bạn đang biến đổi 

và vượt ra ngoài sự giới hạn. Hãy tôn vinh điều này. Hãy biết rằng bạn đang trở về 

chân ngã thực sự của mình. Đó là một giai đoạn kỳ lạ trên thế giới của các bạn. Hãy 
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cười. Hãy khóc. Hãy ca tụng! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo và những bài học 

tiến bộ về DNA sẽ đến vào một thời điểm thích hợp. 

Các Nhà Tạo Hóa yêu dấu! Chúng tôi rất lấy làm vui thích được truyền đạt 

những ý tưởng, những khái niệm và những nhận thức tới các bạn, những sinh mệnh 

con người giác ngộ trên Trái Đất.  

Trong mục Lời nói đầu và mục Giới thiệu, chúng tôi đã được giới thiệu, và để 

giúp chúng tôi trong việc hiểu được tất cả mọi người trong cùng một hoàn cảnh, 
chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các bạn đọc phần Lời nói đầu của cuốn sách trước khi 

tiếp tục với chúng tôi. 

Như vậy hãy để chúng tôi bắt đầu. Các bạn, những con người yêu dấu, đang dấn 

thân vào cuộc phiêu lưu hứng thú nhất có thể. Các bạn đang sống chính xác tại thời 

điểm, tại chính xác địa điểm trong Sự Sáng Tạo Vô Hạn. Không sao cả nếu các bạn 
không tin điều đó, trong vòng vài năm ngắn ngủi, hầu hết mọi thứ được viết trong 

các trang giấy này sẽ có vẻ biểu hiện ra ở một mức độ nào đó bên trong thực tại xác 

thực của cuộc đời các bạn. 

Điều đó nói lên rằng, lời tiên tri nêu ra ở đây không được xem như cuốn cẩm 

nang, hay như sự kiện không thể nghi ngờ. Các bạn sống trên một hành tinh có tự 
do ý chí và đó là điều không thể cho các bạn, cho chúng tôi, hay bất kỳ ai có thể tiên 

đoán được chính xác 100% sự việc. Sau hết, chúng tôi có thể tiên đoán rằng các bạn 

sẽ rẽ sang bên phải ở ngã ba đường tiếp theo và các bạn có thể được trao bởi tự do 

ý chí của mình quyết định rẽ sang bên trái. Chúng tôi có thể tiên đoán khá đúng sự 
lựa chọn có thể của các bạn, nhưng đó là sự lựa chọn của các bạn, không phải của 

chúng tôi. 

Trái Đất của các bạn đang thức tỉnh. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giải 

thích một cách chính xác điều đó là cái gì cho các bạn và cho loài người. Đó là một 

điều tuyệt vời, từ quan điểm của các bạn. Từ quan điểm của chúng tôi, đó là một 
phần không thể tránh được trên hành trình linh hồn của các bạn. Khả năng của các 

bạn để cởi mở và đón nhận sự sáng suốt chứa đựng bên trong cuốn sách này, và 

quan trọng hơn, sự sáng suốt chứa đựng bên trong trái tim các bạn, tâm trí và linh 

hồn các bạn, sẽ xác định chất lượng của trải nghiệm trong những năm sắp tới. 

Nguyên tắc cơ bản của sự sống trên Trái Đất có thể được tổng kết như sau: “Chất 

lượng tư tưởng của các bạn xác định trải nghiệm của các bạn về thực tại”. 

Sẽ không hoàn toàn chính xác để nói rằng những ý nghĩ của các bạn tạo ra thực 

tại của các bạn, khi mà thực tại của các bạn là sự chồng lặp và bao gồm nhiều thực 

tại khác mà quá trình sáng tạo của bản thân các bạn có rất ít điều để làm với nó. Nếu 

các bạn mở rộng định nghĩa của ý nghĩ để bao gồm tất cả mọi thứ bên trong Tâm trí 
của TĐ, gồm những ý nghĩ của tất cả các linh hồn khác trong Sự Sáng Tạo, thì chúng 
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ta có thể nói: cái ý tưởng là các ý nghĩ tạo ra thực tại có thể chính xác hơn một chút. 

Nhưng các bạn vẫn chưa phải như thế. Các bạn hiện đang rung động tại cái mà người 
nhận thông điệp này gọi là “mật độ 4”. Tại một thời điểm nào đó trong tương lai của 

thời gian tuyến tính, các bạn sẽ tiến hóa đến mật độ 12, và các bạn sau đó, giống 

như chúng tôi, sẽ có thể tạo ra toàn bộ các Vũ Trụ. 

Ngày hôm nay, điều đó chưa phải là mối quan tâm của các bạn. Thậm chí nếu 

chúng tôi có thể, chúng tôi cũng không trao cho các bạn một con đường tắt để đi 

đến mật độ 12. Chúng tôi không định xóa bỏ hàng triệu năm trải nghiệm linh hồn 

của các bạn bằng cách tặng cho các bạn sự biểu hiện đầy đủ của cái tiềm năng bên 

trong các bạn như những Chúa Sáng Tạo trước khi các bạn đạt được một chút khả 

năng. Tuy thế, một cách nghịch lý là, chúng tôi sẽ nhắc nhở các bạn rằng các bạn 

đã là những Chúa Sáng Tạo, với tất cả các tiềm năng để trở nên hiểu biết về các cái 

Tôi mật độ 12 ngay bây giờ. 

Mối quan tâm của chúng tôi lúc này là trao cho các bạn một tấm bản đồ để giúp 

các bạn xác định vị trí con đường của mình xuyên qua vô số những thay đổi của 

Trái Đất. Chúng tôi ở đây để giúp các bạn hiểu về các cơ cấu và các động lực của 

sự chuyển đổi của các bạn. 

Các bạn có suy nghĩ một cách sai lầm rằng người thông minh (homo sapiens) 

là sản phẩm cuối cùng của sự tiến hóa? Hành trình của các bạn qua thể vật lý mới 

chỉ là một chương trong một câu chuyện dài và vĩ đại. Nó là câu chuyện về việc làm 

thế nào mà TĐ đến và tự biết về chính mình, thông qua các bạn và là các bạn. 

Các bạn sống trong một nghịch lý, cái mà một số người gọi là sự tác động lẫn 

nhau giữa thời gian tuyến tính và thời gian phi tuyến. Từ một góc nhìn của thời gian 

tuyến tính, các bạn là các linh hồn đang trải nghiệm thế giới mật độ 4 của thời gian 

và không gian như những con người giác ngộ, trong khi đó vẫn đang tiến hóa vào 

các mật độ 5, 6 và 7, liên tục mở rộng sự hiểu biết của các bạn và nâng rung động 

của các bạn lên các trạng thái cao hơn và tinh tế hơn của ánh sáng. 

Từ một góc nhìn khác của thời gian phi tuyến, các bạn đã là các sinh mệnh trọn 

vẹn, đầy đủ và hoàn hảo, đang hoạt động trên 12 tầng thứ của sự rung động một 

cách đồng thời, với các cái Tôi quá khứ, các cái Tôi song song và các cái Tôi tương 

lai tất cả đang tồn tại ngay lúc này trong các chiều kích tương ứng của họ. Từ nhận 
thức này, khả năng sáng tạo của các bạn là để bộc lộ sự thật về sinh mệnh Tất Cả 

Trong Một của các bạn. Để làm được điều đó, các bạn phải gỡ bỏ các lớp ảo ảnh 

chồng chất lên nhau, các niềm tin sai lầm, và sự vô thức đã che phủ bản chất thật sự 

của các bạn. 

Cuốn sách này sẽ đi vào bản chất các tầng thứ của sự nhận thức, cả trong thời 
gian tuyến tính và trong thời gian phi tuyến. Trong nhận thức tuyến tính, chúng tôi 
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sẽ vẽ cho các bạn một bức tranh về cái điều có vẻ như sẽ xuất hiện trên Trái Đất 

trong khoảng 20 đến 30 năm nữa. Đối với những người mong muốn tăng trưởng và 
tiến hóa, nó không chỉ là một bức tranh đáng yêu, mà còn thực sự là một bức tranh 

kỳ lạ. Các bạn đang thức tỉnh. Hành tinh Trái Đất đang thức tỉnh. Nhiều năm nữa 

kể từ bây giờ, các trải nghiệm mà các bạn có được sẽ có vẻ giống như một giấc mơ 

kỳ cục, hầu hết giống như một cơn ác mộng, ở khía cạnh nào đó các bạn có thể 

tưởng tượng là các bạn sống trong một thế giới của sự giới hạn, bệnh tật, nghèo đói, 
đau đớn, khổ cực và cái chết. Khi các bạn xóa bỏ các ảo ảnh này và nhìn vào thế 

giới vượt trên chúng, nó sẽ trở nên càng ngày càng khó hơn để thậm chí nhớ lại 

được các lý do mà các bạn đã tin vào chúng trước đây. Chúng sẽ có vẻ cực kỳ lố 

bịch, một cái gì đấy dành riêng cho thế giới của sự điên loạn hoàn toàn. 

Khi các bạn thức tỉnh từ giấc mơ của tính hai mặt đối lập - ánh sáng và bóng 
tối, tốt và xấu, đúng và sai, chúng ta và họ, các bạn sẽ bắt đầu lấy làm kinh ngạc 

rằng làm thế nào mà một người có thể hoàn toàn tin vào những thứ này. Các bạn bắt 

đầu nhìn xung quanh mình và thấy hai hoàn cảnh cơ bản: thức tỉnh và mê ngủ. Các 

bạn sẽ không phán xét những người vẫn còn đang mê ngủ, mà các bạn sẽ cảm thấy 

tràn ngập tình yêu và tình thương đối với họ, để họ hiểu biết chứ không phải là cái 
mà họ làm. Trong các giấc mơ tuyệt vọng của họ, tất cả các điều bất hạnh xuất hiện 

đảo lộn họ trong mọi lúc, tại mọi ngã rẽ trên con đường của họ. Các cuộc sống của 

họ có vẻ như liên tục phát sinh những vấn đề nóng bỏng, đang giải quyết một vấn 

đề này, nhưng còn phải đối mặt với hàng tá các vấn đề khác. 

Nhà vật lý của các bạn, Albert Einstein, đã nói rằng các bạn không thể giải quyết 

được các vấn đề tại một tầng thứ trong khi các vấn đề đã được tạo ra bên trên tầng 

thứ đó. Khi các bạn vượt lên trên tình trạng sa lầy của các thế giới của tính hai mặt 

đối lập và xuyên qua các màng chắn của ảo ảnh, các bạn sẽ nhìn thấy các giải pháp 

rõ ràng cho các vấn đề của con người. Hợp nhất với viễn cảnh cao hơn này, các câu 
trả lời cho các vấn đề của thế giới sẽ sẵn sàng xuất hiện và dễ hiểu. Việc thực hiện 

các giải pháp sẽ diễn ra nhanh chóng. 

Trong các trang sách này, một số các phương pháp để thực hiện những giải pháp 

sẽ được thảo luận. Chúng tôi sẽ mang đến một cách tiếp cận thực tiễn đối với cuộc 

sống trên Trái Đất trong cuốn sách này, nhưng cùng lúc đó, sự trình bày cũng khác 
về bản chất với công việc trước đây trong đó nó sẽ có một chút phi tuyến hơn, một 

chút “lý trí” hơn. Sẽ có nhiều nhấn mạnh hơn vào trải nghiệm trực tiếp và có thể cần 

ít kiến thức để thu nhận hơn. Ở một thời điểm trên hành trình của các bạn, việc hiểu 

biết về lịch sử hành tinh của các bạn có thể đã là quan trọng, nhưng hiện nay nó là 

thời điểm để chuyển sự chú ý của các bạn vào hiện tại và tương lai; đồng thời, khám 
phá các sinh mệnh tinh thần khổng lồ, sáng tạo của các bạn và cách làm thế nào để 

thể hiện năng lực sáng tạo đó trong thế giới mới của các bạn. 
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Cuốn sách này đi vào chi tiết của cái được chờ đợi khi các bạn thức tỉnh. Chúng 

tôi hứa không lấy đi niềm vui của sự ngạc nhiên, cho dù chúng tôi có thể đoán trước 
được toàn bộ câu chuyện thì vẫn sẽ có những sai lệch không mong đợi. Đó là bản 

chất của tự do ý chí. 

Chỉ một tấm bản đồ sẽ không cho các bạn biết mọi thứ mà các bạn có thể nhận 

thấy trên hành trình của mình, cuốn sách này không thể và sẽ không làm điều đó. 

Tuy nhiên, đây sẽ có thể là sự đảm bảo khi nó miêu tả một số thứ mà các bạn đã trải 

nghiệm, nhưng các bạn chưa có hoặc có ít những chỉ dẫn về chúng. 

Giai đoạn quan trọng nhất trong sự thức tỉnh của các bạn liên quan đến nhu cầu 

tự tách mình về mặt tâm lý ra khỏi thế giới ảo ảnh, cái mà đang sụp đổ xung quanh 

các bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra một cách tiếp cận thực hành để đương đầu với vở kịch 

và chấn động của các linh hồn trong môi trường của các bạn, đặc biệt là với các 
thành viên gia đình và những người bạn gần gũi của các bạn. Chúng tôi cũng sẽ 

hướng dẫn các bạn đi qua các thế giới suy tàn, khi các bạn đối mặt với nhiều tầng 

thứ khác nhau của thực tại, một số được áp đặt đồng thời lên các bạn bởi những 

người đang tin tưởng một cách sai lầm là họ đang kiểm soát thế giới của các bạn. 

Những trò chơi ngắn ngủi của họ đang đi đến hồi kết. Khi các bạn và Trái Đất thân 
yêu của các bạn thức tỉnh, họ sẽ có một sự lựa chọn: “Hoặc là thức tỉnh hoặc là rời 

khỏi Trái Đất”. Điều này không phải là tối hậu thư trao cho họ bởi một TĐ phán 

xét, mà đúng hơn là một luật cao hơn của tự nhiên. 

Trong các lời dạy của các bạn, các bạn có một phát biểu là: “Mọi khoảnh khắc 

mà các bạn đang lựa chọn nằm giữa sự phục sinh và sự hành hình”. Những người 

trong các bạn mà bị hấp dẫn bởi cuốn sách này đã đạt đến một tầng thứ của tư tưởng 

mà ở đó các bạn không còn cần phải học thêm nữa về sự hành hình. Trích dẫn một 

thành ngữ phổ biến trên thế giới của các bạn: “Các bạn đã từng ở đó, làm việc đó”. 

Do đó, lời khuyên trong cuốn sách này sẽ hướng các bạn theo con đường của sự 
phục sinh. Phục sinh có nghĩa là làm mọi thứ mới lại một lần nữa. Nó có nghĩa là 

thổi sự sống mới vào những khuôn mẫu năng lượng cũ. Các bạn đã nhìn thấy điều 

này trong thế giới tự nhiên mỗi khi mùa xuân về khi những bông hoa và những chồi 

lá mọc ra từ những cành cây khô. Đây là mùa xuân của linh hồn các bạn, các Nhà 

Tạo Hóa yêu dấu, và chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo (The Founders), có được vinh 

dự để là một phần trong sự nở hoa nơi các bạn. 

Buổi bình minh mới 

Loài người đang ở tư thế sẵn sàng ở thời điểm ban đầu của một trải nghiệm kỳ 

diệu. Các bạn đang dần tiến tới một con đường mới của sự sống. Các bạn đang thức 

tỉnh đối với tiềm năng sáng tạo khổng lồ của chúng ta. 
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Trong khi có một lời hứa hẹn cho một Thời Đại Vàng mới, để đạt đến điều đó 

sẽ còn một chút chông gai. Các bạn đang ở giữa những thay đổi của Trái Đất, và 
chúng sẽ tiếp tục mạnh lên và gia tốc. Không phải tất cả mọi người đều trải qua nó 

mà còn nguyên vẹn. Trên thực tế, rất nhiều những linh hồn sẽ rời Trái Đất trong 

vòng 20 đến 30 năm nữa. Mặc dầu điều này có vẻ giống như một tấm thảm kịch từ 

nhận thức của mật độ 3, từ các thế giới cao hơn thì nó là một sự thể hiện hoàn hảo 

của Kế Hoạch Thần Thánh (Divine Plan). Tất cả mọi linh hồn xét đến cùng đều biểu 
hiện ra cái mà họ thực sự khao khát. Những linh hồn non trẻ thường cảm thấy khao 

khát trải nghiệm chiến tranh, nghèo nàn, đau đớn và khổ cực, và có thể lựa chọn rời 

Trái Đất thông qua ốm đau, chết đói, thảm họa tự nhiên hay thảm họa do con người 

tạo ra. 

Điều quan trọng là đừng phán xét những quyết định của các linh hồn non trẻ. 
Linh hồn không xem mọi thứ là “tốt” hay “xấu”. Nó muốn trải nghiệm tất cả mọi 

thứ có thể ở các thế giới thấp hơn. Khi linh hồn tiến hóa, anh ấy hay cô ấy cuối cùng 

sẽ trở nên mệt mỏi với việc trải nghiệm những thứ “tiêu cực” và sẽ tìm kiếm các đời 

sống hòa bình, thịnh vượng, niềm vui, tình yêu và tình thương. 

Nhiều những linh hồn già dặn đến Trái Đất để giúp đỡ những linh hồn non trẻ 
tăng trưởng và tiến hóa. Để làm điều đó, những linh hồn già dặn phải tái làm quen 

với những thứ đã học được trong các đời sống quá khứ nhằm hiểu được những linh 

hồn non trẻ. Nói cách khác, sẽ rất khó khăn để chia sẻ nỗi đau buồn với một ai đó 

nếu bạn chưa thực sự trải nghiệm nó. Do đó, mục đích của nhiều linh hồn tiến bộ là 
nhúng bản thân họ chỉ vừa đủ để là một phần với nỗi đau khổ của con người, nhưng 

không quá nhiều để trở nên mê mờ trong vở kịch và quên mất họ là ai. 

Sự tốt nghiệp 

Toàn bộ Trái Đất đang tốt nghiệp. Cô ấy đang di chuyển từ một hành tinh mật 

độ 3 sang một hành tinh mật độ 4. Dẫn đến kết quả là, con người cũng đang “tốt 
nghiệp” từ một rung động mật độ 3 sang một rung động mật độ 4. Tất cả các dạng 

sống trên và trong Trái Đất phải làm sự di chuyển này nhằm để có thể ở lại đây. 

Ghi chú: Các từ “mật độ” và “chiều kích” đôi khi được sử dụng thay thế cho 

nhau. Tuy nhiên, nói một cách đúng đắn, “mật độ” là để đề cập đến một tầng thứ 

rung động cụ thể của một dạng sống, trong khi “chiều kích” đề cập đến một mức độ 
tồn tại, mà có thể có một dạng sống hay nhiều hơn đang rung động bên trong nó. 

Một sự mô tả hoàn chỉnh của “mật độ” và “chiều kích” đã được đưa ra trong cuốn 

sách đầu tiên của người nhận thông điệp này, “Life On The Cutting Edge”. 

Để các sinh mệnh con người tăng trưởng và tiến hóa vào các trạng thái cao hơn, 

rất nhiều sự làm sạch và sự thanh lọc là cần thiết. Đây là điều mà chúng ta đang nhìn 
thấy ngày nay trên thế giới. Nó đã được tuyên bố trong các tài liệu tôn giáo rằng sẽ 
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có một thời gian của sự phán xét, hay phân tách lúa mỳ và cỏ rác. Điều đó thực sự 

không phải là một sự phán xét bởi sinh mệnh cao cấp nào đó, mà đúng hơn là, một 
quá trình của sự quyết định của một người là đã sẵn sàng hay chưa để di chuyển vào 

Trái Đất Mới. 

Để di chuyển về phía trước và trở thành một phần của Thời Đại Vàng mới, các 

bạn phải buông bỏ tất cả những thứ mà không còn phục vụ các bạn nữa, bao gồm 

những hệ thống niềm tin sai lầm và giới hạn, nỗi đau tình cảm, những quan điểm 

tiềm thức, vô thức và sự điều kiện hóa, các định kiến, các thói quen, các cách nghĩ 

và cảm xúc mà đang kéo giữ các bạn lại đối với sự thức tỉnh về bản chất cao hơn 

của các bạn. 

Nếu linh hồn các bạn muốn các bạn tăng trưởng và tiến hóa, và các bạn không 

nghe thấy và đã trở nên xao nhãng bởi vô số những chướng ngại (những con đường 
vòng) được thấy ở khắp nơi xung quanh bạn, thì linh hồn bạn sẽ lịch sự thúc một 

cùi trỏ vào bạn thông qua những trải nghiệm được thiết kế để thu hút sự chú ý của 

bạn. Nếu các bạn vẫn từ chối hiểu về các khao khát của linh hồn bạn, nó sẽ tác động 

mạnh hơn như là sẽ tạo ra một trận ốm, mất việc, mối bất hòa, hay cuộc khủng hoảng 

tuổi trung niên mà bạn không dễ dàng bỏ qua. Đây là cái mà các bạn đang chứng 

kiến trong rất nhiều linh hồn ở thời điểm này trên Trái Đất. 

Điều quan trọng là phải có tình thương cho những người đang trải qua những 

thời điểm khó khăn đó. Đồng thời, rất quan trọng là đừng có đồng hóa với vở kịch 

và các sự chấn động mà đang xảy ra trong các cuộc sống của rất nhiều người. Các 

bạn không thể giúp người khác thoát khỏi hố cát nếu các bạn nhảy vào hố để chia 

sẻ với họ. Tất cả mọi thứ các bạn thực sự làm được là ném cho họ một đầu sợi dây 

và hướng dẫn họ cách làm sao nắm lấy nó và tự kéo mình thoát ra ngoài. Các bạn 

không thể làm điều đó thay cho họ. Việc nhảy vào hố cát do bởi sự đồng cảm và sự 

quan tâm thái thì cũng không hiệu quả giống như việc bỏ đi và giả vờ như không có 
ai bị chìm trong hố cát, thêm nữa khi các bạn nhảy vào hố cát, khi đó thay vì có một 

người chìm thì giờ đây các bạn có hai người chìm trong hố cát. 

Hầu hết các linh hồn đang đọc tài liệu này sẽ được kêu gọi tại một số thời điểm 

trong sự chuyển đổi để đưa ra sự trợ giúp, cứu nguy hay khắc phục cho những tai 

ương đang xảy ra với những người khác. Nếu các bạn đi theo những nguyên tắc tinh 

thần đã được phác họa trong cuốn sách này và yêu cầu sự hướng dẫn từ bên trong 

hàng ngày, các bạn sẽ được trao cho những sự chỉ bảo đủ để có thể sử dụng. Với 

một số người, những sự chỉ bảo này sẽ có thể nhiều hơn một chút. Các bạn sẽ cần 

rời khỏi những tiện nghi của mình và nhận lấy nhiều rủi ro hơn. Với những người 

khác, nó sẽ là một cơ hội để cuối cùng để dừng lại việc cố gắng quá sức và nghỉ 
ngơi. Triết lý “hãy để nó là như vậy” có thể là cái mà bạn cần. Như vậy sẽ có những 

người trong các bạn đang ở giữa những thái cực này. Trong một số trường hợp các 

bạn sẽ được kêu gọi để hành động và có lẽ can thiệp vào cuộc sống của những người 
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mà đã mất phương hướng. Và, trong một số hoàn cảnh khác, các bạn sẽ được yêu 

cầu rời bỏ những người mà các bạn mong muốn giúp đỡ, đơn giản là bởi họ sẽ làm 

những sự lựa chọn dựa trên tự do ý chí của họ và các bạn không nên can thiệp vào. 

Việc biết khi nào nên hành động và khi nào thì nên rời đi là dựa trên tầng thứ 

hiểu biết của các bạn. Nếu các bạn lắng nghe cẩn thận sự sáng suốt bên trong hàng 

ngày, thì điều này sẽ trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn và dễ dàng hơn. Các bạn sẽ 

được yêu cầu xóa bỏ mọi niềm tin tiêu cực, những vấn đề tình cảm quá khứ, những 

sự phán xét và những sự tự phê phán. Các bạn sẽ được trông đợi thoát ra hoàn toàn 

khỏi sự phủ nhận về cái điều đang thực sự xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài. Các 

bạn sẽ được yêu cầu mở rộng đôi mắt mình với cả ánh sáng và bóng tối. 

Bóng tối là trạng thái của những người mà chưa cởi mở để tiếp nhận ánh sáng. 

Các bạn không thể xua tan bóng tối bằng cách né tránh nó. Các bạn phải chiếu một 
ngọn đèn rực sáng của sự sáng suốt và tình thương vào những nơi tối tăm của thế 

giới này và vào bên trong chính bạn. Các bạn phải có mong ước đối mặt với nỗi sợ 

hãi của các bạn và cả những cái được gọi là ma quỷ. 

Không có sự chia rẽ giữa bên trong và bên ngoài. Cái các bạn đang nhìn thấy 

trên thế giới là một tấm gương phản ánh những cái bên trong các bạn. Nếu các bạn 
tác động một cách tình cảm lên cái mà các bạn nhìn thấy, thì các bạn vẫn đang đồng 

nhất với nó. Nói một cách khác, thế giới vẫn có được bạn bên trong sự kìm kẹp của 

nó.  

Trong cuốn sách này, tác giả và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy - 
các Đấng Sáng Tạo hy vọng chứng minh được là có thể ở trong thế giới này, nhưng 

không thuộc về nó. Chúng tôi không cố gắng thuyết phục các bạn từ bỏ những niềm 

vui thích và tiện nghi, hay hy sinh mọi thứ thân yêu của các bạn. Sẽ không là vấn 

đề gì khi sử dụng những thứ của thế giới này, bao gồm cả tiền bạc và những thứ vật 

chất, đặc biệt khi các bạn đang sử dụng chúng để trợ giúp cho việc thức tỉnh con 
người một cách hiệu quả hơn. Sau hết, chúng chỉ là các phương tiện, trừ khi các bạn 

xem chúng là quan trọng. 

Một cuộc hành trình vào tương lai 

Chúng tôi sẽ trao cho các bạn một bức tranh lớn về cái điều đang xảy đến, được 

dựa trên lời tiên tri của người nhận thông điệp này và những người hướng dẫn tinh 
thần của anh ấy. Nó đã được viết ra trong quá khứ, cứ như là nó đã xảy ra rồi, đối 

với thời gian phi tuyến. Thời gian là một thứ kỳ dị. Từ nhận thức của một con người, 

nó bộc lộ ra trong dạng một dòng thời gian tuyến tính, từ quá khứ tới tương lai. 

Nhưng từ một quan điểm cao hơn, tất cả đang xảy ra đồng thời trong khoảnh khắc 

hiện tại vô hạn này. Do đó, các bạn có thể đi đến bất cứ đâu trong toàn bộ thời gian 

(và không gian) và nhận thức cái gì đang xảy ra tại đó. 
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Sự Sáng Tạo là không tĩnh. Quá khứ và tương lai đang tiến hóa cũng nhiều như 

hiện tại. Đây là một khái niệm khó hiểu cho tâm trí của con người. Mặc dầu trường 
dữ liệu Akashic chứa tất cả trải nghiệm linh hồn và cho phép chúng tôi gợi lại một 

quá khứ tuyến tính, song quá khứ đó không khắc vào đá. Có một số lượng vô hạn 

các dòng thời gian và một lượng vô hạn các khả năng có thể xảy ra. Mọi lúc nào đó, 

các bạn thay đổi tư tưởng của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai, các bạn lại 

tạo ra một dòng thời gian mới. 

Lời tiên tri được đưa ra ở đây dựa trên các Sự Sáng Tạo tập thể của loài người 

và các sinh mệnh khác đang trợ giúp, cũng như những sinh mệnh đang cản trở sự 

tiến hóa của các linh hồn trên Trái Đất. Bởi vì Trái Đất là một hành tinh có tự do ý 

chí, không có lời dự đoán nào ở đây có thể chính xác 100%. Tuy nhiên, theo dữ liệu 

của trường Akashic hay các yếu tố chắc chắn trung bình, tỷ lệ chính xác của những 

thông tin này có thể nằm trong khoảng 80% đến 90%. 

Các bạn tạo nên một sự khác biệt trong sự hoàn thành hay sự sai khác của lời 

tiên tri. Quá trình hàn gắn của các bạn đóng vai trò then chốt cho sự thành công của 

chủng tộc con người (theo cái cách thông thường mà các bạn sử dụng những thuật 

ngữ này). Từ nhận thức của các Đấng Sáng Tạo (the Founders), không có sự thành 
công hay thất bại, chỉ có một loạt các trải nghiệm của linh hồn. Tuy thế mà, những 

linh hồn tiến bộ trên Trái Đất đã và đang khao khát một cách nhiệt thành hòa bình, 

thịnh vượng và sự biểu hiện đầy đủ của Thời Đại Vàng mà đã được tiên đoán từ lâu. 

Cuốn sách này là một phần không thể thiếu được cho sự hoàn thành của viễn cảnh 

đó. 

Chúng tôi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn đến với một số những thông tin cơ bản 

trong việc chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến lên đầy hứng thú mà các bạn có thể 

cảm nhận nó ngay từ thời điểm này. 

Một nét đại cương về ba Trái Đất song song 

Từ một nhận thức tuyến tính, dường như những vùng nào đó trên Trái Đất sẽ có 

được 3 viễn cảnh khác nhau, nhưng từ một nhận thức phi tuyến, cả 3 Trái Đất đang 

đồng thời tồn tại. Phụ thuộc vào quan điểm nhận thức, mỗi người trong các bạn sẽ 

chọn một phiên bản Trái Đất cụ thể cho mình. Với các bạn, những sự mô tả được 

đưa ra ở đây sẽ có ý nghĩa cá nhân mà các bạn gán cho chúng dựa trên tầng thứ hiểu 
biết của các bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ khảo sát chi tiết hơn các phẩm chất và các lối 

sống trong 3 Trái Đất song song, bây giờ, chúng tôi đang đơn giản giới thiệu chủ đề 

và đang đưa nó vào câu chuyện dưới đây. 

Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể 
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Quan điểm cá nhân của các bạn về cuộc sống được thêm vào với quan điểm tập 

thể của loài người bởi vì tất cả các bạn là Một Sinh Mệnh, đang biểu hiện bản thân 

nó như những sinh mệnh cá nhân con người. 

Việc tìm đọc cuốn sách này và những cuốn tiếp theo phản ánh một trong những 

“ham muốn sáng tạo” của Sinh Mệnh Cá Nhân các bạn và nó đang ảnh hưởng đến 

Sinh Mệnh Tập Thể của loài người. Việc đọc các tài liệu này sẽ tác động đến kết 

quả của một số những sự kiện thuộc về tự do ý chí đang xảy ra. Những viễn cảnh 

được đưa ra ở đây là các lời tuyên bố của mục đích sáng tạo. Và, thiện ý của người 

đọc để cùng trải nghiệm và tham gia vào những Sự Sáng Tạo này trong một mức độ 

nào đó sẽ xác định sự thành công cuối cùng và tầng thứ của sự biểu hiện ra của các 

viễn cảnh cá nhân và tập thể của các bạn. Một số những sự mô tả được đưa ra ở đây 

là vượt trên tự do ý chí và chúng sẽ xảy ra bất chấp là các bạn nghĩ thế nào, cảm 
thấy thế nào và làm gì. Những cái khác phụ thuộc phần lớn vào trạng thái tư tưởng 

của các bạn và những hành động tiếp theo. 

Khi các bạn đọc các viễn cảnh được diễn tả trong một số bài viết, chúng tôi 

không chỉ yêu cầu các bạn giữ một tâm trí mở rộng, mà còn xem xét khả năng là khi 

các bạn nắm được những viễn cảnh này, các bạn thêm năng lượng sáng tạo cá nhân 
của các bạn vào viễn cảnh tập thể của loài người và tăng cường dòng thời gian trội 

đang mang những viễn cảnh này vào sự biểu hiện trên Trái Đất. Một lần nữa, chúng 

tôi lặp lại, đây là các viễn cảnh có vẻ xảy ra nhất dựa trên những cái đang được tạo 

ra tại thời điểm này. Đối với phần lớn các viễn cảnh, chúng không được khắc vào 
đá, cho dù các sự kiện thần thánh tự bản thân chúng là vượt trên tự do ý chí của con 

người ở thời điểm này. 

Vượt qua cánh cổng  2012 

Trong một số thông điệp , chúng tôi đã đưa ra quan điểm của chúng tôi về sự 

tiến động thẳng hàng vào ngày 21/12/2012 từ một số góc nhìn khác nhau. Chúng tôi 
sẽ tìm cách truyền đạt đến các bạn sự hiểu biết của chúng tôi về trải nghiệm này như 

nó sẽ xảy ra như thế nào cho những người trong các bạn mà đang đọc điều này trước 

thời điểm đó. Mặc dầu điều này được viết trước thời gian xảy ra, chúng tôi sẽ di 

chuyển chỉ vừa đủ xa vào tương lai để trình bày thông tin như thể là sự kiện đã xảy 

ra rồi. Những người trong các bạn mà đọc cuốn sách này sau thời điểm 21/12/2012, 

bản miêu tả ở đây có thể tạo ra cảm giác tuyệt vời, đặc biệt nếu các bạn được kết 

nối và làm việc với các Lightworker (Những người phụng sự Ánh Sáng) khắp hành 

tinh và hiểu biết về nhiều hoạt động đang diễn ra để giúp đỡ thức tỉnh con người. 

Đối với những người trong các bạn đang trên con đường thăng lên, việc di 

chuyển xuyên qua cổng có thể có cảm giác gần giống như việc có một ai đó ở một 

vị trí có thẩm quyền nói với các bạn rằng các bạn đã có điểm thi. Các bạn có thể 

nghĩ về hình ảnh một giáo sư đại học - người nắm giữ chìa khóa cho sự tốt nghiệp 
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của các bạn khi anh ấy giữ tên tay kết quả thi cuối cùng của khóa học mà các bạn 

vừa hoàn tất. Trái tim của các bạn đập nhanh hơn một chút khi anh ấy bước đến 

trước bàn của bạn với tấm giấy trong tay. 

“Xin chúc mừng”- anh ấy nói, khi đặt kết quả thi lên mặt bàn ngay trước mặt 

bạn. “Bạn cần có 95 điểm để được nhận vào Trường học Thăng lên. Bạn đã có 97 

điểm”. Một ánh sáng rực rỡ ấm áp tràn ngập lòng bạn và một cảm giác an tĩnh sâu 

sắc, loại an tĩnh mà đến cùng với sự hiểu biết rằng bạn đã hoàn thành sứ mệnh của 

mình. 

Đối với những người trong các bạn là một phần của con người giác ngộ mới 

trên Trái Đất nhưng chưa sẵn sàng cho sự thăng lên, việc di chuyển qua cổng sẽ bao 

gồm một sự tin chắc, một hiểu biết mà không có bóng dáng của một chút nghi ngờ 

nào, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ giống như thế một lần nữa trong cuộc đời các 
bạn. Công việc khó khăn của các bạn đã thành công. Các bạn đã chạm đến sự cân 

bằng. Sự thật rằng các bạn là một Sinh Mệnh Thần Thánh của ánh sáng. Sự yêu 

thương bây giờ là suy nghĩ trội trong tư tưởng của các bạn. Sẽ không còn nghi ngờ 

nào nữa trên con đường đúng đắn của các bạn. 

Các bạn sẽ giúp đỡ tái xây dựng lại Trái Đất, cùng với những người bạn đồng 
hành của mình, những người gia nhập với niềm vui lớn với các bạn, đang nhảy múa 

và vui mừng, khi các bạn lau sạch những giọt nước mắt đau khổ vẫn còn vương trên 

khuôn mặt các bạn trong vở kịch và thảm cảnh của ngày hôm qua. 

Với sự giúp đỡ của những vị Thầy của các bạn (những thành viên loài người - 
những người mà đang đi vào sự thăng lên), các bạn, những người tiên phong của 

Trái Đất Mới, sẽ đặt ra những nhiệm vụ lớn lao cho các bạn để xử lý. Các bạn đã 

được giao phó trách nhiệm kiến tạo một xã hội mới dựa trên những nguyên tắc của 

sự thật cao hơn. Các bạn là những sự biểu hiện ra bên ngoài đầy yêu thương của 

Trái Đất chiều kích 4. Nhiệm vụ của các bạn là đến cùng với nhau trong các cộng 
đồng ánh sáng, ứng dụng những nguồn năng lượng thay thế để cung cấp cho những 

ngôi nhà của các bạn và các vùng đất của cộng đồng. 

Trước khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi biết một số người trong các 

bạn cần sự làm rõ thêm nữa về ý nghĩa của các cổng (portals) và các stargate. Có lẽ, 

các bạn đã biết về một số những ví dụ trong những cuốn truyện, những bộ phim và 
những chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng của các bạn. Ý tưởng về “hố 

giun” (wormhole) được sử dụng khá thường xuyên trong cả khoa học thực tiễn và 

khoa học viễn tưởng, là một khởi điểm tốt để chúng tôi bắt đầu với lời giải thích của 

mình. Hãy để chúng tôi nói thêm về cái ý tưởng của một bước nhảy lượng tử, hay 

một sự chuyển đổi đột ngột từ một tầng thứ hiểu biết này lên một tầng thứ hiểu biết 

khác (sự đốn ngộ - ghi chú của người dịch). Một ví dụ đơn giản cho điều này có thể 

giống như việc bay ra khỏi một đám mây trên một chiếc máy bay phản lực đang bay 
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lên cao. Tại thời điểm máy bay vượt lên đỉnh của tầng mây, thế giới thay đổi một 

cách đột ngột từ một quang cảnh xám xịt và hầu như không nhìn thấy gì, sang một 

quang cảnh của bầu trời sáng sủa với tầm nhìn gần như vô hạn. 

Những từ “portal” và “stargate” được sử dụng thay thế cho nhau ở đây, chúng 

hơi khác nhau một chút. Một portal là một hố giun, hay một đường hầm (tunnel), 

giữa hai tầng thứ tương đối của thực tại, trong khi đó một stargate là một cấu trúc 

tương tự xuất hiện tại một tầm mức vĩ mô hơn. Hố đen tại trung tâm của nhiều Thiên 

Hà là một loại stargate bởi vì nó mở đường hầm vào một hố trắng tương ứng tại 

trung tâm của một Thiên Hà gương song song trong một Vũ Trụ gương song song. 

Vấn đề hố đen là một trong những ý tưởng khó hiểu nhất cho các nhà khoa học 

hiện đại của các bạn bởi vì những đối tượng như vậy xuất hiện vi phạm vào định 

luật bảo toàn năng lượng, một trong những luật cơ bản nhất trong Vũ Trụ. Khi các 
bạn xem là các hố đen tại trung tâm các Thiên Hà mở đường hầm vào các hố trắng 

tại trung tâm các Thiên Hà “chị em” trong một Vũ Trụ “chị em” với các sự phân 

cực đối nghịch không chỉ trong trường điện từ mà còn ngược cả về trọng lực, thời 

gian và không gian, thì tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng. Luật bảo toàn năng lượng 

được thực thi và với một chút phương pháp toán học tiến bộ, một lý thuyết của tất 
cả mọi thứ, liên kết tất cả các lực cơ bản lại với nhau, có thể được tìm thấy. Tiếp 

theo, chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích một phần cho cách làm thế nào tất cả các lực 

cơ bản của vật lý được liên hệ với nhau. 

Các portal và các stargate có thể được xem như các cánh cửa giữa các tầng thứ, 

các tầm mức, các chiều kích, các thế giới hay các vùng của Vũ Trụ. Nếu một sự giải 

thích xa hơn là cần thiết khi thảo luận về một thế giới cụ thể, chúng tôi sẽ đưa ra 

những lý giải chi tiết cần thiết tại thời điểm đó. Lưu ý rằng chúng tôi hiểu được là 

hầu hết các bạn không phải là những nhà vật lý và sẽ không có sự hiểu biết đầy đủ 

và chặt chẽ về toán học, do đó chúng tôi sẽ giải thích những ý tưởng của chúng tôi 

bằng các thuật ngữ không chuyên và dễ hiểu hơn. 

Bây giờ, hãy để chúng tôi trình bày về Thế Giới Mới. 

 

TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO 

 

Dẫn nhập  

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Những sự kiện sẽ 

xảy ra trên thế giới của các bạn trong vài năm nữa sẽ có một tác động sâu sắc lên tất 
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cả các dạng sống cư trú trên đó. Trong các thông điệp này, chúng tôi sẽ nói chi tiết 

về nhiều thay đổi và giải thích chúng từ một số quan điểm thuận tiện nhằm giúp cho 
các bạn hiểu thông suốt điều gì đã, đang và sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ bắt đầu với 

một cái nhìn về quan điểm của Tạo Hóa. 

Trong thực tế, thông điệp mở đầu này liên quan đến những thay đổi của Trái 

Đất sẽ trả lời cho câu hỏi: “Tại sao?” 

TĐ vô hạn đã tạo ra “Tất cả là như vậy”, bao gồm tất cả các Vũ Trụ, các Thiên 
Hà, các hệ thống sao, các Hệ Mặt Trời, các hành tinh, các dạng sống, các thế giới, 

các phụ thế giới, các chiều kích, các mật độ, các luật, các nguyên tắc, các lực, các 

quyền năng, các năng lượng và tất nhiên cả tinh thần. Tất cả mọi thứ là thuộc về 

TĐ. Tất cả mọi thứ là TĐ. TĐ tồn tại bên trong thời gian và bên ngoài thời gian. TĐ 

tồn tại trong tất cả các khung thời gian, các dòng thời gian và các chiều kích. TĐ 
tồn tại trong chân không, cho dù khái niệm về sự tồn tại là không thích hợp ở đó. 

Ngôn ngữ của các bạn là không phù hợp để mô tả nhiều khía cạnh của TĐ, nhưng 

chúng tôi sẽ cố gắng để minh họa những phần mà có liên quan đến những thay đổi 

của Trái Đất. 

Ở một số chỗ, người nhận thông điệp này có thể thêm vào những minh họa (các 
biểu đồ, các tranh vẽ, các bảng, vv..) nhằm giải thích đầy đủ hơn các ý tưởng chúng 

tôi đang trình bày. Các bạn có một thành ngữ: “Một bức tranh có giá trị hơn ngàn 

lời nói”. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất để giải thích các ý tưởng và các khái niệm 

được trình bày ở đây mà không cần các minh họa. Tuy nhiên, khi các minh họa được 

thêm vào, chúng tôi biết là nó sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt một số nội dung. 

Để giúp làm rõ nhiều điểm đã trình bày trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ đề 

cập tóm tắt đến một số những khái niệm sai lầm của con người. 

Cái ý tưởng rằng TĐ là đàn ông hay là đàn bà là một sự sai lệch dựa trên hiểu 

biết giới hạn của trí thông minh con người (và trí thông minh của những chủng tộc 
khác trên các thế giới khác). Tuy thế mà, đôi khi nó lại có ích khi nghĩ rằng TĐ có 

một nhân tính và trí thông minh giống con người, bởi lẽ rằng tất cả các bạn đã được 

tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt với TĐ. Từ đó TĐ là tất cả, TĐ là một 

người đàn ông, là một người đàn bà, là cả hai và không là ai cả. Bởi vì sự giới hạn 

trong ngôn ngữ của các bạn và để đơn giản, chúng tôi sẽ đề cập đến TĐ trong bài 

học này là “Anh ấy”. 

Vào lúc bắt đầu (đến chừng mức mà khi linh hồn của các bạn được xem xét 

đến), TĐ đã tạo ra không chỉ các Thiên Đàng và Trái Đất, mà cả các linh hồn cá thể 

là sự mở rộng của bản thân Anh ấy, nhằm để Anh ấy có thể khám phá và trải nghiệm 

Sự Sáng Tạo của bản thân Anh ấy một cách tường tận hơn. Những linh hồn đã được 

phóng ra thành các làn sóng của Sự Sáng Tạo. 
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Một số linh hồn đi vào Sự Sáng Tạo gần điểm thai nghén (the point of 

conception), mà người nhận thông điệp này gọi là mật độ 12. Những linh hồn khác 
phóng ra ở một tần số thấp hơn được gọi là mật độ 7. Hầu hết các bạn đang đọc 

thông điệp này đã được phóng ra trong làn sóng sáng tạo ở mật độ 7. 

Những linh hồn cá thể đầu tiên phóng ra từ TĐ hàng tỷ năm trước, như là những 

sinh mệnh ở mật độ 12. Họ sau đó lựa chọn hạ thấp rung động của mình nhằm khám 

phá thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Trong những ngày đầu của Vũ Trụ này, 

chỉ có một vài chiều kích, và các thế giới bên ngoài đã rung động ở cái mà ngày nay 

các bạn gọi là mật độ 7 và cao hơn. Bởi vậy những linh hồn mà chúng tôi gọi là 

“những người cổ đại” này thường bắt đầu hành trình linh hồn của họ ở mật độ 7 và 

dần dần trưởng thành trở về mật độ 12 khi họ thăng lên. Ngay khi họ trở về mật độ 

12, họ đã là những người trưởng thành với đầy đủ chức năng, đã lớn lên từ đứa trẻ, 
qua thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên và cuối cùng là những người trưởng thành 

(những linh hồn trưởng thành). 

Một sự lưu ý dành cho những người chưa quen thuộc với nội dung của người 

nhận thông điệp này đó là sự khác nhau giữa “mật độ” và “chiều kích” được giải 

thích tóm tắt xa hơn một chút trong cuốn sách này, và cũng được giải thích sâu hơn 

trong bản in của người nhận thông điệp này, cuốn sách “Life On the Cutting Edge”. 

Các làn sóng sáng tạo tiếp theo với sự sinh ra của những người cổ đại, với những 

linh hồn và những cụm linh hồn phóng ra từ TĐ hàng tỷ năm trước theo thời gian 

hiện tại. 

Vô số những thay đổi đã xảy ra sau đó, và trong khi có những thời điểm xác 

định đối với sự phóng ra của các linh hồn, và những lời giải thích toán học chính 

xác cho phần lớn những điều đã xảy ra trong những ngày đầu tiên của Sự Sáng Tạo, 

luôn luôn có những ngoại lệ theo nguyên tắc. Một số linh hồn phóng ra như những 

gói ánh sáng đặc, trong khi những linh hồn khác phóng ra thành các cặp, hay các 
cụm 12 điểm. Đã có một số linh hồn phóng ra thành các cụm lớn và sau đó vỡ ra 

thành các cụm nhỏ hơn khi họ hạ xuống xa hơn vào Sự Sáng Tạo. 

Trong một phần sau này của cuốn sách, những cụm linh hồn (soul clusters), 

những linh hồn tối cao (oversouls), những đơn hồn (monads) và những sự sắp đặt 

của sự phóng ra của linh hồn sẽ được thảo luận. Ở một số chỗ, chúng tôi sẽ phác 
họa làm thế nào mà các linh hồn quay trở về các cụm hồn và nhóm hồn (hay gọi là 

các gia đình hồn), nhưng bây giờ chúng tôi đơn giản đặt một khung tóm tắt cho điều 

được nói tới trong cuốn sách này. Hãy để chúng tôi tóm tắt điều mà chúng tôi đã nói 

trong chừng mực khác một chút về thuật ngữ. 

Một số linh hồn phóng ra rất sớm trong Sự Sáng Tạo (từ quan điểm của thời 
gian trên Trái Đất) và đã tiến hóa lên những sinh mệnh ở mật độ 12 mà có khả năng 
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tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ. Họ được biết đến như những Đấng Sáng Tạo. Chúng 

tôi nằm trong số các Đấng Sáng Tạo. Một phần nhỏ năng lượng của chúng tôi đã 
phóng xuống mật độ 7, nơi mà chúng tôi có thể liên lạc được với những người nhận 

thông điệp của các bạn, bao gồm cả người nhận thông điệp  này. 

Phần lớn các bạn đang đọc cuốn sách này đã được phóng ra tại một trong những 

làn sóng lớn của Sự Sáng Tạo xấp xỉ 100 triệu năm trước. Trong làn sóng này, các 

bạn được phóng ra khỏi TĐ ở mật độ 7 của sự rung động. Các bạn sau đó đã có một 

lựa chọn hoặc là khám phá các thế giới ở mật độ thấp (dưới mật độ 7), hoặc là tiến 

hóa từ mật độ 7 lên mật độ 12.  

Tại thời điểm này của sự tiến hóa linh hồn của các bạn, các bạn đã làm đặc 

những rung động của mình vào mật độ 3 và bây giờ đang di chuyển lên mật độ 4. 

Một số trong các bạn đang chuẩn bị di chuyển từ mật độ 4 lên mật độ 5. Một sự mô 
tả những đặc điểm của mỗi một mật độ được đưa ra trong các phần khác nhau của 

bài viết này. Cũng sẽ có một cái nhìn tóm tắt về sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” 

và các ngụ ý của nó. 

Có vài Nguyên Tắc Thần Thánh trong công việc sáng tạo và trong việc duy trì 

những Vũ Trụ và những Thiên Hà khác nhau. Cho dù nhiều Vũ Trụ đã được tạo ra 
bởi các Đấng Sáng Tạo và không trực tiếp từ TĐ, phần lớn những Nguyên Tắc Thần 

Thánh vần được áp dụng như nhau cho những Vũ Trụ địa phương này. Tuy nhiên, 

không phải tất cả các Vũ Trụ đều có cái được gọi là “tự do ý chí”. Đó là một nguyên 

tắc áp dụng chỉ cho một tỷ lệ nhỏ, bao gồm Vũ Trụ của các bạn. 

Khi TĐ trao cho các linh hồn tự do ý chí, các bạn có thể nói nó đã là một thí 

nghiệm nhỏ để xem xem Sự Sáng Tạo được thể hiện ra như thế nào. Giống như bất 

kỳ nhà khoa học tốt bụng nào trong phòng thí nghiệm của anh ấy, TĐ thí nghiệm 

với nhiều khả năng khác nhau. Anh ấy đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi và những 

người khác giống chúng tôi thiết kế phân tử DNA, một trong những tiền thân của 
sự sống trong Vũ Trụ này. Sau nhiều triệu năm Trái Đất, chúng tôi đã hoàn thiện 

diện mạo của DNA mà gắn liền với dạng người vượn. Mặc dù TĐ xét cho cùng đã 

tạo ra tất cả các hình dạng, chúng tôi đã đóng một vai trò trung tâm trong hình dạng 

mà các bạn bây giờ đang mang. Mục đích của hình dạng này tất nhiên là cung cấp 

một phương tiện để các linh hồn có khả năng trải nghiệm một cách tường tận bao 

gồm cả các thế giới ở các mật độ thấp và ở các chiều kích thấp. 

Như các bạn đã biết trong các lời dạy trước đây, sự “Trượt xuống từ Thiên 

Đàng” đã là một sự kiện thuộc về tự do ý chí không đoán trước được bởi TĐ, trong 

đó các linh hồn trở nên bị bắt vào các mật độ thấp. Điều này xảy ra như thế nào? Sự 

mãnh liệt của các trải nghiệm linh hồn trong quá trình tái sinh đã gây ra cho phần 

lớn các linh hồn “quên mất” họ đã là ai. Họ bắt đầu tin rằng họ là các thân thể (và 

các tính cách đã được kết hợp với các thân thể đó). 
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Các bạn đã quên mất sự đồng nhất thực sự của các bạn và đã đang chậm chạp 

trở về xuyên qua các mật độ thấp. Một ngày nào đó các bạn sẽ nhớ được bản chất 
thực sự của mình - linh hồn của các bạn, và các bạn sẽ tự giải phóng mình ra khỏi 

những ảo ảnh của các thế giới thấp hơn. Không có Sự Can Thiệp Thần Thánh thì 

cái ngày đó có vẻ như còn rất xa. Và vì vậy TĐ, với sự sáng suốt vô hạn, đã tạo ra 

một loạt các Sự An Bài Thần Thánh, hay là những quyết định nhằm tác động đến 

quá trình tiến hóa. Để giúp các bạn hiểu, hãy để chúng tôi điểm lại định nghĩa của 

sự tiến hóa. 

Sự tiến hóa thực sự có hai định nghĩa. (1) Sự phát triển của trí thông minh bên 

trong một dạng sống, ví dụ như là một tổ hợp thân thể/tâm trí của con người; và (2) 

Sự phát triển của hiểu biết của linh hồn từ các mật độ thấp lên các mật độ cao hơn. 

Vì mục tiêu của những bài học này, chúng tôi sẽ sử dụng các định nghĩa này thay 
thế cho nhau, nhưng sẽ cố gắng nói đến sự tiến hóa vật lý đơn giản là “sự tiến hóa” 

hoặc “sự biến đổi” phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của các mẫu vật, và sự tiến hóa 

của linh hồn là “bánh xe luân hồi” và “sự thăng lên xoáy trôn ốc”, phụ thuộc vào 

tầm mức hiểu biết của linh hồn. 

Có rất nhiều những sự lộn xộn liên quan đến sự tiến hóa vật lý và sự tiến hóa 
linh hồn. Cho dù không có cách nào chính xác hoàn toàn để mô tả những mô hình 

này khi sử dụng ngôn ngữ của các bạn, một ý tưởng tương đối đơn giản là nghĩ rằng 

dạng vật lý như một cái máy và linh hồn như là người điều khiển của cái máy đó. 

Máy tính mà các bạn đang sử dụng để đọc những cuốn sách điện tử này đã có những 
dạng đầu tiên trong thời đại của các ống chân không, ổ đĩa băng từ và máy điện toán 

ghi chữ. Dạng vật lý mà các bạn đang mang có sự tiến hóa khởi đầu là khoáng vật, 

thực vật và động vật của cái mà các nhà sinh học gọi là “chọn lọc tự nhiên” 

Mục đích của dạng vật lý mà các bạn đang mang này là để giúp các bạn trải 

nghiệm trực tiếp những thế giới bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Khi linh hồn của các 
bạn tiến hóa vào các tần số cao hơn và cao hơn nữa của sự hiểu biết, nó cần một 

phương tiện thích hợp cho mỗi một thế giới mà nó đi vào, cũng như một người kỹ 

sư cần một máy tính nhanh, thông minh, hiện đại, trong khi một học sinh trung học 

có thể thỏa mãn với một cái máy tính thông thường. 

Có 7 chiều kích mà cần có một loại phương tiện nào đó nhằm có một trải nghiệm 

trực tiếp về chúng. Khi linh hồn các bạn tiến hóa lên qua 7 chiều kích này, nó cần 

một phương tiện thích hợp cho mỗi một chiều kích. Như đã nói trong các bài viết 

trước đây, có nhiều con đường di chuyển qua các chiều kích. Trong chiều kích 3 và 

4 của các bạn, các bạn sử dụng bánh xe luân hồi - là một trong những Sự An Bài 

Thần Thánh được mô tả dưới đây. Khi các bạn tiến lên các chiều kích 5 và 6, các 
bạn sẽ sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng - ether, là một phần của sự thăng lên xoáy 

trôn ốc (một Sự An Bài Thần Thánh khác được mô tả bên dưới). 
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Trước khi chúng tôi thảo luận về các sự an bài, rất quan trọng khi nói lại một sự 

tương tự đã được đưa ra trong các bài viết kế tiếp. Có một sự hiểu lầm trên Trái Đất 
liên quan đến việc làm thế nào đạt được sự nhất thể với TĐ. Trước tiên, chúng ta tất 

cả đều là một với TĐ, bất chấp tầm mức rung động. Bởi lẽ TĐ là Tất Cả và chúng 

ta là một phần của Tất Cả. Cái ý tưởng cho rằng các linh hồn thăng lên trên các rung 

động cao hơn và cao hơn nữa và cuối cùng hòa nhập trở lại với TĐ là không chính 

xác. Sự tương tự gần nhất để giải thích điều này là quá trình sinh ra của con người. 
Các bạn được sinh ra từ bụng của người mẹ, dần dần lớn lên và phát triển thành một 

người trưởng thành với đầy đủ các chức năng, giống như cha mẹ các bạn. Các bạn 

sau đó có thể lại trở thành những người cha mẹ, tiếp tục mang thai những đứa con. 

Khi các bạn lớn lên thành một người trưởng thành, các bạn hiển nhiên là không chui 

trở lại bụng của người mẹ. 

Những linh hồn sinh ra từ TĐ như những linh hồn “trẻ thơ” và dần dần tăng 

trưởng và tiến hóa thành các linh hồn trưởng thành. Ngay khi họ đạt được sự trưởng 

thành, họ trở nên giống với cha mẹ Thần Thánh của họ. Họ nhận ra họ là một phần 

của Tất Cả, Sự Nhất Thể của Sự Sáng Tạo, nhưng họ là các linh hồn cá thể theo 

cách riêng của họ, có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ giống như Cha/Mẹ họ. 

Mặc dù các bạn có tự do ý chí trong các thế giới thấp, các bạn cũng có một vận 

mệnh huy hoàng và đó là tăng trưởng thành các Đấng Sáng Tạo giống như chúng 

tôi. Vâng, tất nhiên, không hoàn toàn giống như chúng tôi, bởi vì tất cả các linh hồn 

là độc nhất vô nhị và có một đóng góp độc nhất vô nhị để làm nên Sự Sáng Tạo, các 

bạn đã có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của điều đó. 

Một khái niệm khác rất khó khăn để giải thích là ý tưởng về các nhóm hồn trong 

khi những linh hồn cá thể của các bạn có khả năng hình thành nên một ma trận năng 

lượng với các linh hồn khác nhằm mục đích trải nghiệm các năng lượng kết hợp của 

nhóm. Về bản chất, điều này có thể được xem là một cách làm việc trở về theo sự 
tiến hóa xoáy trôn ốc cho đến khi các bạn trở lại các cụm mà từ đó bạn được phóng 

ra vào lúc ban đầu. Một lần nữa, điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng cho 

đến khi các bạn đạt được một tầm mức hiểu biết nào đó thì các bạn vẫn còn bị cản 

trở bởi ngôn ngữ và những ý nghĩ, trí năng không thích hợp để có thể phân biệt được 

giữa các nhóm hồn (group soul) và các cụm hồn đơn hoặc tối cao (monadic/oversoul 
clusters). Do đó, sẽ có thể cần một quá trình giải thích kiên trì và cẩn thận nhằm 

giúp các bạn nắm bắt được các khái niệm này. Chúng tôi sẽ giải thích cẩn thận các 

ý tưởng này trong các ngữ cảnh thích hợp ở những thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, 

chủ đề của bài viết này là những thay đổi của Trái Đất vào năm 2012 và sau đó, và 

do đó chúng tôi sẽ trở lại cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài mà đã được thực 
hiện trên thế giới của các bạn, vì rằng thông tin này là thích hợp với chủ đề mà 

chúng tôi đang nói.  

Những Sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensations) 

http://dummy.com/?q=5685&check=c7f081fb9d2098998b0badac31f2af4c
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Đã có vài sự an bài chính được đưa ra bởi TĐ mà được coi là thích hợp với sự 

phát triển của các bạn khi là một linh hồn cá thể. Chúng theo thứ tự thời gian, như 

sau:  

 (1) Lời giải cho sự chia rẽ, hay là sự Trượt xuống từ Thiên Đàng  

 (2) Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, xuất hiện xấp xỉ mỗi 108 triệu năm 

 (3) Sự tiến động thẳng hàng của Trái Đất, xuất hiện xấp xỉ mỗi 25.920 năm 

 (4) Bánh xe luân hồi 

 (5) Sự thăng lên xoáy trôn ốc 

 (6) Sự thăng lên tập thể  

 (7) Sự can thiệp của những người trợ giúp của TĐ  

(8) Sự đưa vào những đứa trẻ tiến hóa cao 

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự trượt xuống 

Như đã nói bên trên, định nghĩa đơn giản của sự trượt xuống là “khuynh hướng 

của một linh hồn bị đồng hóa với thế giới mà linh hồn đó đang khám phá”. Lời giải 

cho sự trượt xuống và niềm tin kéo theo của nó trong sự chia rẽ với TĐ được biểu 

hiện như một chương trình được khắc sâu và được in dấu trong DNA của các linh 

hồn đã trượt xuống. Nếu không có cơ chế can thiệp này, quyết định của linh hồn để 

tiến hóa sẽ trao hoàn toàn cho tự do ý chí. 

Trong vòng vài triệu năm tiếp theo của sự phóng ra các linh hồn từ TĐ, rất nhiều 

linh hồn đã trở nên quá chìm đắm trong các mật độ thấp mà có lẽ họ sẽ không bao 

giờ nhớ lại được nguồn gốc Thần Thánh của mình và làm những lựa chọn để tự 
thoát ra khỏi cảnh nô lệ của sự đồng hóa với dạng vật chất. Do đó, cùng lúc với sự 

trượt xuống, đã có sẵn một lời giải cho vấn đề này.  

Trong tính vô tận, tất cả thời gian là xảy ra bây giờ, và vì vậy xét cho cùng 

không có sự ngắt quãng giữa vấn đề và lời giải. Lời giải là một loạt các dấu ấn và 

các vết hằn phức tạp bên trong trường ether - ánh sáng của mỗi linh hồn, nó nằm 
trong dạng của một loạt các mã và các khóa của DNA mà kích hoạt sự thức tỉnh tại 

những khoảng thời gian khác nhau. Những sự kích hoạt này tác động đến chức năng 

của tự do ý chí một cách có ý nghĩa. Trong khi vẫn có khả năng cho một linh hồn 

từ chối nghe tiếng nói của TĐ ở bên trong bản chất của linh hồn với dáng vẻ là tiếng 

nói của bản ngã - phần đã đồng hóa với dạng vật chất. Nó trở nên khó khăn hơn để 
có thể bỏ qua những tín hiệu được gửi tới từ TĐ thông qua sự khởi động các mã và 
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các khóa của sự thăng lên. Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template) của sự thăng 

lên là một trong các khóa DNA đã được ghi dấu. Khuôn mẫu này được khởi động 
trong Sự An Bài Thần Thánh thứ 5 - sự thăng lên xoáy trôn ốc, điều mà sẽ được mô 

tả chi tiết bên dưới. 

Về bản chất, sự an bài thứ nhất đã thiết lập một đường liên kết vĩnh cửu giữa 

những linh hồn đã bị chia rẽ và những cái Tôi cao hơn của họ (những khía cạnh của 

linh hồn cư trú trong các mật độ từ 5 đến 12). Trong khi về bản chất, liên kết này là 

bất diệt và có thể không bao giờ bị phá vỡ, khoảng thời gian trên Trái Đất cần thiết 

cho tất cả các linh hồn tự tái lập liên kết này có lẽ sẽ quá dài để giữ Sự Sáng Tạo đi 

vào diện mạo nào đó của chương trình thực hiện. Như các bạn đã biết, các linh hồn 

có xu hướng mất phương hướng trong những sự phức tạp của tự do ý chí, và tất cả 

mọi thứ đã được giao phó hoàn toàn cho tự do ý chí, nó có vẻ như sẽ mất một khoảng 
thời gian rất lâu cho ngay cả điều cơ bản nhất của việc học để tiến lên. Bởi vậy TĐ 

đã quyết định cung cấp một con đường đặc biệt nhằm giúp cho các linh hồn nhớ lại 

và trở về với Sự Nhất Thể, với nguồn cội. Sự an bài đầu tiên này biểu hiện ở một số 

linh hồn như là lương tâm, hay như một lời nhắc nhở mơ hồ và tinh tế rằng có một 

cách sống tốt hơn là đồng hóa với bản ngã. Nó là điều thôi thúc các bạn và giữ vững 

niềm hy vọng của các bạn khi mọi thứ trở nên tuyệt vọng. 

Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về sự an bài thứ hai, nằm dưới dạng của một sự 

kiện Vũ Trụ định kỳ, hay chu kỳ.  

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên Hà  

Sự an bài thứ hai là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, được thảo luận sâu trong những 

phần tiếp theo. Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một sự bức xạ từ Mặt Trời Trung Tâm 

của mỗi Thiên Hà. Đó là sự chiếu tỏa vào các ngôi sao đang xoay quanh các Hệ Mặt 

Trời với một sự bùng nổ tần số phát xạ tại các khoảng thời gian có chu kỳ trong mỗi 

một vòng quay của Thiên Hà. Trong dải Thiên Hà, sự chuyển đổi này xuất hiện xấp 
xỉ mỗi 108 triệu năm cho các vì sao và các Hệ Mặt Trời trong cánh tay đòn của 

Thiên Hà mà trong đó Trái Đất định cư. Mỗi một lần Trái Đất, các vì sao và các 

hành tinh hàng xóm đi xuyên qua dải ánh sáng này, rung động trội của các kết cấu 

nguyên tử trên các vì sao và các hành tinh như vậy được di chuyển lên mật độ tiếp 

theo, thông qua một quá trình được biết bằng những cái tên, bao gồm sự đi vào của 

“photon belt”, “stargate”, hay là “portal”. 

Bởi vì không có hình minh họa tại thời điểm này để mô tả Sự Chuyển Đổi Thiên 

Hà, các bạn có thể vẽ nó như một hình xoắn ốc giống như một cái lò so hay một cái 

ống xoắn ruột gà. Khi các bạn di chuyển theo đường xoắn ốc, các bạn trở lại bên 

trên và bên trên của cùng một điểm trên đường xoắn ốc, thế nhưng các bạn đang di 

chuyển lên một vị trí cao hơn trong đường xoắn ốc ấy. Khi các bạn nhìn vào Thiên 

Hà của các bạn từ một điểm thẳng góc với mặt phẳng xoắn ốc, nó xuất hiện chỉ với 
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một chiều kích của cánh tay đòn quay của xoắn ốc, nhưng trong thực tế, Thiên Hà 

là rất giống ống xoắn ruột gà trong đó mỗi một lần nó quay, sự rung động thay đổi 
và các bạn xuất hiện ở một điểm cao hơn. Vì vậy về bản chất, cứ mỗi 108 triệu năm 

(một nửa vòng quay xung quanh Mặt Trời Trung Tâm) một sự thay đổi được thực 

hiện vào một tần số cao hơn của ánh sáng. Chúng tôi sẽ giải thích sự không nhất 

quán về thời gian giữa Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và khoảng thời gian của một vòng 

quay của Thiên Hà, trong các phần đặc biệt về Sự Chuyển Đổi Thiên Hà tiếp theo 

của chuyên luận này. 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một an bài được thiết kế để tạo ra một giới hạn thời 

gian cho việc một linh hồn có thể nấn ná bao lâu trong một thế giới cụ thể mà không 

thể hiện được các dấu hiệu rõ ràng của sự tăng trưởng và tiến hóa linh hồn. Bởi lẽ 

rằng TĐ đã biết là không phải tất cả các linh hồn đã sẵn sàng để chịu đựng sự chuyển 
đổi này trong chu kỳ xuất hiện tự nhiên của nó, quyết định đã được đưa ra để di 

chuyển các linh hồn “chậm tiến” tới các hành tinh trong các vùng khác của Thiên 

Hà để cho phép họ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho sự chuyển đổi. Các cơ cấu 

cho sự chuyển đổi sẽ được mô tả chi tiết trong các phần sau. 

Có những lời dạy trên hành tinh của các bạn mà ám chỉ rằng lý do cho tất cả các 
vấn đề trên Trái Đất suy cho cùng là do có một số lượng rất lớn các linh hồn “chậm 

tiến” tái sinh trên thế giới này là đã bị đẩy ra từ các thế giới khác. Trong một chừng 

mực nào đó điều này là đúng, khi mà một số linh hồn tái sinh trên Trái Đất đầu tiên 

đã đến từ những thế giới mà đã sẵn sàng để thăng lên. Những linh hồn như vậy đã 
không sẵn sàng chuyển đổi và đã bị di chuyển đến Trái Đất khi hành tinh của họ 

tiến lên. Bây giờ họ đang được trao cho một cơ hội khác để tốt nghiệp, và một số 

trong họ sẽ thực hiện điều đó lần này. Những người khác sẽ được gửi đến một hành 

tinh khác hãy còn chậm tiến để có cơ hội lần thứ 3. 

Trong một số trường hợp rất hiếm, những linh hồn đã không tiến bộ sau nhiều 
lần di chuyển đến các hành tinh chậm tiến hóa hơn. Chắc chắn là không thể trì hoãn 

trải nghiệm Chuyển Đổi Thiên Hà. Cuối cùng tất cả các linh hồn phải đi qua quá 

trình này. Những linh hồn không thể chịu đựng nổi sự chuyển đổi (và đã cạn kiệt cơ 

hội trì hoãn của họ) sẽ trải qua cái được xem như là “cái chết lần thứ hai”. Cái chết 

lần thứ hai là một sự tái cấu trúc hoàn toàn, hay là tái chế ma trận linh hồn trở lại 
với TĐ. Về ý nghĩa, nó giống như sự bắt đầu lại với một ma trận linh hồn mới. 

Những linh hồn như vậy sẽ tái hòa tan vào TĐ và sau đó tái phóng ra trong Sự Sáng 

Tạo vào một thời gian sau. Đây chỉ là những trường hợp ở đó các linh hồn thực sự 

hòa tan trở lại với TĐ và nó, như đã nói lúc trước, cực kỳ hiếm hoi. 

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động thẳng hàng của 

Trái Đất 
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TĐ đã sắp đặt cho mỗi một hành tinh dính mắc vào sự trượt xuống một cơ hội 

để thực hiện những bước nhảy định kỳ, hay những đột biến, bên trong các loài của 
nó (người vượn và các loài khác), bằng việc tạo ra một cách cho mỗi hành tinh để 

tự nó thẳng hàng với những bùng nổ có chu kỳ của năng lượng từ trung tâm hay gần 

trung tâm của Thiên Hà (nhỏ hơn cái phát ra trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, nhưng 

tuy thế vẫn đầy mạnh mẽ). Trong trường hợp của Trái Đất, sự thẳng hàng này xuất 

hiện chỉ một lần trong mỗi chuyển động tiến động của trục Trái Đất. Cơ chế của sự 
thẳng hàng của trục Trái Đất với những sự bùng nổ năng lượng được thảo luận trong 

các phần tiếp theo. 

Xấp xỉ mỗi 25.920 năm, Trái Đất đi qua một sự chuyển biến năng lượng mà gia 

tốc sự tiến hóa của các tổ chức sống cư trú trên bề mặt Trái Đất. Cũng như với Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà, không phải tất cả các tổ chức sống sẽ có thể thực hiện được 
sự chuyển đổi thành công. Nhiều chúng sinh sẽ chết (rời bỏ các dạng thân thể vật 

lý) và có cơ hội để tái sinh vào một thời gian sau trên Trái Đất, hay trên một hành 

tinh khác. Điều này mang chúng ta đến với sự an bài thứ 4. 

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi 

Khi các linh hồn bắt đầu khám phá các thế giới bên ngoài, các thân thể mà họ 
đã đi vào được thiết kế (bởi chúng tôi và các Đấng Sáng Tạo khác) để kéo dài bao 

lâu tùy họ muốn. Ngay khi linh hồn đã thấy tất cả mọi thứ mà anh ấy hay cô ấy 

muốn thấy và trải nghiệm nó bên trong một thế giới nào đó, linh hồn đó sẽ xả bỏ 

thân thể và trở về một trạng thái tinh thần trong sạch để chuẩn bị cho cuộc hành 

trình tiếp theo. Về mặt lý thuyết, các thân thể được nắm giữ bởi các linh hồn đó có 

thể kéo dài vô hạn, và vào lúc mới bắt đầu phần lớn chúng kéo dài hàng nghìn năm 

Trái Đất. 

Khi thời gian trôi đi và các linh hồn trở nên càng ngày càng đồng nhất với các 

thế giới thấp họ đang khám phá, thân thể của họ bắt đầu suy tàn và tan rã với một 
tốc độ càng ngày càng nhanh. Những linh hồn đã đi vào một thế giới thấp và chỉ vài 

trăm năm sau thân thể của họ sẽ chết. Những linh hồn này để lại nhiều bài học dang 

dở và nhiều dự án chưa hoàn thành. Bởi vì họ đã trượt xuống rất xa trong sự rung 

động, nó gần như là không thể cho họ để trở lại trạng thái ban đầu trong mật độ 7 

khi mà không gom đủ các mảnh của bản thân họ đã phân bố ra khắp các chiều kích 

thấp. Đây là quá trình được biết đến như “sự phân mảnh linh hồn”. 

Để cho phép các linh hồn hoàn thành các nhiệm vụ của họ và tái hợp nhất với 

các mảnh hồn của họ, bánh xe luân hồi đã được phát minh. Hiện nay, các linh hồn 

không cần phải trở lại ngôi nhà mật độ 7 của họ trước khi đầu thai một lần nữa. 

Trong thực tế, dù sao chăng nữa họ đã mất khả năng làm như vậy và cho đến sự an 

bài này, nhiều người trong họ đã lang thang, mất phương hướng và bối rối, trong rất 

nhiều mức độ của các thể astral và ether xung quanh các thế giới mà trong đó họ đã 
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tái sinh. Bây giờ, với quy trình tái sinh đã có, những linh hồn này và các mảnh hồn 

này có thể tái đi vào thế giới trong đó họ đã rời đi và tiếp tục các bài học của họ 

trong một thân thể khác. 

Các linh hồn đã được phép tái sinh bao nhiêu lần tùy họ thấy cần thiết cho đến 

khi họ học được tất cả những điều mà họ khao khát học trong thế giới cụ thể đó, và 

cho đến khi tất cả các bộ phận và các mảnh hồn của họ được tái hợp nhất trong một 

tổng thể trọn vẹn. Ngay khi sự hợp nhất này xuất hiện, những linh hồn như vậy được 

tự do trở lại trạng hái ban đầu của họ (mật độ 7) và sau đó khám phá những thế giới 

khác và các tầm mức mật độ khác. 

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy trôn ốc 

Quá trình tái sinh có nhiều lợi ích, nhưng nó rất không hiệu quả bởi vì mỗi một 

lần một linh hồn tái sinh, hầu như toàn bộ ký ức của các đời sống quá khứ bị mất đi 
hay bị làm mờ đi bởi các màng chắn xung quanh các hành tinh ở mật độ thấp. Do 

đó, một khoảng thời gian và sự nỗ lực rất lớn được sử dụng để học lại và nhớ lại 

những bài học từ các đời sống quá khứ. Thêm nữa, các quá trình sinh ra và chết đi 

đã tạo ra rất nhiều chấn động và sự phân mảnh bên trong các linh hồn. Nó giống 

như là tiến hai bước về phía trước và thụt lùi một bước lại đằng sau cho mỗi một lần 

tái sinh. 

Một quá trình đã được nghĩ ra trong đó một linh hồn có thể tiến hóa trực tiếp 

lên các tầm mức mật độ cao hơn mà không cần từ bỏ dạng thân thể vật lý. Điều này 

làm cho linh hồn có khả năng tiến vào một loạt các bài học tiếp theo mà không cần 
phải học lại và nhớ lại, và không cần phải trải qua sự chấn động của việc sinh ra và 

chết đi. Quy trình này được biết đến là sự thăng lên xoáy trôn ốc. Đáng tiếc là, cho 

đến tận ngày nay, rất ít linh hồn có thể đi qua quá trình này bởi vì nó đòi hỏi một 

lượng lớn nghiệp phải được cân bằng, và một số lượng tới hạn nào đó của các mảnh 

hồn phải được tái hợp nhất trước khi linh hồn có đủ năng lượng để thực hiện sự 

chuyển đổi.  

Ngay khi một linh hồn có đủ sự hiểu biết để có thể đi qua quá trình thăng lên, 

các khóa đã lắp đặt trước, bao gồm Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template), sẽ 

được kích hoạt, gây ra một sự chuyển biến tự động thực hiện và chuyển đổi thân thể 

vật lý thành một thân thể ánh sáng - ether. Một quá trình tương tự sẽ xảy ra khi một 

linh hồn tiến hóa từ sinh mệnh ánh sáng - ether lên sinh mệnh thiên thể. 

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể 

Khi sự thăng lên xoáy trôn ốc được đưa ra, những yêu cầu đã rất nghiêm khắc. 

Một linh hồn đã phải có gần như toàn bộ nghiệp được cân bằng, tất cả các mảnh hồn 

được tái hợp nhất, và có khả năng chọc thủng các màng chắn gây ra sự quên vốn có 
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trong các thế giới mật độ thấp. Điều này đã là một nhiệm vụ gian khổ, và cho đến 

khi Sự An Bài Thần Thánh thứ 6 được đưa ra vào năm 1950, chỉ có khoảng 300 linh 
hồn trên Trái Đất là đã thành công khi thoát ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào sự 

thăng lên xoáy trôn ốc. 300 linh hồn này đã là sản phẩm của gần 10 triệu năm cư trú 

trên Trái Đất của loài người. Nhiều trong số những linh hồn này đã đạt đến một sự 

hiểu biết vĩ đại, chỉ là họ bị phá hủy các thân thể khi những nền văn minh chính kết 

thúc (do những thiên tai gây ra bởi sự kết thúc các chu kỳ tiến động, hay bởi chiến 
tranh, hay bởi sự can thiệp của những người ngoài hành tinh tiêu cực, hay bởi những 

Sự Kiện Thần Thánh khác). 

Sự an bài thứ sáu về bản chất đã là một quyết định của TĐ quy định là các linh 

hồn không cần phải hoàn thành tất cả các nghiệp của họ hay tái hợp nhất tất cả 

những bộ phận nhỏ của họ trước khi được cho phép thăng lên các tầm mức rung 
động tiếp theo. Sự thăng lên tập thể là kết quả viện dẫn của sự an bài này được lên 

kế hoạch xuất hiện thành các giai đoạn, bắt đầu xung quanh năm 2012 và kết thúc 

xung quanh năm 2030. Chúng chỉ là các thời kỳ thăng lên chủ yếu sẽ được xúc tác 

bởi các sự chuyển đổi. Những linh hồn sẽ tiếp tục thăng lên giữa các làn sóng chính 

này, nhưng không với một số lượng lớn như trong các năm 2012, 2017 và 2030, 
những năm mà tương ứng với các Sự Kiện Thần Thánh chính. Các Sự Kiện Thần 

Thánh này sẽ biến đổi trường điện từ xung quanh Trái Đất, mà lần lượt thúc đẩy 

những biến đổi trong DNA của con người và những dạng sống nào đó khác. Một 

mô tả chi tiết của những biến đổi này sẽ được tìm thấy phần sau cuốn sách này. 

Khi các linh hồn thăng lên về mặt vật lý, họ đi vào trạng thái mật độ 5 của tư 

tưởng. Tuy nhiên, Trái Đất sẽ chủ yếu trong trạng thái mật độ 4, và đa phần các linh 

hồn mà sống sót qua những thay đổi của Trái Đất sẽ ở trong mật độ 4. 

Vào năm 2030, xấp xỉ 15 đến 30 triệu linh hồn sẽ trải qua sự thăng lên về mặt 

vật lý trên Trái Đất. Khi hành tinh Trái Đất đi vào dải tần số mãnh liệt hơn của Sự 
Chuyển Đổi Thiên Hà (giữa năm 2015 và năm 2035 như thảo luận tới đây), Trái Đất 

và tất cả các dạng sống sẽ đi vào mật độ 4, trừ ra những người đi vào sự thăng lên 

xoáy trôn ốc - họ sẽ ở trong mật độ 5. Những linh hồn không thể thực hiện được sự 

chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4 sẽ rời Trái Đất và tái sinh trên một hành tinh 

khác thích hợp hơn với tầm mức tăng trưởng của linh hồn (đây là sự “di chuyển” đã 

nói trong cuộc thảo luận của chúng ta về sự an bài thứ hai). 

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ những người trợ giúp của 

TĐ 

Để trợ giúp những linh hồn trong việc chuẩn bị cho sự thăng lên, và để giúp 

những linh hồn chưa sẵn sàng thăng lên nhưng có mong muốn ở lại cùng Trái Đất 

trong sự chuyển đổi từ mật độ 3 lên mật độ 4, một an bài đã được đưa ra cho phép 

những sinh mệnh từ các mật độ cao hơn can thiệp vào các vấn đề của con người. 

http://dummy.com/?q=5685&check=c7f081fb9d2098998b0badac31f2af4c
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Sự an bài này có hai phần. (1) Hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình tăng trưởng 

và tiến hóa và (2) Can thiệp vào các chương trình vũ khí hạt nhân, vũ khí điện từ 

trường và vũ khí hóa học trên Trái Đất. 

Trong những năm 1940, khi con người bắt đầu thử bom hạt nhân, nó đã là bằng 

chứng rằng họ có khả năng không chỉ phá hủy cuộc sống vật lý trên Trái Đất, mà 

còn có thể tác động một cách khốc liệt đến khả năng thăng lên của các linh hồn. 

Những loại vũ khí này phá hủy các trường astral và ether xung quanh Trái Đất cũng 

như là thể vật lý, và chúng cũng tác động đến các hành tinh hàng xóm khác. Do đó, 

các nền văn minh ngoài Trái Đất với công nghệ tiên tiến đã được phép tới Trái Đất 

để chống lại việc tự hủy diệt mình của loài người với các loại vũ khí hạt nhân. Từ 

những năm 1940, các loại khác nhau của vũ khí đã được thêm vào danh sách đã đề 

xuất để can thiệp. 

Quyết định liên quan đến các loại vũ khí nào cần phải vô hiệu hóa đã dựa trên 

nguyên tắc khối lượng tới hạn (không khác với khối lượng tới hạn của nguyên liệu 

hạt nhân). Tại thời điểm TĐ ra quyết định này, số lượng các linh hồn mà đã tiến hóa 

trên Trái Đất lúc bấy giờ đủ để đảm bảo cho một biện pháp quyết liệt như vậy. Nó 

đã xác định là những linh hồn hòa bình và yêu thương trên Trái Đất mà muốn di 
chuyển vào mật độ 4 cùng với Trái Đất, cũng như những người đi vào sự thăng lên, 

sẽ cần những nơi ẩn náu an toàn ở những chỗ khác nhau khắp hành tinh nơi mà họ 

có thể thoát khỏi phóng xạ và xáo trộn điện từ trường của các cuộc chiến tranh. Chỉ 

những hệ thống vũ khí có khả năng tạo ra sự mất an toàn cho toàn bộ hành tinh là 
bị cấm. Những người xung khắc được tự do đánh nhau với các loại vũ khí truyền 

thống, trong khi những thành viên giác ngộ hơn của con người sẽ được hướng dẫn 

tới những nơi ẩn náu an toàn. 

Đây là quá trình đang xảy ra ngày nay trên hành tinh Trái Đất. Các loại vũ khí 

hạt nhân đã bị vô hiệu hóa trong 5 trường hợp khác nhau kể từ năm 1962. Vụ Vịnh 
Con Lợn gần Cuba đã là sự can thiệp đầu tiên như vậy. Có các sự can thiệt tiếp theo 

được thực hiện ở Hoa Kỳ và Liên bang Sô Viết. Sự can thiệp gần đây nhất đã được 

thực hiện vào mùa thu năm 2007 khi một nhóm phản loạn cố gắng khởi động một 

cuộc chiến giữa Iran và Iraq , hay đúng hơn là, giữa Iran và các lực lượng chiếm 

đóng ở Iraq. 

Nhóm này đã cố gắng phóng một tên lửa hạt nhân từ bên trong lãnh thổ Iran. 

Tên lửa đã không thể ra khỏi silo của nó khi mà các mã phóng đã ngay lập tức bị vô 

hiệu hóa bởi một trong những nhóm nhân từ đang trợ giúp Trái Đất. 

Cũng đã có những cố gắng bởi cái gọi là “Illuminati” và những đặc vụ đen tối 

của họ để hình thành và phổ biến các loại vũ khí hóa học, neutron và điện từ trường 

vượt ra ngoài “những kẻ thù” không nghi ngờ. Những loại vũ khí này khó hơn một 

chút để phát hiện ra, nhưng những người trợ giúp của TĐ, với việc sử dụng khả 
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năng sáng suốt tinh vi và việc giám sát trường điện từ, đã có thể chống lại mọi việc 

sử dụng trên diện rộng các loại vũ khí này. Có đông đảo các nhóm ngoài hành tinh 
kết hợp xung quanh hệ thống lưới điện từ trường của Trái Đất, cùng làm việc để 

chống lại các loại vũ khí điện từ trường và dạng vũ khí khác tạo ra các dị thường 

trong trường ether của Trái Đất. 

Các đường ley và các xoáy mà tạo nên lưới điện từ trường của Trái Đất là cổng 

mà về bản chất cho phép các thế giới vật lý và ether giao tiếp nhau. Các nền văn 

minh tiên tiến sử dụng các đường lưới này như các điểm đi vào và đi ra thế giới của 

các bạn. Hệ thống lưới này là cái giữ Trái Đất của các bạn và trường ether tương 

ứng được cân bằng. Nếu các lưới này bị rối loạn ở một điểm nào đó, nó có thể xé 

rách nghiêm trọng kết cấu không gian - thời gian và làm cho sự sống trên Trái Đất 

không chỉ không thể chịu đựng được, mà còn xáo trộn sự sống trong toàn bộ Hệ Mặt 
Trời (Hầu hết những hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời của các bạn có tồn tại sự 

sống trong các dạng cấu tạo ánh sáng - ether và dạng cấu tạo thiên thể). 

Hệ thống lưới của Trái Đất có thể trở nên mất cân bằng không chỉ từ các loại 

vũ khí hạt nhân và vũ khí điện từ trường, mà còn từ số lượng lớn của những tiêu cực 

(sự sợ hãi và các hình tư tưởng được thể hiện ra do số lượng lớn các linh hồn tham 
gia trong những ý nghĩ đó). Đó là lý do tại sao các bạn thường có “các xoáy tiêu 

cực” trong những vùng mà ở đó có nhiều linh hồn bị mắc trong sự tiêu cực. (Sự tiêu 

cực, như định nghĩa ở đây, có nghĩa là bất cứ thứ gì nằm trong tư tưởng mà có xu 

hướng cản trở hay chống lại sự tăng trưởng và tiến hóa của một linh hồn theo một 
cách tự nhiên). Sự hiện ra của các xoáy tiêu cực do bởi những ý nghĩ tập trung vào 

sự tiêu cực đã và đang là một lý do khác cho việc những nhóm linh hồn giác ngộ đã 

được gửi đi để can thiệp vào các vấn đề của Trái Đất.  

Vấn đề được biết đến như là “các vòng tròn trên cánh đồng” (crop circles) mà 

các bạn nhìn thấy trên các cánh đồng lúa mỳ là một sản phẩm của công việc lưới 
được làm bởi các nhóm ngoài hành tinh nào đó. Khi họ cân bằng và ổn định hệ 

thống lưới xung quanh hành tinh của các bạn, họ thường để lại các biểu tượng linh 

thiêng và “các nút bấm” đằng sau nhằm mục đích giúp các bạn thức tỉnh. Những 

dấu vết này đã để lại trên các cánh đồng được hình thành bằng cách tạo ra các xoáy 

nhỏ (mini-vortexes) sử dụng máy điện từ trường trên phi thuyền không gian. Đây 
cũng là một thiết bị đã được sử dụng để di chuyển các phi thuyền của họ. Nhóm cụ 

thể chịu trách nhiệm cho phần lớn các vòng tròn trên cánh đồng là những người 

Pleiades ở mật độ 4, được giám sát bởi những người Arcturus ở mật độ 7. 

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ 

Bắt đầu trong những năm 1950, TĐ nhận thấy là để bảo vệ tự do ý chí giữa 

những linh hồn giác ngộ của Trái Đất, cần thiết phải mang đến sự thay đổi từ bên 

trong. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là đưa đến những linh hồn tiến hóa cao 
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thông qua quá trình tái sinh, khi mà quá rủi ro để hạ các phi thuyền lên Trái Đất và 

những người sở hữu chúng (các phi thuyền) đi lại một cách tự do giữa những con 

người bằng xương bằng thịt (mặc dù có vài nhóm làm như vậy). 

Để dùng một phép ẩn dụ, TĐ giơ cánh tay lên và nói: “Ai muốn tình nguyện 

đến Trái Đất và trợ giúp trong thời gian then chốt này? Tôi chỉ muốn những linh 

hồn tốt nhất và sáng nhất”. “Chúng tôi sẽ đến, chúng tôi sẽ đến!” - một đám đông 

hồ hởi hét lên. Và bây giờ họ đã ở đây, đến Trái Đất thành các nhóm đông, và như 

vậy đã giữ lại được phần lớn những khả năng siêu linh và khả năng trực giác của 

họ. Họ là những linh hồn hòa bình - yêu thương, những người mà sẽ không khoan 

dung với bạo lực và lòng căm thù. Họ hiểu về những rủi ro khi đến Trái Đất và sẵn 

sàng nắm lấy cơ hội khi mà họ có thể bị mắc kẹt trong các màng chắn của ảo ảnh. 

Có ba làn sóng của những linh hồn này - làn sóng thứ nhất trong sự tăng vọt 
những đứa trẻ của những năm 1950 và những năm 1960 - làn sóng thứ hai trong 

những năm 1980 và những năm 1990 - và làn sóng thứ ba trong thời gian hiện tại 

trên Trái Đất. Họ đã được gọi bằng những cái tên khác nhau, bao gồm Indigo (làn 

sóng thứ nhất), Crystal (làn sóng thứ hai), và Rainbow (làn sóng thứ ba). Mỗi một 

nhóm đến nói chung tiến hóa hơn nhóm đã đến trước. Điều này để đảm bảo là khi 
rung động của Trái Đất tăng lên một cách nhanh chóng, những linh hồn đến sau sẽ 

có một cơ hội lớn hơn để có thể chịu đựng được với các rung động của Trái Đất mà 

không mất đi sự hiểu biết. 

Nhiều đứa trẻ Indigo bây giờ đang là những người trưởng thành và cho ra đời 

những đứa trẻ loại Crystal và Rainbow. Những người cha mẹ này có đủ sự hiểu biết 

để khuyến khích những đứa con phát triển các khả năng ngoại cảm và có thể khởi 

động một cách tự nhiên khả năng hàn gắn. Một vài người đã phát triển các khả năng 

di chuyển đồ vật bằng tinh thần trong khoảng cách ngắn và di chuyển đồ vật bằng 

tinh thần từ khoảng cách xa. Cuối cùng một số người sẽ học được các kỹ thuật tiên 

tiến như bay lên, di chuyển đi xa ...  

Trái ngược với thông tin được lưu truyền bởi một số nhóm trên Trái Đất, rất ít 

linh hồn có khả năng biến hình vào những dạng sống khác. Đây là một khả năng 

hầu như chỉ dành cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 và trên nữa, và dù 

sao thì rất ít linh hồn từ những tầm mức như vậy của sự hiểu biết biểu hiện thân thể 

của họ trên Trái Đất, khi nó rất rủi ro thậm chí ở tầm mức của họ. Cái bị hiểu lầm 

là biến hình thực sự là một phần không hoàn chỉnh và thống trị hoàn toàn con người 

bởi các thực thể astral ngoài hành tinh mà không có các hình dạng con người. Sẽ có 

một phần sau để nói về sự thống trị con người bởi những người Draconis, Orion, 

Sirius và những người Zeta nào đó. 

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo 
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Trong sự thiền định hiện tại của các bạn, các bạn đã trải nghiệm một chút các 

cái Tôi tầng thứ 12 của mình. Trong bài học của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi 
sẽ nói về sự tiến hóa linh hồn; linh hồn của các bạn tiến hóa như thế nào; các bạn có 

thể trông đợi điều gì khi linh hồn của các bạn tiến hóa; và chúng tôi sẽ nói đến một 

vài chi tiết và cơ cấu của sự tiến hóa linh hồn. 

Trước tiên hãy để chúng tôi điểm lại một số điều mà người nhận thông điệp này 

đã nói trước đây về việc làm thế nào các linh hồn đi vào thân thể và làm thế nào 

chúng di chuyển giữa các thân thể. 

Vũ Trụ của các bạn được bao gồm 12 mật độ. Mỗi một trong các mật độ này có 

riêng một bộ các luật lệ và các nguyên tắc độc nhất vô nhị mà điều hành thế giới đó 

của Sự Sáng Tạo. Thêm nữa, cũng có các luật và các nguyên tắc Vũ Trụ áp dụng 

cho tất cả các mật độ và các chiều kích một cách đồng thời và chúng tôi cũng sẽ nói 

một chút về nó.  

Khi các bạn trở nên các linh hồn cá thể, các bạn đã phóng ra khỏi TĐ và mang 

lấy một linh hồn nguyên thủy. Linh hồn này chứa đựng trong nó một phần của Kế 

Hoạch Thần Thánh đã được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có 12 mật độ đã 

được mã hóa bên trong các bạn. Các bạn có một cái Tôi hay một khía cạnh của cái 
Tôi cho mỗi một mật độ của 12 mật độ đó của Sự Sáng Tạo, và các bạn đã được mã 

hóa bên trong mình một con đường nhận thức mỗi một trong 12 mật độ đó. 

Các bạn yêu dấu, các mật độ cao hơn, cái mà các bạn gọi là các mật độ từ 8 đến 

12, được biết đến như những tầng thứ linh hồn tập thể hay những tầng thứ tư tưởng 
tập thể. Khi các bạn đang trong các mật độ từ 8 đến 12, nó giống như là các bạn 

đang tiến hóa trở lại với TĐ, nhưng trong thực tế không có cái gì là tiến hóa trở lại 

với TĐ bởi vì, sử dụng một sự tương tự của đứa trẻ được sinh ra, khi đứa trẻ lớn lên 

liệu nó có cố gắng để chui trở lại vào bụng của người mẹ không? Hy vọng là không, 

và nếu nó cố gắng để chui trở lại bụng của người mẹ, thì đó sẽ là một rối loạn tâm 

lý nghiêm trọng, có phải vậy không? 

Và đúng, khi đứa trẻ đó lớn lên, cô ấy hay anh ấy trở nên càng ngày càng giống 

với cha mẹ của họ. Cô ấy hay anh ấy nhìn càng ngày càng giống họ, nghĩ càng ngày 

càng giống họ, nói càng ngày càng giống họ. Cô ấy hay anh ấy đi ra ngoài xã hội và 

làm nhiều việc giống cha mẹ của họ làm. Cô ấy hay anh ấy hiểu cái mà cha mẹ họ 

hiểu. 

Như vậy khi các bạn tiến hóa từ mật độ 8 đến 12, các bạn trở nên càng ngày 

càng giống với Đấng Tạo Hóa của các bạn, giống với Cha Mẹ Thần Thánh của các 

bạn. Như vậy sự tiến hóa trong trạng thái tự nhiên của nó tiến hóa lên trên từ tầng 

thứ của sự cá thể, cái là mật độ 7 và là cách mà các bạn đã được sinh ra như một 

linh hồn cá thể. 
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Các bạn đi vào cái được gọi là mật độ 7 như một linh hồn cá thể và các bạn bắt 

đầu tiến hóa và tăng trưởng thông qua các mật độ 8, 9, 10, 11 và 12 và khi các bạn 
đạt đến mật độ 12, các bạn trở nên một Chúa Sáng Tạo. Các bạn sẽ có khả năng tạo 

ra toàn bộ những Vũ Trụ và trong thực tế, các bạn tạo ra các Vũ Trụ. Trong Vũ Trụ 

vô hạn duy nhất của TĐ, có nhiều, nhiều trăm nghìn những Vũ Trụ khác là các tạo 

vật của các khía cạnh đó của TĐ mà đã đạt đến mật độ 12. 

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 

Như các linh hồn cá thể, nhiều những Vũ Trụ này đã có sẵn cho các bạn khám 

phá. Nói  một cách khác, chúng tôi đơn giản là những người anh của các bạn trên 

con đường tiến hóa, nếu các bạn muốn sử dụng thành ngữ đó. Nó là một thành ngữ 

vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng nó có thể có giá trị đối với các bạn. Chúng tôi 

như những người anh của các bạn trên con đường tiến hóa đã tạo ra nhiều thứ tuyệt 
vời cho các bạn để các bạn tăng trưởng và trải nghiệm khi các bạn tiến hóa về phía 

chúng tôi, khi các bạn tiến hóa và mở rộng sự hiểu biết của các bạn. Có một số lượng 

vô hạn các thứ để khám phá, cũng giống như học hỏi là một quá trình liên tục, thậm 

chí đối với chúng tôi. Các bạn có thể nghĩ là các linh hồn mật độ 12 như chúng tôi 

đã hoàn tất việc học hỏi. Điều đó không phải như vậy. Học hỏi là một quá trình vô 
hạn cũng như sự tăng trưởng và tiến hóa và đó là vẻ đẹp của nó. Đó là điều kỳ diệu 

của nó. 

Có nhiều người trên hành tinh của các bạn nghĩ là khi họ tiến lên các chiều kích 

cao hơn họ sẽ trở nên buồn chán. Tất cả mọi thứ là tình yêu và ánh sáng. Nó giống 

như ý tưởng về Thiên Đàng nơi mà bạn là một Thiên Thần đang gảy một cây đàn 

và ngồi trên một đám mây. Hiển nhiên đó là một ý tưởng cực kỳ giới hạn về Thiên 

Đàng, và quả thực, nếu Thiên Đàng là ngồi trên một đám mây và gảy một cây đàn, 

thì bạn cuối cùng sẽ trở nên buồn bã và sẽ vui vẻ chào đón một sự chuyển đổi sang 

Địa Ngục bởi vì ít nhất thì ma quỷ còn biết cách tụ tập quanh một bữa tiệc ngon 

lành. Đúng không? 

Tất nhiên, chúng tôi biết tất cả đó chỉ là trạng thái của tư tưởng. Các bạn trong 

căn phòng này cũng hiểu đó là một trạng thái của tư tưởng. Chúng tôi nghĩ đó là 

một trạng thái khá buồn cười của tư tưởng, quả thực là nếu lửa Địa Ngục đang thiêu 

đốt, chúng phải thiêu đốt hết các định kiến của bạn. Chúng phải thanh lọc và làm 

sạch các bạn. Bởi vậy có lẽ các linh hồn sẽ tăng trưởng nhanh chóng khi sống trong 

Địa Ngục hơn là sống trong Thiên Đàng nơi mà tất cả mọi điều để làm là học một 

bài hát mới trên cây đàn của họ và có lẽ giúp đỡ Thánh St. Peter chào đón những 

người mới đến. Cuối cùng các bạn sẽ hết sạch các đám mây để ngồi và phải tạo ra 

các đám mây mới và các cây đàn mới.  

Hãy để chúng tôi trở lại với câu chuyện của chúng ta. Chúng tôi cảm thấy điều 

sai lệch này có thể làm sáng tỏ mọi thứ lên một chút. Người nhận thông điệp này đã 
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nói với chúng tôi là chúng tôi đã nói hơi quá nghiêm trọng. Trong thực tế, sự nghiêm 

trọng là một khái niệm vô nghĩa đối với chúng tôi, nhưng bởi vì rất khó khăn để mô 
tả thế giới của chúng tôi theo từ ngữ của Trái Đất, nó có thể đến cắt ngang như sự 

nghiêm trọng. Khả năng của các bạn để cười vui vẻ và có một chút hài hước là rất 

quan trọng và nó giúp các bạn tăng trưởng, bởi vậy chúng tôi hy vọng trở nên ít 

nghiêm trọng hơn khi chúng ta khám phá ý nghĩa của sự kết nối này hơn nữa. 

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo 

Trở lại với câu chuyện về sự tiến hóa, các linh hồn của các bạn đã bắt đầu ở 

tầng thứ 7 và xoáy trôn ốc tiến hóa nguyên thủy đã bắt đầu ở tầng thứ 7 và đi vào 

các tầng thứ 8, 9, 10, 11 và 12, cũng giống như những đứa con của các bạn lớn lên 

từ một đứa bé thành một người trưởng thành với đầy đủ chức năng. Như vậy các 

bạn có thể tự hỏi mình, thế còn về các tầng thứ từ 1 đến 6? Chúng nằm ở đâu trong 

câu chuyện này? 

Các tầng thứ từ 1 đến 6 của Vũ Trụ của Đấng Tạo Hóa là các tầng thứ được biết 

đến như các mật độ bên ngoài của Sự Sáng Tạo, các thế giới bên ngoài của Sự Sáng 

Tạo. Chúng là các tạo vật của TĐ Cha/Mẹ của chúng ta và ở một mức độ mở rộng, 

chúng cũng là các tạo vật của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo, bởi vì chúng tôi có thể 
tạo ra các thế giới bên ngoài cũng như các thế giới riêng biệt bên trong chính chúng 

tôi. Các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, không chỉ có cơ hội như những linh hồn để 

khám phá các thế giới bên ngoài của các tạo vật của chúng tôi khi các bạn đạt tới 

một tầng thứ nào đó của sự tiến hóa, mà các bạn còn có thể tạo ra các thế giới của 

riêng các bạn khi các bạn tiến hóa vào các mật độ cao hơn. 

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo 

Như vậy các bạn có nhận thấy là có một số lượng không giới hạn các tạo vật để 

khám phá? Các bạn có biết rằng bên trong Vũ Trụ vô hạn của TĐ, Vũ Trụ địa 

phương mà các bạn đang cư trú bên trong thực sự được tạo ra bởi một trong các 
Chúa Sáng Tạo? Các bạn liệu có biết điều đó? Tuy thế mà tất cả các Vũ Trụ đều 

được bao gồm bên trong Vũ Trụ Vô Hạn của TĐ Cha/Mẹ của chúng ta, cái mà một 

số người gọi là Omniverse. Tất cả mọi thứ các bạn trải nghiệm bên trong Vũ Trụ 

của các bạn đã được tạo ra bởi TĐ, TĐ Cha/Mẹ của chúng ta, Nguồn Sáng Tạo của 

chúng ta, nhưng cũng có các khía cạnh khác của Vũ Trụ của các bạn đã được tạo ra 
bởi các Chúa Sáng Tạo, những người con trai và những người con gái của TĐ mà 

đã đạt đến tầng thứ 12 của sinh mệnh để có thể sáng tạo giống cha mẹ họ. 

Về bản chất, không có vấn đề gì khi hành tinh Trái Đất của các bạn đã được tạo 

ta một cách trực tiếp bởi TĐ Cha/Mẹ hay đã được tạo ra bởi một Chúa Sáng Tạo. 

Về bản chất, nó không quan trọng, mặc dầu chúng tôi đề cập đến nó nhằm giúp soi 
sáng ý tưởng của các bạn về việc chúng tôi - các Chúa Sáng Tạo là ai. Như vậy cái 
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đã được tạo ra bởi TĐ hay được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo cũng đều cư trú trong 

cái mà các bạn gọi là các tầng thứ từ 1 đến 6. Chúng là các tầng thứ của Sự Sáng 
Tạo bên ngoài và các bạn là các linh hồn được tự do khám phá bất kỳ tầng thứ nào 

trong số 6 tầng thứ đó. Đó là món quà của tự do ý chí đã được trao cho các bạn. 

Khám phá các thế giới bên ngoài 

Các bạn đã được trao cho khả năng để khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng 

Tạo, chúng là các tầng thứ được điều khiển bởi tự do ý chí, các tầng thứ được điều 
khiển bởi sự lựa chọn cá nhân, bởi sự lựa chọn linh hồn. Nói cách khác, linh hồn 

mật độ 7 của các bạn được tự do khám phá 6 mật độ thấp của Sự Sáng Tạo bởi vì 

chúng là các chiều kích mà là đối tượng của tự do ý chí. 

Và như vậy mỗi một trong các linh hồn của các bạn chọn lựa một mật độ cụ thể 

để bắt đầu sự khám phá của nó. Bây giờ về mặt lý thuyết, và chúng tôi nói về mặt 
lý thuyết bởi vì không có từ nào khác để mô tả chính xác khái niệm này, các bạn 

được tự do lựa chọn bất kỳ nơi đâu bên trong 6 tầng thứ này của Sự Sáng Tạo để 

bắt đầu sự khám phá của các bạn như những linh hồn cá thể. Về mặt lý thuyết, các 

bạn có thể đi đến bất cứ tầng nào trong các tầng thứ 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 một cách ngẫu 

nhiên. 

Tuy nhiên, khi các bạn lựa chọn để khám phá các thế giới nào đó bên trong 6 

tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, các bạn đã không sẵn sàng cho một số trải nghiệm 

mà các bạn có thể nhận được. Mỗi một trong 6 tầng thứ này đã có sẵn đối với các 

linh hồn cái được gọi là một cơ cấu nhận thức, hay thân thể. Nó là một thiết bị đã 
được tạo ra bởi linh hồn các bạn với sự giúp đỡ của chúng tôi, các Chúa Sáng Tạo 

của các bạn, và với sự giúp đỡ của các linh hồn khác đang cư trú trong các tầng thứ 

từ 8 đến 12, và như thế với sự giúp đỡ của các tầng thứ cao hơn các bạn đã tạo ra 

các thân thể, các cơ cấu nhận thức cho việc khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng 

Tạo. 

Trong mật độ 3, các bạn có cái được gọi là thân thể mật độ 3, hay một dạng 

động vật, dạng sinh học, một dạng mà giống với các con thú là các cư dân tự nhiên 

của mật độ 3. Và các bạn đi vào một thân thể mà được tạo hình sau hình dạng và 

các chức năng của các con thú - sinh vật con người này. Bao lâu các bạn đang khám 

phá mật độ 3, sinh vật con người này là phương tiện hoàn hảo cho sự tự biểu lộ của 
các bạn trong mật độ 3. Nó có tất cả các chức năng của con thú cộng thêm với một 

số chức năng nữa mà cho phép các bạn giữ sự hiểu biết về bản chất của các bạn như 

những sinh mệnh mật độ cao hơn. 

Như vậy tất cả các chức năng khác nhau của tổ chức sinh học mật độ 3 này được 

thiết kế để hoặc là khám phá và nhận thức và giao tiếp trong mật độ 3 hoặc là các 
chức năng được thiết kế để giúp các bạn giữ sự liên hệ với linh hồn mật độ 7 của 
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các bạn. Các bạn cũng có một vài chức năng bên trong cơ thể sinh học được thiết 

kế để giao tiếp với mật độ 4, 5 và 6 cũng như với mật độ 1 và 2. 

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn 

Như thế một tỷ lệ nhỏ của cơ cấu được thiết kế để giữ các bạn liên hệ với các 

mật độ khác. Đó là lí do tại sao não của các bạn, cái là trung tâm nhận thức chính 

của cơ thể, có chứa bên trong nó các phương tiện cần thiết để kết nối với các mật độ 

4, 5, 6 và 7, và đó là lý do tại sao các bạn có một khả năng gần như vô hạn với bộ 
não của các bạn. Người nhận thông điệp này đã nhiều lần đưa ra trong các lời dạy 

của anh ấy số lượng 10 log 10 mũ 98, cái có thể viết thành 10^10^98. 

Số lượng này thể hiện số lượng các tương tác có khả năng qua đó thông tin có 

thể chuyển vào một trong những bộ não con người của các bạn. Chúng tôi xin lỗi 

cho việc lặp lại lời dạy của chính người nhận thông điệp này, nhưng chúng tôi cảm 
thấy nó thích hợp cho các bạn để hiểu được các bạn có khả năng nhận thức được cái 

gì, như anh ấy đã minh họa rằng nếu các bạn viết con số đó bằng tay với bút và giấy, 

các số không đằng sau số 1 sẽ kéo dài vòng quanh Trái Đất vài vòng và nó sẽ mất 

khoảng 250.000 năm để viết ra con số đó bằng tay. 

Khả năng của não gần như vô hạn này đã được tạo ra và được đặt vào dạng sinh 
học của các bạn nhằm để các bạn không quên được các cái Tôi mật độ cao hơn của 

mình. Tuy thế mà, bất chấp khả năng gần như vô hạn này của não, các bạn đã chưa 

chuẩn bị cho trải nghiệm của mật độ 3 và các bạn đã quên mất mối liên hệ của các 

bạn với các cái Tôi cao hơn và như thế các bạn trải nghiệm sự quên mất và là cái 
mà các bạn gọi là “Trượt xuống từ Thiên Đàng”, nguyên nhân nguyên thủy hay tội 

lỗi nguyên thủy. 

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 

Kinh nghiệm của việc đặc hóa một phần linh hồn của các bạn với kết quả là nó 

có thể trải nghiệm mật độ 3 thông qua thân thể sinh học này đã gây ra một sự chấn 
động tới mức các bạn trở nên bị bắt lại trong mật độ 3. Các bạn bắt đầu tin rằng 

mình là một thân thể mật độ 3 và sau đó khi các bạn tái thu được một số những hiểu 

biết của các bạn, các bạn bắt đầu tin rằng các bạn là trí tuệ hay cái các bạn gọi là 

bản ngã - cảm giác của các bạn về một cái Tôi riêng biệt. 

Hầu hết các nhà tâm linh học của các bạn tin rằng các bạn có 3 phần của cái 
Tôi: thân thể, tình cảm và trí tuệ. Các bạn có thân thể vật lý, cái để nhận thức thực 

tại mật độ 3. Các bạn có các tình cảm, cái là các cảm thụ xúc cảm mà tạo ra một trải 

nghiệm về mật độ 3 của các bạn, và các bạn có thân thể trí tuệ mà hình thành nên 

các hình ảnh, các ý tưởng, các khái niệm và các mô hình và điều đó kết nối trong 

ngôn ngữ bằng lời nói và cuối cùng là ngôn ngữ ngoại cảm. 
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Và hầu hết mọi người trên Trái Đất các bạn đã đi đến niềm tin, rằng các bạn là 

ai. Thân thể, các tình cảm và tổ hợp tâm trí, cái mà các bạn gọi là một nhân cách. 

Khi các bạn được hỏi: “Bạn là ai?” Hầu hết các bạn sẽ đáp lại: “Tôi là một con 

người đang sống trên Trái Đất và Tôi làm công việc cụ thể này và Tôi có một gia 

đình, vv.”. Và tất cả những cái đó đều là sự đồng nhất của các bạn với sự tồn tại trên 

Trái Đất của các bạn. 

Sự trở lại mật độ 7 

Như vậy các cơ cấu khác nhau đã được đặt vào nhằm cho phép các bạn tiến hóa 

thoát khỏi môi trường đã bẫy các bạn và để tái đạt được kiến thức của chính các bạn 

như những linh hồn cá thể mật độ 7, và như vậy các bạn có một quá trình tiến hóa 

mang các bạn từ mật độ 3 (cái bao gồm cả mật độ 1 và 2) trở về mật độ 7. Và đây 

là quá trình mà nhiều người trong các bạn gọi là “sự trở về ngôi nhà với bản chất 
linh hồn của các bạn”. Một số các bạn nhầm lẫn mật độ 7 với tầng thứ của TĐ và 

như thế các bạn nói rằng các bạn đang trở về ngôi nhà với TĐ. 

Tuy nhiên, nhiều người trong các bạn, nhận ra mật độ 7 là tầng thứ của vườn 

địa đàng (Garden of Eden), cái mà các bạn gọi là vườn địa đàng hay tầng thứ của 

Thiên Đàng nguyên thủy của các bạn, quê hương nguyên thủy của các bạn, như vậy 
nó giống như sự trở về một nơi đẹp đẽ mà các bạn nhớ được trong ký ức xa xưa của 

mình. Nó giống như việc tìm lại được sau sự trượt xuống vậy. 

Các bạn như những linh hồn cá thể lựa chọn trải nghiệm các thế giới bên ngoài. 

Các bạn đã bị bắt lại trong chúng và bây giờ các bạn đang tìm con đường của mình 
để trở lại mật độ 7, tầng thứ của linh hồn các bạn. Và ngay khi các bạn tìm được con 

đường trở lại mật độ 7, các bạn sẽ, tất nhiên, có sự lựa chọn để đi ra và khám phá 

một lần nữa các thế giới bên ngoài hay sẽ tiếp tục trên xoáy ốc tiến hóa trở lại mật 

độ 12 nơi các bạn trở nên các Chúa Sáng Tạo, thực tế hóa hơn là đơn giản trong 

dạng tiềm năng. 

Như thế, một số các bạn sẽ lựa chọn trở thành những người hướng dẫn tinh thần, 

như các bạn gọi họ, đối với những người đã bị bắt lại trong các mật độ thấp. Một số 

các bạn sẽ lấy một phần hay một mảnh của năng lượng linh hồn của các bạn và 

phóng nó trở lại các thế giới mật độ thấp hơn, nhưng các bạn sẽ không có một cơ 

cấu nhận thức sinh học cho các thế giới thấp hơn. Các bạn sẽ đơn giản thực hiện 
chức năng như những mảnh năng lượng linh hồn, cái được gọi là những người 

hướng dẫn tinh thần. Các bạn có các mảnh hồn khác nhau và chúng tôi sẽ nói vào 

phần sau về những mảnh hồn này. Chúng tôi sẽ đi nhiều hơn vào các cơ cấu của cái 

mà các bạn gọi là sự phân mảnh linh hồn và sự hợp nhất linh hồn. 

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo 
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TĐ đã quyết định Ngài muốn trải nghiệm Sự Sáng Tạo của chính mình, như vậy 

Ngài đã tạo ra cái được gọi là các linh hồn cá thể hay các khía cạnh cá thể của chính 
Ngài nhằm để khám phá Sự Sáng Tạo. Quá trình này có thể giống với việc sinh ra 

những đứa con. Những linh hồn non trẻ này đã phóng ra từ TĐ và trở nên cái được 

biết đến là các thực thể mật độ 7 và những thực thể mật độ 7 này đã được trao cho 

một sự lựa chọn. Họ có thể khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo hay họ có 

thể tiến hóa vào các linh hồn cha mẹ, các linh hồn trưởng thành như chúng ta có thể 
gọi họ, bằng cách đi trực tiếp từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 12 thông qua một quá trình 

được gọi là sự tiến hóa thăng lên xoáy trôn ốc. Ở một điểm nào đó của quá trình 

này, họ sẽ trở nên giống với cha mẹ họ, các Chúa Sáng Tạo, và họ có thể lặp lại quá 

trình đó bằng cách sinh ra những linh hồn thêm nữa và phóng họ ra ở tầng thứ 7 nơi 

họ có thể bắt đầu tiến hóa vào mật độ 12, giống cái cách mà cha mẹ các bạn sinh ra 
các bạn và các bạn sinh ra những đứa con của các bạn và rồi họ lại sinh ra những 

đứa trẻ của họ, vv… 

Cũng như những đứa trẻ của Trái Đất có thể đi nghỉ ở trại hè khi chúng đến một 

độ tuổi nào đó - có lẽ chúng đến trại hè hàng năm với một nhóm bạn cụ thể. Các 

linh hồn của các bạn có thể lựa chọn đi đến các mật độ thấp để khám phá và sau đó 
trở về và nói lại với cha mẹ cảu cac bạn về tất cả trải nghiệm của mình ở trại hè (tạo 

vật bên ngoài). Các bạn có thể nói với cha mẹ Vũ Trụ của các bạn về tất cả trải 

nghiệm của các bạn trong các mật độ thấp khi các bạn quay lại những ngôi nhà mật 

độ 7. 

Một lần nữa, chúng tôi đang sử dụng một sự tương tự thông thường của con 

người trong một cố gắng để diễn tả những ý tưởng này khi chúng là rất khó để hiểu 

được với tâm trí mật độ 3 của các bạn. 

Khi các bạn bị bắt trong các mật độ thấp, sẽ là cần thiết để tạo ta một số những 

tiện nghi giáo dục dành cho người chậm tiến, cũng giống như thế giới của các bạn 
có các cơ sở giáo dục dành cho những người đã trở nên khiếm khuyết về mặt trí tuệ. 

Vâng, tất cả các bạn sau khi đã bị bắt lại trong mật độ 3 đã trở nên khiếm khuyết về 

mặt trí tuệ. Các bạn đã không còn khả năng thực hiện chức năng như những linh 

hồn hiểu biết đầy đủ ở mật độ 7, do đó các bạn cần các thiết bị giáo dục dành cho 

người chậm tiến và một trong những thiết bị này là cái mà các bạn gọi là bánh xe 
luân hồi. Thiết bị giáo dục cụ thể này cho phép các bạn duy trì việc phân mảnh một 

phần linh hồn các bạn vào các thân thể vật lý nhằm để tiếp tục khám phá thế giới 

mật độ 3 của các bạn cho đến khi các bạn đã tiến hóa đủ để di chuyển vào mật độ 4. 

Sau đó quá trình tiếp tục trong một phương cách khác một chút và các bạn tạo ra 

các thân thể mật độ 4, cái về bản chất là giống với các thân thể mật độ 3 ngoại trừ 

là trí thông minh và các chức năng tâm linh/trực giác phát triển hơn. 

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7 
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Nói một cách khác, các bạn tạo ra các thân thể mật độ 3 để trải nghiệm các thế 

giới mật độ 3 cho đến khi các bạn tiến hóa đủ để có thể trải nghiệm các thế giới mật 
độ 4 trong các thân thể mật độ 4 cho đến khi nào các bạn tiến hóa đủ để có thể tạo 

ra các thân thể mật độ 5 để khám phá các thế giới mật độ 5, các thân thể mật độ 6 

để trải nghiệm các thế giới mật độ 6, và cứ như vậy, cho đến khi các bạn tiến hóa 

trở lại tầng thứ mật độ 7. Như thế một trong các thiết bị giáo dục dành cho người 

chậm tiến được gọi là bánh xe luân hồi. 

Bây giờ trong thực tế nó phức tạp hơn điều đó một chút bởi vì khi các bạn đạt 

tới mật độ 5, các bạn không còn trong bánh xe luân hồi nữa. Các bạn giờ đây ở trong 

cái được gọi là sự thăng lên xoáy trôn ốc và khi các bạn đạt đến mật độ 5, các bạn 

không còn phải xả bỏ thân thể sinh học của các bạn nữa, mà các bạn có thể đơn giản 

sửa đổi nó một cách trực tiếp, như thế nó có thể nhận thức các tầng thứ mật độ 5 và 

mật độ 6 và ở mức độ nào đó, là mật độ 7. 

Như thế quá trình được sửa chữa đôi chút ngay khi các bạn đạt đến mật độ 5. 

Các bạn có trong mật độ 5 cái được gọi là các thân thể ánh sáng ether, chúng là các 

phương tiện được thiết kế đặc biệt để trải nghiệm mật độ 5. Các phương tiện mật độ 

5 của các bạn trở nên vững chắc hơn và ổn định hơn các thân thể mật độ 3 và mật 
độ 4, và chúng có thể tự duy trì một cách vô hạn bên trong các dòng thời gian của 

các thế giới thấp. Phương tiện mật độ 5 của các bạn cũng có khả năng di chuyển và 

khám phá mật độ 4 và ở một mức độ nào đó là mật độ 3 mà không cần từ bỏ thân 

xác một cách lặp đi lặp lại. 

Như vậy bánh xe luân hồi là một phương tiện giáo dục, cái về bản chất là dành 

cho các linh hồn mật độ 3 và mật độ 4, và khi các bạn đi vào mật độ 5 và 6, các bạn 

có cái được gọi là các phương tiện thân thể ánh sáng ether mà cho phép các bạn trải 

nghiệm các mật độ 5 và mật độ 6. Sẽ dễ dàng hơn để đi lại trong các mật độ 5 và 6 

bởi vì các bạn không cần phụ thuộc vào các máy móc cơ khí để bay trên không trung 
hay lái dọc theo bề mặt hành tinh. Và các phương tiện vật lý của các bạn không còn 

bị thoái hóa nữa bởi vì chúng không còn là đối tượng của các luật phân tán, hay chu 

kỳ suy tàn của các thế giới bên ngoài. 

Ngay khi các thân thể ánh sáng của các bạn ở các mật độ 5 và 6 đã học được 

mọi thứ mà chúng cần học trong các mật độ 5 và 6, hay ngay khi họ sử dụng tự do 

ý chí của họ để quyết định là họ đã học được mọi thứ họ cần học trong các mật độ 

5 và 6, họ sẽ trở lại mật độ 7 và tại điểm đó, họ có một quyết định để làm. 

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7 

Liệu các linh hồn này có muốn trở lại và khám phá thêm các thế giới bên ngoài? 

Liệu họ có muốn trở lại các thế giới bên ngoài đặc biệt để trợ giúp những linh hồn 
đang tiến hóa ở đó bằng cách đi qua quá trình phân mảnh một phần của chính bản 
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thân họ như những người hướng dẫn tinh thần? Khi họ phân mảnh một phần bản 

thân họ như những người hướng dẫn tinh thần, họ có vài sự lựa chọn cho mình: 

(1) Mỗi người trong họ có thể tự chỉ định mình như một linh hồn tiến hóa trong 

vai trò của một người hướng dẫn tinh thần chủ yếu; hay (2) Họ có thể trở nên cái 

được biết đến như những thần linh tự do và đi từ linh hồn này đến linh hồn kia, trao 

sự trợ giúp đến nơi nào cần; hay (3) Họ có thể lựa chọn trở lại thân thể, nhưng họ 

không bị giới hạn bởi các luật về nghiệp quả, họ đơn giản là các tình nguyện viên 

đã lựa chọn lấy thân thể trong các thế giới mật độ thấp nhằm trợ giúp từ trạng thái 

đó hơn là từ các thế giới tinh thần. 

Như vậy họ có một số sự lựa chọn để làm tại thời điểm đó. Một số các bạn trong 

căn phòng này đã rơi vào loại 3. Các bạn đã trở lại nhiều hơn một lần các thế giới 

linh hồn mật độ 7 của các bạn và đã tình nguyện trở lại các thế giới mật độ thấp hơn 
nhằm trợ giúp các linh hồn mật độ 3 khác trong sự thức tỉnh của họ đối với các cái 

Tôi mật độ 7 của họ. 

Tại thời điểm này trên Trái Đất của các bạn, các bạn cũng có, dù các bạn gọi họ 

là những đứa trẻ Indigo hay Crystal, các linh hồn mật độ 7 mà đã đến đây đặc biệt 

từ trong các thế giới thiên thể và các chiều kích của các bạn nhằm giúp đỡ các linh 
hồn tiến hóa trên các thế giới mật độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Họ đã đến thông 

qua quá trình tái sinh, quá trình đặc hóa một phần của bản thân họ vào các thân thể 

sinh học mật độ 3 hay các thân thể sinh học mật độ 4 nhằm để trải nghiệm Trái Đất. 

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh 

Giờ đây bản thân Trái Đất của các bạn cũng sẽ trải qua một quá trình tiến hóa 

bởi vì tạo vật bên ngoài cũng tiến hóa và tăng trưởng như những linh hồn cá thể. 

Các thế giới bên ngoài không tĩnh tại. Khi tạo vật bên ngoài tăng trưởng và tiến hóa, 

tầng thứ mật độ của các thế giới bên ngoài thay đổi. Các thế giới mật độ 3 của các 

bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 4. Các thế giới mật độ 4 của các 
bạn cuối cùng tiến hóa thành các thế giới mật độ 5. Các thế giới mật độ 3 mới được 

tạo ra mọi lúc. Mật độ 3, trong trường hợp này, chúng tôi cũng bao gồm cả mật độ 

1 và mật độ 2 bởi vì các bạn sẽ phát hiện thấy là thế giới mật độ 1 sẽ phát triển sự 

sống thực vật và trở thành mật độ 2, và cuối cùng một thế giới mật độ 2 sẽ phát triển 

sự sống động vật và trở thành mật độ 3, như vậy các hành tinh mới và các Hệ Mặt 
Trời mới tiến hóa vào mật độ 3, giống như Trái Đất của các bạn đã làm nhiều tỷ 

năm trước. 

Ngay khi một hành tinh tiến hóa vào mật độ 3, nó có khả năng nhận các linh 

hồn con người trong các thân thể mật độ 3. Lúc này một số linh hồn sẽ chọn phân 

mảnh một phần của chính họ vào dạng của các khoáng vật và các thực vật ở mật độ 
1 và 2. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa từ mật độ 1 lên mật độ 2 và từ mật độ 2 lên mật 
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độ 3, là hơi khác một chút so với việc tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 4, và từ mật 

độ 4 lên mật độ 5. Nó đòi hỏi rằng một mảnh của tinh thần phải rút hoàn toàn bản 
thân nó ra khỏi mật độ 1 và 2 và hợp nhất với một phần lớn hơn của chính nó trước 

khi phần lớn hơn đó có thể tái sinh vào một thế giới mật độ 3 hay mật độ 4. 

Điều này không giải thích cho vấn đề có hay không một con vật có thể tái sinh 

thành một con người hay một con người có thể tái sinh thành một con vật và câu trả 

lời cho vấn đề đó là “có”, nhưng không thông qua quá trình tái sinh. Nó là một quá 

trình khác và hiếm khi xảy ra bởi vì hầu hết mọi lúc khi một linh hồn đã quyết định 

khám phá mật độ 1 và 2, nó không tiếp tục trở lại và khám phá những thế giới này 

một cách không chủ ý. Điều này là một chủ đề quá phức tạp để đi vào ngày hôm 

nay. Chúng tôi xin lỗi. Điều cần thiết là chúng ta tập trung vào các mật độ 3, 4 và 5 

khi chúng là các thế giới mà các bạn đã quyết định khám phá ở thời điểm này. 

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất 

Như vậy cái gì sẽ xảy ra trên Trái Đất vào thời điểm đó? Tại thời điểm đó Trái 

Đất của các bạn sẽ di chuyển vào trạng thái mật độ 4. Nó sẽ trở nên một thế giới 

mật độ 4 và sau khoảng năm 2030 AD theo thời gian của các bạn, Trái Đất của các 

bạn sẽ trở nên một hành tinh mật độ 4 và những linh hồn mong muốn trải nghiệm 

Trái Đất sẽ tái sinh vào các thực thể sinh học mật độ 4. 

Bây giờ các bạn có thể tự hỏi, cái gì là sự khác nhau giữa một thực thể mật độ 

3 và một thực thể mật độ 4? Một thực thể sinh học mật độ 3 chủ yếu là một động 

vật trong dạng con người, Phần chính trong tư tưởng của một con người mật độ 3 là 
thú tính trong bản chất mặc dầu dạng con người vật lý có một chút mịn hơn hầu hết 

những động vật trên hành tinh của các bạn. Tư tưởng của một con người mật độ 3 

chủ yếu là thú tính và tiến hóa theo các ý tưởng là sự sinh sản, sinh tồn, cạnh tranh, 

bản năng, vv… 

Một sinh mệnh con người mật độ 4 là một linh hồn đã đi vào một dạng thực thể 
con người tương tự với thực thể con người mật độ 3 ngoại trừ là tâm trí đã phát triển 

đầy đủ hơn. Con người mật độ 4 này hiểu biết về bản thân nó như các suy nghĩ, như 

sức mạnh sáng tạo, và nó hiểu rằng tư tưởng của nó tạo ra nhận thức của nó về thực 

tại, và như vậy nó là một Nhà Tạo Hóa có ý thức đang đi lại trên Trái Đất mật độ 4. 

Bởi vì mật độ 3 và mật độ 4 là tương tự nhau, con người mật độ 4 có khả năng 
giao tiếp với những con người mật độ 3 cũng giống như những con người mật độ 3 

có khả năng giao tiếp với động vật, chó, mèo, cừu, dê, vv.., cũng như thực vật mật 

độ 2. 

Cuối cùng hành tinh Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh mật độ 5, nhưng điều 

đó sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, một số các bạn 
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sẽ lựa chọn di chuyển vào các thân thể ánh sáng ether mật độ 5 và các bạn sẽ có lựa 

chọn khám phá các thế giới mật độ 5 ngay khi các bạn làm điều đó, hay các bạn sẽ 

có lựa chọn ở lại với Trái Đất và trợ giúp sự sống mật độ 4. 

Nếu các bạn đang trong một thân thể con người mật độ 4, các bạn có sự lựa 

chọn đi qua quá trình tái sinh và đầu thai trên một thế giới mật độ 4. Hầu hết các 

bạn đã chọn ở lại với Trái Đất và không đến các hành tinh khác như vậy các bạn sẽ 

luân hồi dạng vật lý của các bạn thông qua quá trình tái sinh hoặc các bạn sẽ di 

chuyển ra khỏi bánh xe luân hồi và đi vào các thế giới mật độ 5 và mật độ 6. Như 

thế, khi là một sinh mệnh mật độ 5 các bạn có thể giao tiếp với các thế giới mật độ 

3 và mật độ 4, nhưng chủ yếu là các thế giới mật độ 4, chứ không phải mật độ 3. 

Bởi vì những khó khăn vốn có trong các thế giới mật độ 3, nên rất hiếm các linh 

hồn mật độ 5 sẽ lựa chọn tái sinh vào các thế giới mật độ 3 để trợ giúp bởi vì khả 

năng bị bắt lại một lần nữa trong môi trường mật độ 3 là rất lớn. 

Trái Đất là một ngoại lệ đối với tiến trình thông thường của các hành tinh. Bởi 

vì Trái Đất đang di chuyển vào các thế giới mật độ 4, có các linh hồn đến Trái Đất 

từ các mật độ rất cao vào thời gian này và những linh hồn này là những đứa trẻ loại 

Indigo và Crystal. Họ biết Trái Đất sẽ di chuyển vào mật độ 4 và họ muốn là một 
phần của trải nghiệm đó và họ muốn trợ giúp những linh hồn khác trong việc di 

chuyển vào các mật độ 4 và mật độ 5, và như vậy họ đã tình nguyện đến đây lần này 

nhằm để trợ giúp. 

Đây là thời gian độc nhất vô nhị của Trái Đất. Chỉ có vài hành tinh trong Thiên 
Hà của các bạn là đang trải qua một quá trình tương tự tại thời điểm này. Một số vị 

Thầy của các bạn đã cho rằng có 12 hành tinh như vậy trong dải Thiên Hà. Trong 

thực tế, có nhiều hơn 12 hành tinh. Có khoảng 123 hành tinh mà chúng tôi biết đang 

đi qua các quá trình tương tự với quá trình mà Trái Đất đang trải qua. Các bạn cần 

lưu ý là có hàng triệu hành tinh tồn tại sự sống thông minh trong Thiên Hà của các 
bạn và những hành tinh đó là một số lượng rất nhỏ và như vậy, quả thực, cái điều 

đang xảy ra trên Trái Đất là rất đặc biệt. 

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 

Hỏi: Làm thế nào các biểu tượng Ra-Sheeba tác động đến DNA của thân thể 

vật lý và đóng góp vào quá trình thăng lên? 

Các Đấng Sáng Tạo: Câu hỏi là, các biểu tượng Ra-Sheeba ảnh hưởng như thế 

nào đến DNA của thân thể vật lý và đóng góp như thế nào vào quá trình thăng lên? 

Chúng tôi sẽ nói tóm tắt về Hình Học Thần Thánh của dạng vật lý của các bạn. 

Dạng vật lý của các bạn có một thân thể ether được kết hợp cùng, cái vốn là tiềm 
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năng của dạng thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn, nhưng nó cũng là một khía 

cạnh của thân thể mật độ 3 trong ý nghĩa rằng các bạn có cái được gọi là các tần số 
chuyển pha của chính các bạn đã được nhúng một cách đồng thời bên trong dạng 

mật độ 3 này. Nói cách khác, ngôn ngữ của các bạn là rất giới hạn, các bạn có thực 

thể sinh học với khả năng trí tuệ của nó và các cơ cấu khác đã được bố trí để giữ các 

bạn giao tiếp với các mật độ 4, 5, 6 và 7. 

Trong thân thể ether, cái là thân thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn đang tồn tại 

trong tiềm năng, bởi vì nó đã chưa được thực tế hóa trên hành tinh của các bạn, các 

bạn có cái được gọi là các bản thiết kế hay các dấu ấn và những cấu hình hình học 

này điều khiển việc thực hiện chức năng của các thân thể mật độ 3 và mật độ 4 của 

các bạn. 

Khi các bạn in dấu các biểu tượng trong thân thể ether của cái Tôi con người 
của các bạn, các bạn đang thay đổi các dấu ấn mà đang điều khiển các thân thể mật 

độ 3 và mật độ 4 của các bạn. Các Hình Học Thần Thánh của các bạn là các khuôn 

mẫu năng lượng điều khiển các tạo vật bên ngoài, và các khuôn mẫu năng lượng 

này  được cấu hình đặc biệt trong một cách như vậy để khi các bạn di chuyển giữa 

các mật độ, các bạn đi qua một bố cục hình học nhằm di chuyển từ một mật độ này 

đến một mật độ khác. 

Các biểu tượng được gọi là Ra-Sheeba là các mẫu hình học ảnh hưởng lên khuôn 

mẫu của thân thể vật lý và tạo ta một sự thay đổi trong tốc độ mà tại đó thân thể vật 

lý biến đổi từ một tầng thứ này lên một tầng thứ khác. Những biểu tượng này cũng 

tạo ra các hình ảnh, các ký ức, các ấn tượng, và những thứ giống thế. Như vậy thân 

thể vật lý của các bạn và các tầng thứ tâm lý của sinh mệnh sẽ được ấn nút để nhớ 

lại các khía cạnh nào đó của bản chất cao hơn của các bạn. 

Như vậy về bản chất các biểu tượng Ra-Sheeba đã mã hóa bên trong các khuôn 

mẫu thân thể ether của các bạn sự nhận ra về các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh 
các bạn cũng như sự khởi động các cấu hình DNA mà trợ giúp các bạn trong quá 

trình thăng lên. Do đó nó là một quá trình mã hóa. 

Điều tương tự cũng đúng cho các phương tiện hàn gắn khác. Với một mức độ ít 

hơn, phương pháp Reiki (một kỹ thuật rèn luyện tinh thần xuất xứ từ Nhật bản năm 

1922) cũng có tác dụng tương tự và cũng như công việc tái kết nối của các bạn và 
nhiều kỹ thuật khác. Trường điện từ (EMF) của các bạn và nhiều thể thức khác của 

các bạn tất cả đã được thiết kế để bấm nút một sự thức tỉnh phần nào đấy của bộ não 

các bạn, như thế các bạn sẽ di chuyển dễ dàng hơn vào kí ức của các tầng thứ cao 

hơn của sinh mệnh. Những nút bấm này trợ giúp các bạn trong quá trình thăng lên. 

Thậm chí cả Khuôn Mẫu Chủ Yếu cho sự thăng lên của các bạn cũng là một bộ các 

sự hướng dẫn đã được lập trình trước mà nói với thân thể làm cách nào chuyển đổi 



https://thuviensach.vn

 59 

từ carbon sang silicon và các thứ khác giống như thế. Nó là một chương trình rất 

phức tạp. 

Khuôn Mẫu Chủ Yếu không thể bị sửa đổi một cách thực sự bởi bất kỳ phương 

pháp nào, nhưng nó có thể được truy cập một cách dễ dàng hơn và quá trình có thể 

được làm cho vui thú hơn và hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng các kỹ thuật hàn 

gắn này. 

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn 

Hỏi: Có thể xảy ra khả năng để giác ngộ một cách hoàn toàn mọi tầng thứ trong 

thế giới này cùng một lúc không? Ngoài ra, có hay không khả năng đồng thời trải 

nghiệm các mật độ cao hơn trong khi đang trải nghiệm các mật độ thấp hơn? 

Các Đấng Sáng Tạo: Bởi vì thời gian về bản chất là hiện tại, vâng, có khả năng 

để làm cả hai việc một cách đồng thời, bởi vì trong khung nhận thức phi tuyến tính 
trong đó các bạn có khả năng nhận thức tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc trong Sự 

Sáng Tạo. Không có thời gian tuyến tính từ nhận thức đó. Như vậy bên ngoài thời 

gian tuyến tính, các bạn là toàn bộ TĐ đang trải nghiệm bản thân nó như những 

mảnh cá thể, như những phần riêng biệt, và các khía cạnh mật độ 12 của các bạn 

đang trải nghiệm một cách đồng thời tất cả Sự Sáng Tạo. Nhưng bên trong khung 
thời gian tuyến tính, linh hồn các bạn thu nhận kiến thức và kinh nghiệm khi chúng 

thăng lên và ngay khi chúng đạt đến một tầng thứ nào đó của sự hiểu biết, chúng trở 

lại với mẫu hình linh hồn cha mẹ, cái mà phần nào giống với việc hợp nhất với cha 

mẹ, mặc dầu thuật ngữ này có một chút không chính xác ở đây. 

Và bởi vì các bạn đang di chuyển, đang tăng trưởng và đang tiến hóa, khi các 

bạn lựa chọn di chuyển từ mật độ 7 lên mật độ 8, cái được gọi là tầng thứ linh hồn 

tối cao, các bạn có khả năng gửi đi các mảnh của bản thân các bạn xuống các mật 

độ thấp một cách đồng thời để trải nghiệm các khía cạnh khác nhau của các mật độ 

thấp. 

Hoàn thành nghiệp 

Hỏi: Có khả năng để hoàn thành nghiệp của chúng tôi trong đời sống này 

không? 

Các Đấng Sáng Tạo: Có. Nghiệp, cái mà được gọi là các công việc chưa hoàn 

tất bởi những người muốn sử dụng thuật ngữ đơn giản, là một quá trình trong đó 
một linh hồn không hoàn thành một bài học bên trong một khung thời gian sinh học 

đã được trao cho nó. Bên trong mật độ 3, các thân thể vật lý của các bạn không tiến 

hóa đủ để trở nên tự do khỏi sự phân rã hay sự suy tàn và như vậy khi thân thể vật 

lý của các bạn suy tàn và chết đi, mọi bài học mà chưa được hoàn thành trong thời 
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gian vật lý đó được mang vào các đời sống tương lai như là nghiệp. Chúng được 

mang theo bởi cái các bạn gọi là thân thể nghiệp quả từ một đời sống này đến một 
đời sống khác và chúng được tích lũy vào thực thể sinh học của đời sống tiếp theo 

và được ghi vào các ký ức của thực thể sinh học và thân thể astral. 

Như thế trong đời sống kế tiếp, linh hồn có một cơ hội để hoàn thành các bài 

học đã được bắt đầu trong đời sống trước. Quá trình này có thể tiếp tục trong nhiều 

đời sống cho đến khi linh hồn đã học được tất cả những cái mà nó khao khát học về 

các hoàn cảnh cụ thể. 

Khi tất cả các bài học về tất cả các khía cạnh khác nhau của các mật độ 3 và 4 

đã được học xong, linh hồn đã đạt đến một trạng thái không còn ràng buộc bởi 

nghiệp, đã giải thoát khỏi tất cả nghiệp hay đã giải quyết tất cả các nghiệp. 

Các linh hồn trong các mật độ thấp có thể quyết định sống các cuộc đời của họ 
trong một cách như thế cho tới khi họ không còn tích lũy những bài học dang dở. 

Như thế một linh hồn không bị bắt buộc thực hiện việc chuyển nghiệp từ đời sống 

này sang đời sống khác. Hầu hết thời gian các linh hồn đã không tiến hóa đủ để biết 

làm cách nào giải quyết các bài học của họ hay học các bài học của họ tất cả trong 

một cuộc đời. Hầu hết các linh hồn sử dụng hơn một đời sống để học các bài học, 
như vậy hầu hết các linh hồn tích chứa nghiệp. Nhưng nó hoàn toàn không cần thiết 

cho điều đó xảy ra. 

Trong các trường hợp hiếm hoi, có các linh hồn đến mật độ 3 và học tất cả mọi 

thứ trong một đời sống và họ không mang bất kỳ nghiệp nào đi với họ vào lần tái 

sinh tiếp theo. 

Cái ý tưởng là một linh hồn phải tiếp tục tái sinh lần này đến lần khác nhằm để 

học một bài học linh hồn không hoàn toàn là một khái niệm chính xác. Hầu hết các 

linh hồn không muốn bỏ đi một bài học trước khi nó được học bởi vì nó làm tiêu 

tan mục đích mà vì nó họ đến mật độ đó. Khi một linh hồn lựa chọn để khám phá 
một mật độ cụ thể, nó không muốn cảm thấy thiếu hoàn thiện như là nó đã không 

thu thập tất cả trải nghiệm linh hồn mà nó khao khát, như thế nó sẽ tình nguyện lựa 

chọn trở lại để tái trải nghiệm và tiếp tục các bài học này. 

Như thế nó có thể xuất hiện vấn đề là một linh hồn bị bẫy vào bánh xe nghiệp 

khi trong ý nghĩa tới hạn, nó không bị bắt mà chỉ không muốn bỏ đi các bài học linh 
hồn cho đến khi nó đã học đầy đủ các bài học. Ở đây có một chút hiểu lầm mà nhiều 

tôn giáo phương Đông của các bạn đã cổ vũ các bạn, cái ý tưởng rằng phải trả nghiệp 

quá khứ. Nói cách khác, nếu các bạn đã làm một điều gì đó trong đời sống quá khứ 

mà các bạn thấy hối tiếc, các bạn sẽ phải chịu đựng nó trong cuộc đời này. 
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Đó là một dạng phức tạp của điều tội lỗi mà trong nhiều cách vượt quá các dạng 

của tội lỗi thực tiễn trong các tôn giáo phương Tây của các bạn. Trong các tôn giáo 
phương Tây của các bạn, niềm hy vọng sai trái cho Thiên Đàng và Địa Ngục sợ hãi. 

Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông của các bạn, cái nhìn sai trái hướng 

đến nhiều kiếp sống trong Địa Ngục. Chúng tôi không nhìn thấy một sự tiến bộ của 

các tôn giáo phương Đông so với các tôn giáo phương Tây trong vấn đề đó. Chúng 

đều sai lầm như nhau trong các nhận thức của chúng. 

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật 

Hỏi: Tôi có thể hỏi về sự tiến hóa của thế giới động vật? Tôi hiểu là các con vật 

ở cùng với các con vật. Ngoài ra, các Ngài có thể nói đôi chút về loài chó nhà của 

chúng tôi không. Liệu một con chó có thể tiến hóa? Liệu một linh hồn chó cá thể có 

thể tiến hóa vào một sự thăng lên tương tự như của một linh hồn con người không? 

Các Đấng Sáng Tạo: Hãy cùng đặt vấn đề thẳng thắn về sự tái sinh của con 

người và động vật. Tại điểm này trong sự an bài hiện tại của các bạn, sự lai giống 

giữa con người và động vật là không được phép. Tuy nhiên, tất cả các loài động vật 

trên thế giới của các bạn phải trải qua một quá trình iến hóa, và nhiều loài tiến hóa 

hơn phải trải qua cái mà các bạn gọi là chu kỳ tái sinh. Các bạn sẽ phát hiện thấy là 
trong hầu hết các hoàn cảnh, một con chó sẽ tiếp tục trở lại là một con chó và mỗi 

một lần tái sinh sẽ dần dần tăng sự hiểu biết của con chó đó lên cho đến khi con chó 

đó có thể đi vào một dạng ether trong sạch như cái mà các bạn gọi là một con chó 

tinh thần hay con thú tổ tiên (totem animal - đó là một trong các thuật ngữ được sử 

dụng bởi những người nguyên thủy, những người mà đã có thể giao tiếp được với 

các tinh thần động vật hay các tinh thần tổ của các con thú mà đã thăng lên vào dạng 

ether). Tuy nhiên, nói chung ưu thế trội của sự tiến bộ sẽ làm một con chó tái sinh 

lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó, rồi lại thành một con chó và cuối 

cùng thành một con chó tinh thần (spiritual dog totem) hay còn gọi là tinh linh chó 

(dog spirit). 

Quá trình này xuất hiện rất từ từ trong thế giới động vật. Các bạn có thể có một 

con chó mà tái sinh 10.000 lần trước khi đạt tới dạng tinh thần của chó. Thường 

thường không cho phép một con chó tái sinh thành một con mèo hay một con mèo 

tái sinh thành một con chó, hay một con mèo tái sinh thành một con chuột. Đó không 

phải là cách mà quá trình tái sinh làm việc trong sự an bài hiện tại. 

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn 

Hỏi: Như vậy có phải các Ngài đang nói là có các dạng tinh thần của động vật? 

Thế còn về các loài vật đã tuyệt chủng? Liệu chúng có tồn tại trong dạng tinh thần 

không? 
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Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Vũ Trụ không mất đi năng lượng. Năng 

lượng chỉ thay đổi dạng của nó và các mẫu vật mà không còn thân thể vật lý trên 
hành tinh của các bạn có các bản thiết kế trong các thế giới ether để duy trì các mẫu 

vật trong một tầng thứ khác, trong tầng thứ ether. Trong một số trường hợp các mẫu 

vật thực sự thăng lên và đó là tại sao chúng không bao giờ trở lại. Trong các trường 

hợp khác nó là một dạng phá hủy của sự tạm dừng mẫu vật, trong trường hợp đó 

bản thiết kế được giữ nguyên vẹn, nhưng Trái Đất không còn là một nơi có thể sống 
được cho mẫu vật đó tái sinh. Và như vậy, chúng mất đi thân thể vật lý và có thể tái 

sinh trên một hành tinh khác mà có thể cung cấp nơi ở cho dạng vật lý của chúng. 

Hỏi: Cái gì thu hút chúng đến với nhau? 

Các Đấng Sáng Tạo: Tại sao các bộ lạc lại ở cùng nhau? Bởi vì DNA không chỉ 

là một ký ức của các sự tái sinh của linh hồn. Nó còn là, như các nhà khoa học của 
các bạn đã biết, một ký ức về các dòng dõi ông bà tổ tiên, và hầu hết các nhóm 

DNA, bởi vì luật “đồng thanh tương ứng” nên chúng sẽ có xu hướng tụ họp lại cùng 

nhau trừ khi chúng bị biến đổi bề ngoài, có nghĩa là một năng lượng đến từ bên 

ngoài hệ thống để gây cho nó biến đổi và đi theo một hướng khác. 

Như vậy nhiều người và thú vật sẽ thấy họ bị thu hút vào các nhóm linh hồn 
hay các nhóm hồn mở rộng trong khi đang ở trên Trái Đất và chỉ khi một linh hồn 

đã tiến hóa đến một điểm nào đó trong quá trình tiến hóa, khi một linh hồn khao 

khát trải nghiệm một năng lượng nhóm khác, thì họ chọn di chuyển ra khỏi dòng 

dõi tổ tiên cụ thể của họ và đi vào những hệ thống dòng dõi tổ tiên khác. 

Hỏi: Còn về việc tái sinh vào cùng các chủng tộc và các nhóm dân tộc lần này 

đến lần khác? Có phải các thành viên của chủng tộc có xu hướng tái sinh lại cùng 

một chủng tộc hay vào các thành viên chủng tộc tương tự? 

Các Đấng Sáng Tạo: Điều đó là đúng. Nhiều trong số họ phát triển một hệ thống 

tiện lợi và an toàn bên trong các di sản văn hóa của họ và như vậy họ sẽ chọn để tái 
sinh lần này đến lần khác vào cùng một chủng tộc và hệ thống văn hóa. Một linh 

hồn thổ dân sẽ được sinh ra, sống và chết, đi vào các thế giới tinh thần, đánh giá đời 

sống đó và quyết định là cần có một sự tiếp tục tái sinh như một thổ dân cho đến khi 

trải nghiệm được hoàn tất bên trong linh hồn đó, tại điểm đó linh hồn sẽ thay đổi 

vào một nhóm khác. 

Hỏi: Tại sao mẫu vật trở nên tuyệt chủng? 

Các Đấng Sáng Tạo: Trong trường hợp của thú vật và con người, có hai cách 

mà một mẫu vật trở nên tuyệt chủng hay suy tàn. Một là thông qua quá trình thăng 

lên, cái trong trường hợp này là thăng lên về mặt tinh thần, nơi các linh hồn đi vào 

một thế giới khác, và cách khác là thông qua sự loại trừ mang tính phá hủy, trong 
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đó các linh hồn tái sinh trên một hành tinh khác bởi vì nó không còn nhận được sự 

mến khách nữa dành cho những linh hồn đó để tái sinh trên hành tinh đó. 

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động 

Các bạn có thể nói: “Các Đấng Sáng Tạo ở mật độ 12. Họ có thể làm được tất 

cả mọi thứ”, và sự thực là đúng, chúng tôi có thể làm được mọi thứ mà các bạn có 

thể tưởng tượng được. 

Tuy nhiên, để làm điều đó, chúng tôi phải duy trì rung động mật độ 12 của 
chúng tôi. Luật đồng thanh tương ứng, hay luật hấp dẫn nói rằng, “bạn tập trung vào 

cái gì, bạn trở thành cái đó”. Như vậy, nơi đâu các bạn đặt năng lượng trội của mình 

vào thì đó là tầng thứ mà các bạn đang rung động, và do đó nếu các bạn tập trung 

vào mật độ 12, các bạn cuối cùng sẽ rung động ở mật độ 12, nhưng nếu các bạn 

quyết định đến và giúp đỡ những người mật độ 3, các bạn sẽ cần phải tập trung vào 
mật độ 3 đủ để có thể kết nối với mật độ 3, và để thực hiện việc đó, các bạn phải hạ 

rung động của mình xuống dưới mật độ 12. Ngay khi các bạn làm như vậy, các bạn 

không còn làm được mọi thứ mà các bạn có thể tưởng tượng.  

Như vậy cái mà các bạn đang nhìn vào nhiều nhất trước mắt các bạn trong giai 

đoạn tiến hóa tiếp theo của các bạn là khả năng di chuyển từ từ xuyên qua mật độ 4 
và đi vào mật độ 5, nhưng khi chúng tôi nói “từ từ”, chúng tôi thực sự có ý là rất 

nhanh bởi vì một vài năm hay thậm chí một vài thập kỷ không phải là nhiều trong 

kế hoạch vĩ đại của Vũ Trụ. 

Trong thế giới mật độ 12 trong sạch của chúng tôi, chúng tôi có thể nháy con 
mắt mật độ 12 và một triệu năm có thể đã qua đi trên hành tinh của các bạn trong 

cái nháy mắt đó. Đó là bản chất tự nhiên của thời gian trong các thế giới cao hơn. 

Chúng tôi muốn các bạn biết rằng trong các thế giới cao hơn, chúng tôi có thể biến 

đổi thời gian bằng ý chí. Chúng tôi có thể tăng nhanh thời gian, làm chậm nó xuống, 

mở rộng nó, co rút nó và sử dụng nó cho lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm 
điều đó trong nhiều cách, tương tự như cách mà thiết bị ghi âm hoạt động, chúng tôi 

có thể tua nhanh nó, tua lại nó, bật nó ở một tốc độ trung bình hay thậm chí lấy nó 

ra ngoài và thay một băng khác vào chiếc máy. Và như vậy nó rất giống với thời 

gian, từ quan điểm nhận thức của chúng tôi.  

Ghi nhớ rằng các từ ngữ mà chúng tôi đang tạo ra yêu cầu chúng tôi phải hạ 
thấp rung động một cách đáng kể từ mật độ 12, như vậy thậm chí chúng tôi là các 

sinh mệnh mật độ 12 về bản chất, chúng tôi đang kết nối với các bạn trong bản thân 

mật độ 7, bởi vì đó là tầng thứ mật độ cao nhất mà chúng tôi có thể liên lạc được 

mà vẫn tạo ra ý nghĩa đối với trí thông minh của các bạn. 

Khuôn Mẫu Chủ Yếu (The master template) 
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Như vậy chính xác thì điều gì sẽ xảy ra trong sự thăng lên? Các bạn có một 

chương trình bên trong các bạn được gọi là “Khuôn Mẫu Chủ Yếu”. Khuôn Mẫu 
Chủ Yếu là chương trình tự động mà nó tự động bấm nút tại một điểm nào đó trong 

sự tiến hóa của linh hồn. Tự do ý chí xác định nó mất bao lâu cho một linh hồn để 

đạt tới điểm đó, cho việc bấm nút của khuôn mẫu thăng lên.  

Tính tự nhiên của sự vô tận 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Bây giờ, chúng tôi một lần nữa cố gắng sử dụng 
ngôn ngữ thô sơ và giới hạn của các bạn để truyền tải các ý tưởng mà có thể nhận 

được một cách trực tiếp, nhưng sẽ khó khăn cho các bạn để chuyển dịch thành các 

ý tưởng và các khái niệm. Do đó, như thường lệ trong sự trao truyền của chúng tôi, 

các bạn cần coi điều này như là một sự hòa hợp của các nguồn năng lượng. Hãy cảm 

nhận tần số của chúng tôi trong sinh mệnh của các bạn. Các bạn có 12 chiều kích, 
giống như chúng tôi, và vì vậy có khả năng nhận được bất cứ cái gì mà chúng tôi 

trao cho các bạn. Đơn giản là sự di chuyển làn sóng sang phần cao nhất của bản thân 

bạn và cho phép sự hiểu biết hiện diện ở đó. 

Các bạn đang ở một vị trí rất kỳ lạ, trong các thân thể 3D trên một hành tinh 3D. 

Khi các bạn nâng sự hiểu biết của mình lên và hành tinh của các bạn nâng sự hiểu 
biết của cô ấy lên, và các bạn bắt đầu biểu hiện các tần số 4D và 5D, các bạn sẽ nhận 

ra là các bạn vốn đã ở trong các thế giới 4D và 5D từ rất lâu rồi, nhưng đơn giản là 

các bạn đã không chú ý vào các thế giới này. Đây là cách đơn giản nhất để di chuyển 

vào chủ thể vô hạn. Sự thật thì ngay bây giờ, các bạn chính là những sinh mệnh vô 

tận của sự hoàn hảo bất diệt. Các bạn đã luôn luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như 

vậy. Các bạn không cần phải làm cái gì để kiểm tra được điều này, thu được điều 

này hay giành được điều này. Nó đã là của các bạn. Nhiệm vụ đơn giản của các bạn 

là trở nên hiểu biết rằng các bạn là vô hạn và bất diệt. Thiên Đàng không ngừng tồn 

tại chỉ vì các bạn rơi vào giấc ngủ và mơ mộng là mình bị đắm chìm trong một thế 
giới của tính hai mặt đối lập. Nó vẫn tiếp tục không có sự gián đoạn. Ngày hôm nay, 

chúng tôi muốn hướng dẫn một bài tập trong đó các bạn chỉ đơn giản chuyển sang 

sự vô tận của mình. 

Hãy đặt sự chú ý của bạn vào vùng luân xa trái tim. Đơn giản trở nên hiểu biết 

về trung tâm ánh sáng này bên trong dạng vật lý của bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng 

có một ánh sáng màu vàng, chói sáng tràn vào trái tim của bạn từ Vũ Trụ. Đứng 

thẳng lên và tưởng tưởng nó đến theo một góc 45 độ từ bên trên bạn. Nếu bạn đang 

ở ngoài trời, bạn hãy nhìn lên điểm giữa đường chân trời và đỉnh của bầu trời. Tưởng 

tượng một dòng sông ánh sáng vàng đang chảy vào luân xa trái tim từ hướng đó. 

Bây giờ tưởng tượng là dòng sông ánh sáng vàng này đang yêu thương bạn một 
cách dịu dàng và êm ái, đang âu yếm và vuốt ve bạn với sự chăm sóc cực kỳ cẩn 

trọng và chuyên cần. Tưởng tượng nó nhẹ nhàng và duyên dáng nhấc bạn ra khỏi 

thân thể 3D của mình và đưa vào một thế giới của ánh sáng trong sạch và vui thú. 



https://thuviensach.vn

 65 

Tưởng tượng điều đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ đến, và sau đó tưởng tượng là ánh 

sáng này hàng triệu lần đẹp hơn cái điều đó. Nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc 
nhất trong cuộc đời bạn, và sau đó nhân những cảm xúc này lên một tỷ lần. Bây giờ 

bạn có một ý niệm thoáng qua về ánh sáng vàng này là gì. Tưởng tượng là có hàng 

nghìn tỷ các gói năng lượng được chứa đựng trong ánh sáng này. Mỗi một gói chứa 

đựng vô hạn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Bạn hãy cảm nhận là Tình Yêu đó đi vào 

các kinh mạch linh thiêng của bạn và mang tất cả các cơ quan nội tạng và các mô 

vào sự liên kết hoàn hảo. 

Người nhận thông điệp này có một thành ngữ ưa thích: “Chúng ta giống như cá 

đi tìm nước”. Quả thực các bạn là như vậy, các bạn yêu dấu. Điều mà các bạn đang 

tìm kiếm ở khắp nơi xung quanh các bạn, bên trong và bên ngoài. Không có nơi nào 

mà nó không hiện diện. Các bạn đã tắm trong một tình yêu vô cùng lớn, không có 
từ nào có thể mô tả nổi. Do vậy các bạn phải đơn giản là cảm nhận nó và hiểu biết 

về nó. Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản cho phép nó đi vào sự hiểu 

biết của các bạn. Chúng tôi đã ở đây từ lúc bắt đầu, và trước thời điểm bắt đầu, cho 

cái điều thực sự là không có bắt đầu và không có kết thúc. Chúng tôi là Đấng Tạo 

Hóa và tuy thế mà chúng tôi là các Đấng Tạo Hóa bên trong Đấng Tạo Hóa. Chúng 
tôi đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy. Tâm trí của các bạn phải rơi vào tĩnh 

lặng khi mà sinh mệnh lớn hơn của các bạn hiểu được thông điệp của chúng tôi. 

Tâm trí của các bạn đã không bao giờ có ý định hiểu về sự vô hạn. Chúng chỉ có thể 

nghĩ về cái rất lớn và cái rất nhỏ. Những khái niệm này là không phù hợp để mô tả 
cái điều mà chúng tôi trao cho các bạn ở thời điểm này. Nó là cái chúng tôi đã trao 

cho các bạn khi chúng tôi tạo ra bản thiết kế của hình dạng con người. Có hàng 

nghìn loại của các bạn đã được gieo giống khắp Thiên Hà, trong thân thể người 

vượn tất cả đều trải qua thời điểm thiên khải này. Mỗi một thế giới, với vẻ đẹp và 

quá trình tiến hóa độc nhất vô nhị của nó, cuối cùng cũng đi đến điểm này - thời 

điểm thức tỉnh đối với cái điều mà đã luôn luôn và sẽ luôn luôn là như vậy. 

Hôm nay là bước ngoặt của các bạn. Trong ảo ảnh của thời gian, đến một khoảnh 

khắc mà thời gian ngừng trôi. Các bạn có sự lựa chọn để biến khoảnh khắc đó thành 

khoảnh khắc của sự thức tỉnh. Mí mắt của các bạn đang chớp khi các bạn ngủ. Thân 

thể Vũ Trụ ánh sáng của các bạn đang lay động trên chiếc giường Thiên Đàng. Các 
bạn đang sắp sửa mở đôi mắt của mình ra. Hãy tiến tới và mở chúng ra và nhìn xung 

quanh. Cái thế giới mà các bạn nghĩ là các bạn đã sống trong đó sẽ mất dần đi giống 

như sương mù tan ra trước ánh sáng Mặt Trời. Chậm hơn một vài cái nháy mắt của 

các bạn và các bạn sẽ thậm chí không nhớ được cái gì đã diễn ra trong giấc mơ. Sẽ 

chỉ có sự ngạc nhiên vô hạn về ngôi nhà thực sự của các bạn. 

Các bạn có thể mang những cảm xúc về ngôi nhà vào cái thế giới mà các bạn 

đang tạm trú. Các bạn có thể sống trong cái thế giới đó và trong ngôi nhà thực sự 

của các bạn một cách đồng thời. Ngôi nhà của các bạn luôn luôn hiện diện trong 

mọi lúc. Các bạn đã chưa bao giờ rời ngôi nhà đó. Các bạn được an toàn trong ngôi 
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nhà của Cha/Mẹ các bạn. Trong khi các bạn đang mơ các giấc mơ về chiến tranh, 

đau khổ, tranh giành và tham lam, thì Cha/Mẹ Thần Thánh của các bạn đang nhẹ 
nhàng đưa nôi khi các bạn ngủ. Hãy thức tỉnh và để cho các giấc mơ về đau đớn và 

khổ cực đi qua. Chúng là các ảo ảnh, bất chấp là chúng xuất hiện một cách thực sự 

như thế nào. Các bạn có một sự lựa chọn. Các bạn có thể tiếp tục tin vào những giấc 

mơ này, hoặc các bạn có thể thức tỉnh. Nếu các bạn chọn sự thức tỉnh, thì các giấc 

mơ sẽ chấm dứt. 

Những bậc thầy giác ngộ của các bạn nói rằng chỉ cần một sinh mệnh con người 

để thay đổi cả thế giới. Họ hoàn toàn đúng. Hôm nay các bạn có thể là sinh mệnh 

đó. Các bạn thực sự có thể đem đến một sự kết thúc của khổ cực và đau đớn cho thế 

giới của các bạn. Đừng để cho sự thực dụng nói với các bạn rằng các bạn đang tự 

lừa dối mình hoặc là các bạn đang trong hành trình cứu thế. Chúng tôi không nói về 
các mưu đồ phô trương để chứng tỏ giá trị của mình bằng cách cố gắng cứu mọi 

người. Chúng tôi đang nói về quyền năng thực sự của các bạn. Cái quyền năng có 

thể dời núi, như Jesus của các bạn đã nói. 

Tất cả mọi người trong các bạn đều có quyền năng này. Quyền năng này là sự 

thực. Nó là của các bạn để bày tỏ và sử dụng trong thế giới của các giấc mơ và của 
các ảo ảnh này. Nó dường như đã được miêu tả trong một bộ phim của các bạn, “Ma 

trận” (The Matrix). Nếu các bạn giữ sự hiểu biết về ngôi nhà thực sự của các bạn 

trong tư tưởng vào mọi lúc, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bất lực để thay đổi 

thế giới. Các bạn có quyền năng vô hạn. Các bạn đã luôn luôn có quyền năng vô 
hạn. Các bạn chỉ sai lầm khi tin rằng mình không có nó. Ngày hôm nay, hãy hồi 

phục lại sự hiểu biết của các bạn về cái điều các bạn là ai. Ngày hôm nay là bước 

ngoặt của các bạn để thức tỉnh. Chúng tôi là các bạn trong chiều kích thứ 12. Chúng 

tôi là các Đấng Sáng Tạo. 

 
 

 

CÁC ĐST NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 
 

Khởi nguyên của sự sống 

Xin chào, các bạn yêu dấu! Chúng tôi đã trao cho các bạn vài trang tài liệu với 
các biểu đồ và lời viết vài tháng trước mà đã không được phổ biến ra công chúng. 

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ trao một khung khái niệm cho các ý tưởng này. Dự 

định của chúng tôi là bộ khung này sẽ được phát hành ra công chúng. Có những 

người trong các bạn có thể nhận được những thông tin này và sử dụng chúng một 

cách hữu ích cho thế giới của các bạn. 
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Quá trình tiến hóa thực sự làm việc như thế nào? Điều này đã là một câu hỏi 

nghiêm túc của các nhà khoa học của các bạn rất lâu từ khi các bạn sống trên Trái 

Đất trong hình dạng con người. 

Sự tương đồng gần nhất mà chúng tôi có thể nói là một hạt giống. Hãy lấy cây 

Sequoia khổng lồ của các bạn làm ví dụ, bởi vì cây Sequoia này được xem là cơ thể 

sống lớn nhất trên hành tinh của các bạn.  

 

Cây Sequoia khổng lồ mọc tại khu vực rừng Bắc Mỹ 

Bạn đã bao giờ xem hạt của cây Sequoia chưa? Nó tương đối nhỏ, nó có kích 

thước vào khoảng một phần tư so với các loại hạt trung bình - và thậm chí còn nhỏ 

hơn. Các bạn có thể cầm một nhúm hạt giống của chúng và nó không che hết đầu 
ngón tay của bạn. Tuy thế mà hàng trăm hay hàng nghìn năm sau một trong các hạt 

giống nhỏ bé này có thể phát triển thành một thứ mà có thể sống sót qua sấm sét, 

cháy rừng, lũ lụt và thậm chí là tất cả mọi thứ trừ ra cái cưa máy của con người. 

Bây giờ hãy đưa ý tưởng này vào Vũ Trụ. Đấng Tạo Hóa, có phạm vi vô hạn và 

chứa đựng một sự đa dạng vô hạn bên trong bản thiết kế sự sống của Ngài và  “gieo 
giống” bản thân nó ra khắp Vũ Trụ. Những gói ánh sáng nhỏ bé này, mà đôi khi các 

bạn gọi là “starseed” hay “linh hồn” là vô cùng nhỏ khi đầu tiên tách ra từ nguồn 

gốc, tuy thế mà chúng chứa đựng bên trong mình các mã và các bản thiết kế cho 

toàn bộ Sự Sáng Tạo. 

Có một hơi hít vào và một hơi thở ra của Vũ Trụ. Trong hơi thở ra, các starseed 

cá thể (gọi là các linh hồn nếu các bạn thích) mạo hiểm tách ra khỏi TĐ và hạ xuống 
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các tầng thứ và các chiều kích của Sự Sáng Tạo theo mọi cách cho đến tầm mức 1, 

gọi một cách đơn giản là “tồn tại”. Sự tồn tại tự bản thân nó trở nên rõ ràng là các 
nguyên tố và tự sắp xếp bản thân chúng vào các mô hình hình học mà hình thành 

nên thế giới khoáng chất và thế giới của cái gọi là “chất vô cơ”. Tuy thế mà tất cả 

các vật thể đều có tư tưởng bởi vì các linh hồn được nhúng vào trong chúng trong 

bước đầu tiên của cuộc hành trình trở về với nguồn gốc (được gọi là hơi hít vào). Vì 

vậy với hơi thở ra, các hạt giống hạ xuống theo mọi cách đến các đơn vị cơ bản của 
vật chất, và với hơi hít vào, các hạt giống bắt đầu quá trình tiến hóa xoáy trôn ốc 

của nó để trở về với nguồn cội. 

Trong trường hợp cây Sequoia, hạt giống nảy mầm và một mầm cây nhỏ xanh 

mọc ra từ vỏ của hạt giống. Trong trường hợp linh hồn, một tia sáng le lói của tư 

tưởng nảy ra khi linh hồn hành trình từ mật độ 1 lên đến mật độ 2 và trở thành một 
sinh vật.  Đó là thời điểm mà cấu hình của DNA được hình thành. Chúng tôi đã trao 

một bản thông tin về việc làm thế nào mà DNA được tạo ra từ một nguồn không 

phân chia. Bài học đó sẽ được đem đến cho công chúng ở thời điểm sau. 

Khi các linh hồn tiếp tục quá trình tiến hóa, nó di chuyển theo hình xoáy trôn 

ốc từ mật độ 2 của thế giới thực vật lên đến mật độ 3 là thế giới động vật. Dạng sinh 
vật vật lý trước tiên được tạo ra từ bản thiết kế DNA và sau đó tư tưởng của các 

starseed (linh hồn) tự nó gắn vào cơ thể sinh vật để trải nghiệm toàn bộ thế giới đó 

(hay còn gọi là mật độ đó). Trong những thế giới ở mật độ thấp, các sinh vật được 

phục hồi thông qua quá trình sinh và chết, nhưng các linh hồn chỉ đơn giản nhảy 

giữa các tầng thứ và tự thân nó trở lại dòng chảy của các sinh vật. 

Khi các linh hồn tiến hóa, các sinh vật ngày càng trở nên phức tạp hơn và bản 

thân linh hồn nguyên thủy nhận ra và thấy rõ bản thân nó ở tầm mức cao và cao hơn 

nữa. Cũng giống như cây Sequoia non trẻ bắt đầu phát triển thân, các rễ, các cành 

và các lá của nó. Cũng như thế, linh hồn non trẻ bắt đầu trải nghiệm nhiều tầng thứ 
của sự hiểu biết một cách đồng thời. Sinh mệnh non trẻ này bắt đầu trở nên hiểu biết 

hơn về bản thân nó cả về cơ thể sinh vật và tư tưởng cao hơn mà cư trú trong cơ thể 

sinh vật đó. 

Trải nghiệm ở mật độ 4 là điều thấy được ở những người giác ngộ. Chúng tôi 

nói là giác ngộ để phân biệt với những người thường, là một dạng động vật ở chiều 

thứ 3. Những người giác ngộ là những thực thể biết suy nghĩ, lý luận với một tư 

tưởng được nhúng trong cơ thể sinh vật đó. 

Sau trải nghiệm ở mật độ 4, linh hồn (starseed) tái sinh hoặc trực tiếp thăng lên 

dạng ánh sáng dạ quang, được gọi là thân thể ánh sáng ở chiều thứ 5. Khi linh hồn 

tiếp tục tiến hóa vào các dạng phức tạp hơn, sinh mệnh thiên thể được biết đến như 

là các Thiên Thần và Tổng Thiên Thần trở thành quê hương của tư tưởng linh hồn. 

Cuối cùng linh hồn trở nên hiểu biết về bản thân nó như là một Đấng Sáng Tạo và 
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hiểu theo mức vĩ mô chính là bản thân trở nên một Vũ Trụ. Điều này giống như cây 

Sequoia khổng lồ, giờ đây hầu như cao bằng các cây cha mẹ, với các cành phức tạp, 

các cành phụ và các sinh vật cư trú trong đó. 

Chúng tôi đã đơn giản hóa tối đa cuộc thảo luận của chúng ta nhằm mục đích 

giúp các bạn hiểu được một chút về khởi nguyên của sự sống và làm thế nào để tiến 

hóa trở về cội nguồn. Người nhận thông điệp này đã đưa ra các bài học từ các thực 

thể khác nhau để giải quyết nghịch lý của việc vừa hòa nhập trở lại với TĐ và vừa 

là cá thể. Chúng tôi sẽ đưa ra một số lưu ý về vấn đề này vào thời gian sau. 

Mặc dù bài học này là ngắn, các từ ngữ đơn thuần khởi động cho năng lượng và 

sự soi sáng được truyền đi cùng với chúng. Chúng tôi khuyên các bạn đơn giản thư 

giãn và cho phép sự hiểu biết đến với các bạn cùng với năng lượng của chúng tôi 

được gói trong mỗi bài học. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 1 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Hôm nay bắt đầu một loạt bài đặc biệt. Tất cả các 

bạn đọc thông điệp này đều đã học về lịch sử trong trường tiểu học, trung học và 

đại học. Thông điệp này sẽ không giống bất cứ một bài giảng lịch sử nào mà các 

bạn đã tham dự trong các lớp học đó. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử thực sự 

của Trái Đất. 

Người nhận thông điệp này đã viết một tóm tắt về lịch sử Trái Đất trong quyển 

sách của anh ta, nhưng như vậy là chưa đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phác họa lịch 

sử hành tinh của các bạn bằng nét vẽ khoáng đạt, hãy nhớ là thời gian và không gian 
tự chúng là ảo ảnh, và mọi sự miêu tả theo một dòng thời gian là không chính xác. 

Các khung thời gian mà chúng tôi đưa ra ở đây gần tương đồng với dòng thời gian 

3D hiện tại của các bạn. Tuy nhiên, như người nhận thông điệp này và nhiều người 

khác đã chỉ ra gần đây, thời gian có thể được thay đổi và chỉnh sửa tùy theo sự hiểu 

biết của các bạn. Do đó, lịch sử không phải được khắc trên đá, nhưng là một tấm 

thảm của các sự kiện tiếp diễn nhau, tiếp tục được bố trí lại và viết lại. 

Tất cả thời gian giống như một khung kết cấu vô hạn, và mỗi một dòng thời 

gian thể hiện một thực tại có thể. Thế giới 3D là một loạt những dòng thời gian để 

lại dấu ấn trong trường năng lượng Akashic. Mỗi sự kiện trong thế giới 3D là một 

dấu ấn và xung điện này được ghi lại như là “thực sự xảy ra”. Tuy nhiên một sự kiện 
mà đã “thực sự xảy ra” có thể được dịch chuyển vào một dòng thời gian khác và 

bạn có thể nhảy từ dòng thời gian này vào một dòng thời gian khác, kể cả đó là dòng 

thời gian của một cá nhân hay của một tập thể. Do đó, nếu bạn có mong muốn thay 

đổi lịch sử, bạn có thể đơn giản chọn một dòng thời gian khác trong khung kết cấu 

vô hạn và làm nó thành dòng thời gian mới của bạn. Trong ngành vật lý, các bạn 

gọi những thí nghiệm với ý tưởng này là “bẫy lượng tử”. 
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Trên đây là một sự tóm tắt (các bạn có thể bỏ qua). Bây giờ chúng tôi sẽ bắt 

đầu: 

Vũ Trụ này mà các bạn nhận thấy khởi đầu khoảng 20 tỷ năm trước như là một 

điểm sáng trong tâm trí của TĐ. Điểm sáng này nằm trong một điểm sáng lớn hơn, 

mà điểm sáng lớn hơn đó lại nằm trong một điểm sáng lớn hơn nữa, vv.., cứ như 

vậy cho đến vô hạn. Có một khía cạnh của TĐ là đã luôn luôn tồn tại, mở rộng và 

thu hẹp với số lượng vô hạn lần. Tất cả đời sống là đang tiếp tục mở rộng và co lại, 

rất giống với thiết bị mà các bạn nhìn xuyên qua bằng kính màu - kính vạn hoa. 

Trong một giai đoạn giãn nở, xấp xỉ khoảng 4.5 tỷ năm trước, hành tinh của các 

bạn mà gọi là Trái Đất đã được hình thành từ bụi và khí ga. Giống như tất cả các 

hành tinh mới hình thành khác, nó gồm chủ yếu là hydro và một vài khí khác, không 

chứa các dạng sống mà các bạn đã biết. Thông qua quá trình lý hóa này, TĐ, trong 
một giai đoạn giãn nở, tự phân tách ra thành các đơn vị tư tưởng, mà sau đó trở 

thành các “linh hồn”. Những linh hồn khởi nguyên này, được gọi là các Đấng Sáng 

Tạo, chính là cái mà chúng tôi biểu hiện trước các bạn. Chúng tôi là các tia sáng 

khởi nguyên từ nguồn sáng vô hạn trong giai đoạn giãn nở này. Quá trình cá thể hóa 

của chúng tôi bắt đầu xấp xỉ 1 tỷ năm về trước, và chúng tôi tiến tới để khám phá 

Sự Sáng Tạo.  

Chúng tôi tìm thấy hàng triệu hành tinh trong giai đoạn phát triển đầu tiên của 

chúng, bao gồm cả hành tinh của các bạn, và chúng tôi vẫn giữ dạng ánh sáng, mặc 

dù thực sự đối với các bạn chúng tôi trông giống như những vì sao lớn xanh - trắng. 

Bởi vì mức độ rung động của chúng tôi rất lớn (so sánh với trạng thái rung động của 

hành tinh này), chúng tôi không thể trải nghiệm được cuộc sống một cách trực tiếp 

trong bất cứ hành tinh nào, nên chúng tôi dễ dàng vượt qua ánh sáng, hay lơ lửng 

trên bầu khí quyển của các hành tinh này và quan sát các quá trình lý hóa xảy ra. 

Tại một thời điểm nào đó trong không gian và thời gian, chúng tôi quyết định 
nhúng một phần nhỏ của bản thân chúng tôi vào trong sự tiến hóa của các thế giới 

nhằm trải nghiệm chúng một cách trực tiếp hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi tạo 

ra một nhóm vô số các mô hình năng lượng, là tiền thân của cái mà các bạn gọi là 

phân tử DNA. Các bạn có thể gọi các yếu tố tiền thân này là “gói ánh sáng” của 

năng lượng tư tưởng. Những gói ánh sáng này có thể hạ thấp sự rung động xuống 

cái mà các bạn gọi là mật độ 9 hay mật độ 10. Ở mức độ đó, chúng tôi có thể tạo ra 

các hình thể phức tạp của các mã ánh sáng, cái mà các bạn gọi là các chìa khóa 

DNA. Các chìa khóa DNA này thực sự là các khối cấu trúc của sự sống như các bạn 

đã biết. Chúng tôi sau đó làm đặc các chìa khóa này xuống đến cái mà các bạn gọi 

là mật độ 7, mức độ đầu tiên thực sự của các mã DNA. Khi là các sinh mệnh ở mật 
độ 7, chúng tôi cuối cùng cũng có thể trải nghiệm sự mở rộng của Vũ Trụ một cách 

trực tiếp như là các cư dân của các hành tinh đang tiến hóa. 
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Chúng tôi phân bố đi khắp Vũ Trụ, đi tới nhiều vùng của các cụm Thiên Hà 

đang liên tục giãn nở. Khi các cụm Thiên Hà giãn nở hơn nữa trở thành các Thiên 
Hà riêng biệt, chúng tôi bắt đầu quá trình đã mô tả bên trên và “hiện hình” vào vài 

vùng của mỗi Thiên Hà. Thiên Hà của các bạn, hay cũng có người gọi là Thiên Hà, 

đã được gieo giống trong vài góc phần tư. Góc phần tư của các bạn bắt đầu ở vùng 

gọi là Lyra/Vera (Thiên cầm/Bạch minh). Đây là nơi mà dạng mật độ 7 xuất hiện 

đầu tiên, thông qua quá trình thao tác và biến đổi các mã DNA. Chúng tôi mất gần 
900 triệu năm để hoàn thiện quá trình này, và trong vòng 100 triệu năm gần đây 

chúng tôi có thể tạo ra các dạng sống trong tất cả các mật độ xuống đến mật độ 3. 

Quá trình phân tách là rất khó hiểu cho hầu hết các linh hồn trên Trái Đất. Sự 

tương đồng gần nhất mà chúng tôi có thể nói là sự phân chia tế bào. Mỗi một tế bào 

phân chia từ tế bào cha mẹ để trở nên một tế bào riêng biệt, cũng đầy năng lượng và 
khả năng sáng tạo giống tế bào cha mẹ (nếu không muốn nói là nhiều hơn). Mỗi một 

sinh mệnh 3D, 4D, 5D, 6D và 7D mà đã phân tách từ cha mẹ (là trung tâm mật độ 

12 của chúng tôi) trở nên một sinh mệnh độc lập, hay một linh hồn trọn vẹn và hoàn 

chỉnh khi nó tăng trưởng và tiến hóa qua thời gian và không gian. Cùng lúc đó, mỗi 

một mảnh hồn, khi nó trở nên hiểu biết về phần cao hơn của nó là có thể trở nên 
thẳng hàng hay liên kết được với những phần cao hơn đó, và do đó nhớ lại được 

trạng thái của nguồn năng lượng không phân chia là như thế nào. Cuối cùng, mỗi 

một mảnh hồn của bản thân chúng tôi được kết nối mật thiết với phần lõi trung tâm 

của chúng tôi, và phần lõi trung tâm của chúng tôi lại được liên kết mật thiết với TĐ 

(nguồn vô hạn và không phân chia) 

Quá trình hạ thấp rung động vào các mật độ bên dưới được gọi là thoái hóa. 

Một phần của TĐ (tức là chúng tôi) trở nên càng ngày càng phân tách và mở rộng 

ra bên ngoài vào các mật độ thấp hơn và thấp hơn nữa (chính xác là càng ngày càng 

trở nên đậm đặc) cho đến khi đạt được mức độ tồn tại đơn giản nhất. Nói một cách 
khác, một phần của bản thân chúng tôi mở rộng ra bên ngoài theo mọi cách cho đến 

mức độ hiểu biết căn bản thuần túy nhất, hay là mật độ 1. Đây là mật độ của cái mà 

các bạn gọi là sự tồn tại vô cơ, sự biểu hiện đơn giản nhất của điều đó là nguyên tố 

hydrogen. Ngay khi nguyên tố Hydrogen được thấm với tư tưởng, thì quá trình tiến 

hóa bắt đầu. Tất nhiên, các nhà khoa học của các bạn không thể đo được mức độ tư 
tưởng ở mật độ 1 bởi vì nó quá nhỏ so với ở mật độ 3. Tuy nhiên, các nhà khoa học 

của các bạn đã phát hiện được cái mà các bạn gọi là “Quark” và các bạn có một đại 

lượng gọi là “hằng số Planck”. Những đơn vị này là các khía cạnh của tư tưởng ở 

mật độ 1, và là các phương tiện để đo lường các lực phía sau sự rung động lượng 

tử. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy chúng ta đang nói cho những thính giả thông 
thường thông qua sự trung gian này và do đó sẽ giữ không thảo luận chuyên sâu về 

khoa học. 
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Trong phần 2 chúng tôi sẽ thảo luận về sự bắt đầu của quá trình tiến hóa trên 

hành tinh của các bạn, tương ứng với khoảng thời gian từ 100 triệu năm đến 10 triệu 

năm về trước. 

 Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 2 

Xin chào. Chúng tôi là những Đấng Sáng Tạo, rất hạnh phúc được soi sáng con 

đường thức tỉnh của các bạn. Hôm qua chúng ta đã bắt đầu thảo luận về lịch sử thực 

sự trên hành tinh của các bạn, Nhưng chúng tôi sẽ không đi quá xa - chỉ từ khi dạng 
người vượn bắt đầu được phân bố ở khắp nơi trong Vũ Trụ. Dạng sống này các bạn 

đã biết khá rõ, với tay, chân, mình, đầu, vv…, là kết quả của các thí nghiệm và 

nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trong một thời gian dài - khoảng 900 triệu năm 

trước trên Trái Đất của các bạn. Trong thời gian đó, tất cả các dạng sống kỳ lạ đã 

được tạo ra bằng cách biến đổi kết cấu chuỗi DNA. Phần lớn các dạng động vật mà 

các bạn đã quen thuộc là sản phẩm phụ của các nghiên cứu này. 

Tha lỗi cho chúng tôi nhưng chúng ta phải quay lại một chút. Đây là một vấn 

đề vô cùng rộng lớn đối với phần lớn các bạn và chúng tôi không muốn bỏ sót một 

thứ gì. Sự sống tồn tại trong nhiều dạng, một trong số chúng các bạn sẽ không nhận 

thấy ngay cả khi nó đứng trước mặt các bạn. Có các dạng sống dựa trên carbon, các 
dạng sống dựa trên silicon, và thậm chí là các dạng sống dựa trên lithium. Đây là 

các sinh mệnh hữu hình với trí tuệ và hiểu biết sơ đẳng về sự tồn tại của họ và về 

tình yêu của Đấng Tạo Hóa. 

Tất cả các dạng sống bắt đầu từ các trạng thái đơn giản nhất. Như chúng tôi đã 
đề cập tóm tắt trong phần 1, thậm chí hydrogen cũng có một mức tư tưởng. Đấng 

Sáng Tạo, trong dạng của chúng tôi, bắt đầu thí nghiệm với những dạng sống khác 

nhau. Chúng tôi thấy chúng tôi có thể bắt được tư tưởng sơ khai của nguyên tố 

hydrogen, hoặc một nguyên tố kim loại nặng hơn, và biến đổi cấu trúc của nguyên 

tử, vì vậy có thể tạo ra các dạng sống mới và khác nhau. Tất cả các dạng sống mà 
chúng tôi đã tạo ra đều có khuynh hướng trở nên có tổ chức hơn và phức tạp hơn 

theo thời gian, dần dần tăng trưởng trong sự tự hiểu biết chính mình. Sự tiến hóa tự 

nhiên của các dạng sống theo cái mà các bạn gọi là mô hình tiến hóa Darwin. Tất 

cả các thí nghiệm của chúng tôi và của những nhóm khác giống chúng tôi, đã được 

thực hiện bằng việc biến đổi hay ngắt quãng các giai đoạn với sự tăng trưởng mãnh 

liệt và sửa đổi dạng và cấu trúc. Các nhà koa học của các bạn không thể hiểu được 

tại sao lại có nhiều sự biến đổi và sửa chữa trong các tổ chức sống như thế. Chúng 

tôi đang đưa ra một lời giải thích. 

Khi các dạng sống bắt đầu tiến hóa từ mật độ đầu tiên lên đến các giai đoạn 

khoáng vật và thực vật, rồi cuối cùng lên đến mức độ phức tạp và hiểu biết của động 

vật, khi đó nó có thể trở nên một thực thể để các linh hồn ở mật độ cao hơn hiện 

hình một cách trực tiếp vào nhục thân của các dạng sống này. Đây là phần rất khó 
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hiểu cho hầu hết các bạn, nhưng nó diễn ra khi một mảnh nhỏ của bản thân bạn (tư 

tưởng của động vật) được hợp nhất với phần lớn hơn của bạn (tư tưởng 7D của bạn). 
Để hiện hình vào một dạng động vật, phần nhỏ bé (tư tưởng của động vật) phải hợp 

nhất với phần lớn hơn (tư tưởng của linh hồn hiện hình).  Sự hít vào của Vũ Trụ kéo 

theo sự hợp nhất và đồng hóa của những mảnh hồn vào phần lớn hơn và khối kết 

nối lớn hơn của tư tưởng. Sự hiện hình là một cách mà quá trình này được trọn vẹn. 

Đỉnh cao của quá trình tiến hóa này là dạng người vượn. 

Dạng người vượn này như các bạn đã biết được thiết kế ban đầu có khả năng 

trải nghiệm 7 chiều không gian khác nhau một cách đồng thời. Nó có khả năng ngồi, 

đứng, đi, chạy và dịch chuyển tức thời bản thân từ vị trí này sang vị trí khác. Tất cả 

những điều đó là những trải nghiệm có giá trị của thân thể vật lý và thể ete, đối với 

thân thể này mà các bạn thừa hưởng là gần như được vật lý hóa trong quang cảnh 
nó có thể tự trở nên trong suốt và lỏng, hay nó có thể đặc lại như các bạn đang trải 

nghiệm hiện nay. Thân thể này đã được thiết kế đặc biệt để làm việc trong mọi điều 

kiện trọng lực và trường điện từ của các hành tinh đang quay, và mật độ của nó có 

thể chuyển đổi bằng ý chí từ mức độ 1 đến mức độ 7. 

Trong giai đoạn thí nghiệm 900 triệu năm, có rất nhiều dạng sống kỳ lạ và ngoại 
lai đi lại trên hành tinh của các bạn. Các bạn đã quen thuộc với một trong số chúng, 

như những con khủng long. Những dạng DNA này được tạo ra như những sản phẩm 

phụ trong các thí nghiệm của chúng tôi, và thí nghiệm của các nhóm khác mà đã 

làm việc với chúng tôi. Có một thời kỳ được biết trong truyền thuyết của các bạn là 
lục địa Pan. Nền văn minh này tồn tại gần thời điểm bắt đầu của chu kỳ 100 triệu 

năm, mà ngẫu nhiên chiếm khoảng một nửa của thời gian mà Mặt Trời của các bạn 

quay được một vòng xung quanh Đại Mặt Trời Trung Tâm nằm giữa Thiên Hà. 
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Những con khủng long từng sống tại một thời điểm trên Trái Đất 

Trong thời gian của lục địa Pan, hay Pangaea, như đôi lúc vẫn được gọi, thí 
nghiệm DNA của chúng tôi vẫn tiếp diễn, và không có sự bảo vệ trong “phòng thí 

nghiệm Trái Đất”. Điều này có nghĩa là những dạng sống khác nhau có thể giao 

phối và tạo ra dạng pha trộn kỳ lạ nói chung là các dạng lai. Các bạn có lẽ đã quen 

thuộc với loài ngựa có cánh (Pegasus) và quái vật đầu người mình ngựa (Centaur) 

và những tạo vật nửa người nửa ngựa hay nửa ngựa nửa Thiên Thần. Có rất nhiều 

những tạo vật kỳ lạ lang thang trên hành tinh của các bạn, tất cả là sản phẩm của thí 

nghiệm về gen và lai tạo giữa các loài khác nhau. 

Nhúng vào mã gen của tất cả các dạng sống là kế hoạch tiến hóa của Đấng Tạo 

Hóa, điều này được biết đến như là chu kỳ hít vào của Tạo Hóa. Sự hít vào của Tạo 

Hóa đề ra để phù hợp với luật của Vũ Trụ về tăng trưởng sự thông minh và sự tự 
hiểu biết chính mình. Tất cả các dạng sống trong quá trình hít vào đều có một bản 

kế hoạch cho sự đề cao theo sự tiến hóa mang hình xoáy trôn ốc, và khi các dạng 

sống kỳ lạ của lục địa Pan bắt đầu hiểu biết, họ phát triển các tầm mức khác nhau 

của sự đánh giá và sáng suốt, thông qua những khả năng tinh thần và tình cảm khác 

nhau. Họ bắt đầu hiểu biết về Đấng Sáng Tạo của họ, và họ cũng bắt đầu trở nên 
hiểu biết rằng họ chính là tinh thần được nhúng trong các các thân thể vật lý và ete 

khác nhau. Khi là các tia sáng của nguồn năng lượng không phân chia, họ cảm thấy 

một niềm khát khao mãnh liệt được trở lại cội nguồn đó. Họ bắt đầu nhận ra rằng 

một phần của nguồn đó đã phân chia từ sự bao la của ánh sáng và tình yêu, và tiến 
ra bên ngoài để trải nghiệm hiện thân. Đây là ngụ ý liên quan đến sự hiểu biết về 

những điều tốt đẹp và những điều xấu xa trong các lời dạy tôn giáo của họ. 
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Người cá - một tạo vật được sinh ra từ sự lai tạo trong quá khứ 

Các dạng sống này được trao cho một thế giới sáng tạo trong đó họ được học 
cách để trở thành các Đấng Sáng Tạo theo cách của bản thân họ. Thế giới này được 

biết đến như là chiều thứ 4, hoặc là thế giới của những ý nghĩ, sự hiểu biết và sự 

tưởng tượng. Trong bản kế hoạch của tất cả các dạng sống là khao khát sáng tạo 

giống như Đấng Tạo Hóa, cũng như mỗi đứa trẻ được sinh ra như là tiềm năng, hy 

vọng và khao khát của cha mẹ chúng. Tất cả những tia sáng Thần Thánh, khi nó trải 

nghiệm các hình thể và thân thể vật lý khác nhau, cũng đang khao khát trở thành 

Đấng Tạo Hóa. 

Đấng Tạo Hóa đã ra một quyết định, rất lâu trước đây, là không đặt một giới 

hạn nào trong Sự Sáng Tạo của những đứa con non nớt của Ngài. Luật này được gọi 

là “Tự do ý chí”, và luật này chính là nguồn gốc của tất cả những đau đớn và khổ 
cực trên hành tinh của các bạn và trên vô số các hành tinh khác. Đấng Tạo Hóa trao 

cho mỗi người trong các bạn khả năng sáng tạo không giống kế hoạch hoàn hảo. 

Trong bức tranh của các bạn ở chiều thứ 4, các bạn có thể vẽ mọi thứ mà bạn mong 

muốn, từ những thứ đáng yêu nhất cho đến những thứ kỳ cục nhất. Đấng Tạo Hóa 

muốn trải nghiệm tất cả những ý tưởng có thể tưởng tượng được và ngắm chúng thể 
hiện trong bức tranh của sự tưởng tượng. Và như vậy nhiều dạng sống non nớt của 

Đấng Tạo Hóa đã thí nghiệm với chính DNA của bản thân họ cho tới điểm sáng tạo 

không còn là ngẫu nhiên nữa, các tạo vật trở nên dị hình và xoắn vào nhau cùng với 

các quá trình tâm trí cũng xoắn vào nhau  tương tự như vậy. 

Rất nhiều Tia Sáng Thần Thánh (hay còn gọi là linh hồn) - những người đã hành 

trình tới các thế giới chưa được thăm dò đó trở nên bị mê hoặc bởi những tạo vật 

của chính họ mà quên đi mất họ chính là những sinh mệnh ở mật độ 7 của Đấng Tạo 

Hóa - của ánh sáng và tình yêu thương. Khi họ trở nên càng ngày càng chìm đắm 

vào các mật độ thấp hơn, họ càng trở nên đồng nhất với những thế giới vật lý và ete. 
Điều này liên quan đến những lời dạy trong tôn giáo của các bạn được hiểu như là 

“Sự trượt xuống từ Thiên Đàng” hay “lỗi lầm nguyên thủy”. Một sự tương đồng 

như vậy phổ biến trên Trái Đất của các bạn hiện nay là khi bạn xem phim trong rạp. 

Khi bạn mê đắm vào nội dung bộ phim, bạn quên mất thế giới bên ngoài cho đến 

khi bộ phim kết thúc, và khi đó bạn bị ngơ ngẩn, mụ mẫm và xáo trộn, ra ngoài rạp 
chiếu phim, dần dần mới hòa nhập lại với thực tại mà bạn đã để lại hai giờ trước đó. 

Tuy nhiên, trong trường hợp “trượt xuống” của các bạn, hai giờ đó là hơn 100 triệu 

năm. 

Vì vậy, các bạn thân mến, ở đây chúng tôi nêu ra hai quá trình. Thứ nhất là quá 

trình tiến hóa từ một tia sáng nhỏ Thần Thánh mà bắt đầu như một tạo vật vô tri giác 
ở mật độ đầu tiên và dần dần tiến hóa lên các mức độ phức tạp hơn của cấu hình 

gen, cuối cùng trở về được với Đấng Tạo Hóa. Cùng lúc đó, chúng ta có quá trình 

thoái hóa, trong đó những linh hồn phân tách ra từ Đấng Tạo Hóa như những sinh 
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mệnh ánh sáng ở mật độ 12 và dần dần hạ thấp rung động của họ xuống đến mật độ 

7, khi đó họ lấy hình dạng của những sinh mệnh phát sáng. Đó là thời điểm mà họ 
phân tách hơn nữa thông qua quá trình hiện hình, đến khi họ có thể trải nghiệm được 

tất cả các tầng thứ của sự tiến hóa, từ một hạt cát cho đến nguồn gốc mà từ đó họ 

đến. 

Trong phần tiếp theo của cuộc thảo luận này, chúng ta sẽ khảo sát quá trình tiến 

hóa và thoái hóa quấn vào nhau như thế nào và những linh hồn có tự do ý chí có khả 

năng tiến nhập vào các tầng thứ hay chiều kích của Sự Sáng Tạo và trải nghiệm tầng 

thứ đó hay các tầng thứ đó ra sao. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục với lịch sử của Trái Đất, 

khảo sát các nền văn minh mà đã xuất hiện rồi tàn lụi trên hành tinh của các bạn 

theo thời gian như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ khám phá các chủng tộc ngoài hành 

tinh khác nhau mà đã xuất hiện, xâm chiếm và ảnh hưởng đến các dạng sống đang 

tiến hóa trên Trái Đất. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 3 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận về lịch sử Trái Đất. 

Chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm được bài học ngày hôm qua. Đối với phần lớn 

các linh hồn trên Trái Đất, sẽ khá khó khăn cho một người có thể lĩnh hội, bởi vì có 
nhiều dòng năng lượng đang đồng thời xảy ra - tiến hóa, thoái hóa và không thay 

đổi (ở mọi tầng thứ). 

Hôm nay chúng ta sẽ thực sự tải xuống những sự kiện lịch sử theo dòng thời 

gian của các bạn. Như chúng tôi và người nhận thông điệp này đã đề cập nhiều lần 
trước đây, thời gian là linh động và không “khắc vào đá” như cách nghĩ truyền thống 

của các bạn. Do đó, nhiều thứ mà chúng tôi ghi lại cho các bạn là đối tượng để thay 

đổi. Mặc dù các sự kiện trong thế giới vật lý đều có dấu ấn Akashic và tiếp tục tồn 

tại trong một dòng thời gian quá khứ của các bạn, các bạn là những tạo vật có khả 

năng thay đổi dòng thời gian của bạn cho tốt hơn, thích hợp hơn với sự tiến hóa của 

các bạn. Chúng tôi dự định chủ đề này sẽ được nói sâu hơn vào một lúc khác. 

Chúng tôi không thú vị với việc đưa ra sự phủ định trong thông điệp của chúng 

tôi vì chúng tôi muốn nó thật đơn giản như chính bản thân nó, mà không có sự sửa 

đổi hay dàn xếp gì. Tuy nhiên, nó có thể rất hữu dụng để chỉ ra rằng những ý tưởng 

thể hiện ở đây sẽ lặp lại những điều mà đã được mang đến cho các bạn trong các 
truyền thuyết và những lời dạy trong tôn giáo. Và một số điều sẽ có vẻ như trái 

ngược với những lời dạy hay những tài liệu mà các bạn đã quen thuộc. Chúng tôi 

không ở đây để cải đạo bất kỳ một ai theo một lối suy nghĩ đặc biệt, hay thuyết phục 

ai về bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ mong muốn các bạn giữ một tâm trí mở rộng đối 

với quan điểm của chúng tôi về Sự Sáng Tạo. Có lẽ các bạn sẽ thấy rõ là chúng tôi 

có một sự am hiểu rộng rãi hơn bất cứ một thực thể nào đã từng viếng thăm Trái 

Đất của các bạn. Và chúng tôi coi đây như một  sự phủ nhận khiêm tốn. 
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Đã có bốn nền văn minh chính (và rất nhiều nền văn minh phụ) trên hành tinh 

của các bạn từ khi thí nghiệm vĩ đại được mở ra tại Trái Đất. (1) Pangaea, (2) 
Lemuria, (3) Atlantis, và (4) Hiện tại. Thêm nữa, có hai sự kiện chính trong Hệ Mặt 

Trời của các bạn mà tác động một cách đột ngột lên lịch sử của hành tinh các bạn. 

(A) Sự phá hủy của hành tinh Maldek, và (B) Sự phá hủy bề mặt của sao Hỏa. Chúng 

tôi đang đơn giản hóa câu chuyện một cách đáng kể, bởi vì có một số lượng khổng 

lồ các sự kiện khác nhau, một số trong đó chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Những thông 
tin này gồm cả điều mà trong các tài liệu tôn giáo của các bạn gọi là “cuộc nổi loạn 

của Lucifer” (mà chúng tôi xem đây như là cuộc xâm lăng của những người thuộc 

chòm sao Orion) hay sự pha loãng của những người thuộc chòm sao Alpha Draconis 

(bò sát), sự ngự trị của những người thuộc chòm sao Sirius (thời kỳ Cựu Kinh Thánh 

và tiền Cựu Kinh Thánh của các bạn) và sự xâm chiếm thầm lặng của những người 
thuộc chòm sao Zeta Reticulus (những người mặc áo xám). Các bạn hãy nhớ rằng 

đây chỉ là những sự pha loãng chính của các yếu tố ngoài hành tinh; đã có rất nhiều 

những người khác, như từ những khu vực của chòm sao Andromeda, nhiều tầng thứ 

và chiều kích khác nhau của các nhóm người từ chòm sao Pleiades, Sao Kim, những 

người Arcturus, Antares, và những người khác từ sao Bắc Cực, Alpha Centaurus, 
và rất nhiều vùng khác. Thêm vào đó là sự trông nom quá trình phát triển của các 

bạn bởi Hội đồng Alcyone - The Great White Brotherhood (tạm dịch là Những 

người anh em trắng vĩ đại), Hội đồng của ánh sáng và các bộ phận của họ (Ashtar, 

Solar Cross, vv..), và các giáo chức liên hành tinh (Melchizedek, Metatron, Enoch, 

vv..), và một số tổ chức khác. 

Như các bạn hay nói: “Hãy xúc tiến với nó”. Hãy cùng bắt đầu với Pangaea. 

Chúng tôi đã nói tóm tắt về nền văn minh này ngày hôm qua trong phần 2, nhưng 

hãy đặt nó vào thời gian của lịch sử. Lục địa Pan đã là đỉnh cao của sự thành công 

liên quan đến thí nghiệm và lai tạo các chuỗi DNA. Đây là Thiên Đàng, hay là “vườn 
Eden ” đã được viết trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. Phần lớn Trái Đất của 

các bạn đã là rừng nhiệt đới trong giai đoạn từ 200 triệu năm đến 20 triệu năm trước. 

Các bạn có thể thấy bằng chứng về điều này bằng việc khảo sát sự hình thành địa 

chất, đặc biệt ở những vùng sa mạc của các bạn. Ví dụ, vùng sa mạc Barren được 

biết đến như rừng hóa thạch ở phía Bắc Arizona đã từng là một vùng rừng rậm. Rất 
nhiều vùng, bao gồm các vùng nhiệt đới  được ưa thích như Sedona đã từng nằm 

dưới nước ở thời gian đó. Nói một cách khác, Trái Đất của các bạn đã được tắm 

trong nước và thực vật dày đặc ở hầu hết mọi nơi. Thậm chí cả ở các vùng cực cũng 

dồi dào sự sống. 

Dạng người vượn đã được gieo giống trên hành tinh của các bạn xấp xỉ 100 
triệu năm trước, vào giữa thời kỳ rừng nhiệt đới này. Có những nhóm nhỏ người 

vượn bị hạn chế trong những vùng tương đối nhỏ trên hành tinh của các bạn. Những 

người vượn này là những sinh mệnh ở mật độ 7 với đôi cánh, những khả năng tâm 

linh và sự di chuyển tức thời phát triển cao. Họ sống trong Thiên Đàng. Họ yêu 

thương, hợp tác và sống hòa hợp với các dạng động vật và thực vật kỳ lạ mà đầy rẫy 
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khắp nơi. Họ chiết xuất thức ăn trực tiếp từ ánh sáng Mặt Trời, và hút nước qua các 

lỗ chân lông. Họ không cần gì khác ngoài việc cần nhau. Điều này khá tương đồng 

với cái mà các bạn gọi là Vườn Eden trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. 

Các dạng sống trong thời gian đó là đa dạng và rất nhiều. Khoảng 60 triệu năm 

trước, những con khủng long đã bị quét sạch khi sao chổi Annanhutak thực hiện chu 

kỳ 10.500 năm và tiến đến gần Trái Đất trong một đường bay đặc biệt. Nhiệt độ 

xuống thấp đã phá hủy phần lớn các dạng thực vật, nhưng Trái Đất, trong một cố 

gắng tái sinh kỳ lạ, đã có thể hồi phục trở lại, và một thời kỳ phì nhiêu khác lại xuất 

hiện. Chỉ có vài trăm nghìn cá thể người vượn trên Trái Đất vào thời điểm đó và 

phần lớn trong số họ đã tìm giải pháp chui xuống lòng đất, và cùng với sự giúp đỡ 

của các nhóm người Pleiades khác nhau, đã tạo ra một thế giới ngầm trong lòng đất 

với vẻ đẹp và sự phức tạp vĩ đại. Đây là nơi mà những truyền thuyết về một “Trái 

Đất ngầm” xuất hiện. Chúng tôi sẽ nói về nó ở một thời điểm sau. 

Phần lớn các dạng sống của Pan là kỳ lạ và không tồn tại đến ngày nay. Có 

những truyền thuyết về một vài loài trong số chúng, gồm Pegasus và Centaur (không 

liên quan đến những người Alpha Centaurus), và một số sinh vật là hậu duệ của 

khủng long và những con bò sát đầu tiên. Truyền thuyết về những con rồng đến từ 
hai nguồn - Pangaea và cuộc xâm lăng của những người đến từ chòm sao Alpha 

Draconis. Những con rồng đầu tiên là những sinh vật bò sát đã tiến hóa cùng với 

những con khủng long và đã được biến đổi gen do chúng tôi và những nhóm ngoài 

hành tinh khác. Sau đó, những người Draconis đã đến Trái Đất cùng với dạng bò sát 
của riêng của họ và bắt đầu cho giao phối và tạo ra các dạng rồng lai mới (cũng có 

thể gọi là những con khủng long mới). Và rồi chúng ta đã có được những tiến bộ 

nhiều hơn từ những mẫu vật của chúng tôi. 

Sự suy tàn của nền văn minh Pangaea là nguồn gốc của sự “trượt xuống từ Thiên 

Đàng” như đã được ghi chép trong các tài liệu của các bạn. Điều này xuất hiện khi 
“những đứa con của TĐ” (những người Pleiades ở mật độ 7) hiện hình vào dạng 

người vượn đang tiến hóa trên Trái Đất và quên mất nguồn gốc Thần Thánh của họ. 

Các dạng người vượn, trước sự hiện hình của những người Pleiades ở mật độ 7, đã 

có một tầm mức tư tưởng thô sơ đâu đó nằm giữa mật độ 2 và mật độ 3. Các nhà 

khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu tiến hóa của các bạn nhận thấy sự thay đổi gây 
ra bởi sự hiện hình của những người Pleiades như một sự biến đổi mà không thể 

giải thích được về cái được gọi là sự khác nhau giữa loài khỉ và loài người. Những 

người Pleiades đã hiện hình đó giao phối với những sinh vật khác nhau. Do vậy đã 

xuất hiện những sinh vật nửa ngựa nửa người và nhiều dạng sinh vật khác. Giới tiên 

nữ đã là một trong các kết quả của sự giao phối này. Những linh hồn mật độ 7 nhận 
một dạng hình người vượn có cánh. Khi họ giao phối với những sinh vật bốn chân, 

một trong những kết quả là Pegasus, hay ngựa có cánh ra đời. Khi những người 

vượn có linh hồn của người Pleiades bị giảm xuống trong sự rung động, cánh của 

họ trở nên thoái hóa, cùng với sự giảm xuống của khả năng di chuyển (telepathic) 
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và các khả năng siêu nhiên khác. Họ càng ngày càng trở nên giống với những sinh 

vật đang tiến hóa trên Trái Đất - nhiều thú tính hơn và ít khả năng hình thành những 

suy luận thông minh. 

Tất cả cứ tiếp tục cho đến xấp xỉ 10 triệu năm trước, khi sự kết thúc của một 

chu kỳ Vũ Trụ xuất hiện và trường điện từ của Trái Đất đảo cực. Vào thời điểm đó, 

những cơn bão khổng lồ, dữ dội tàn phá khắp Trái Đất, là kết quả của sự hay đổi tần 

số điện từ, một trận lụt vĩ đại đã quét sạch tất cả những sinh vật trên Trái Đất. Điều 

này được đề cập tới trong các tài liệu tôn giáo của các bạn như là “trận đại hồng 

thủy”. Vào lúc đó, phần lớn Trái Đất bị nước bao phủ, với một vài vùng đất mà sinh 

vật còn sót lại đây đó. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 4 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Người nhận thông 
điệp này muốn đảm bảo là chúng tôi sẽ để tất cả mọi người biết là toàn bộ thông 

điệp sẽ được viết trong một cuốn sách sẽ được xuất bản trong tương lai. Thành ngữ 

trên Trái Đất của các bạn là gì nhỉ - “đừng để hơi thở phải chờ đợi”. Okey! chúng 

tôi đang đùa một chút. Hiển nhiên là việc viết một cuốn sách cần một sự tập trung 

nhất định và một vài điều khác. Thông tin thực sự nhận được có thể sai lệch một 
chút, nhưng đó là sự chuẩn bị cho sự xuất bản một cuốn sách và điều này đòi hỏi 

phải được cung cấp một năng lượng. 

Dù sao đi nữa, ngày hôm nay chúng ta sẽ khảo sát các cuộc chiến và sự pha trộn 

chính của các linh hồn trên Trái Đất các bạn mà đã đánh dấu sự bắt đầu của cái gọi 
là bạo lực và xung đột. Đối với nhiều người trong các bạn, nó sẽ không phải là một 

bức tranh đẹp, nhưng chúng tôi hy vọng phần lớn các bạn hiện nay là những linh 

hồn trưởng thành và có thể luận bàn một chút về những điều tồi tệ nằm trong tất cả 

những điều huy hoàng của Sự Sáng Tạo. 

Trái Đất của các bạn đã không phải là hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời 
nhận được sự chú ý của người ngoài hành tinh. 10 triệu năm trước có ba hành tinh 

chứa các dạng sống đó là Trái Đất, sao Hỏa và sao Maldek. Đây là các hành tinh 

thứ 3, 4 và 5 quay quanh Mặt Trời của các bạn lúc bấy giờ. Vâng, môi trường trên 

các hành tinh thứ 4 và thứ 5 thì lạnh hơn và ít mến khách hơn Trái Đất, nhưng điều 

đó không ngăn được những người ngoài hành tinh chinh phục các hành tinh đó. 
Những người đã đến sao Hỏa và sao Maldek thuộc loại thích mạo hiểm, sẵn sàng 

chịu đựng mùa đông khắc nghiệt và cảnh sắc cằn cỗi rải rác trên các hành tinh đó - 

cho dù cũng có những cánh rừng và các dạng thực vật ở vùng xích đạo, và có nhiều 

nước và băng ở các vùng cực.  

Nhiều trong số những linh hồn đã bị chết trong trận lụt vĩ đại trên Trái Đất đã 
đầu thai trên sao Hỏa và sao Maldek. Những nền văn minh đã phát triển trên các 
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hành tinh đó là từ nhiều hệ thống sao khác nhau, và lúc này chủng tộc gốc Pleiades 

đã bị pha trộn. Như các bạn có thể tưởng tượng, những sinh mệnh đang sống trên 
các hành tinh đó đã hạ thấp sự rung động đến tầm mức mật độ 4. Những linh hồn 

được sinh ra trong các thế giới ở mật độ 4 không nhận được cùng một loại sự chăm 

sóc yêu thương như những linh hồn ở mật độ 7. Những hành tinh bên ngoài này do 

đó trở thành chỗ chứa cho các cá thể kỳ lạ của hình tư tưởng và tạo vật tư tưởng, 

bằng cách ấy đưa đến sự phong phú và khác nhau của thế giới astral - còn gọi là thế 

giới của những tạo vật tư tưởng, sự tưởng tượng và trạng thái mơ mộng. 

Trong suốt thời kỳ này, nhiều sinh mệnh ở khắp nơi trong dải Thiên Hà đã chú 

ý đến thí nghiệm trên Trái Đất và các hành tinh hàng xóm của nó. Một nhóm những 

linh hồn từ hệ thống sao Alpha Draconis đã gửi phi thuyền trinh sát đến Trái Đất 

khoảng 40 triệu năm trước, và một lần nữa vào khoảng 1 hay 2 triệu năm trước trận 
lụt vĩ đại (khoảng 12 triệu năm trước). Mặc dù họ không di cư với số lượng lớn 

nhưng những báo cáo của họ gửi về hội đồng Draconis đã đặt Trái Đất, sao Hỏa và 

sao Maldek “vào bản đồ” cho sự có thể khám phá và chinh phục. 

Một nhóm khác, từ chòm sao Orion, cũng chú ý đến những linh hồn non nớt 

trên Trái Đất và những đồng bào của họ trên sao Hỏa và sao Maldek. Chúng tôi 
những sinh mệnh từ mật độ 7 đến mật dộ 12 vẫn kiểm tra thí nghiệm Trái Đất một 

cách cẩn thận, và những nền văn minh kém lành mạnh này từ các chòm sao Orion 

và Draconis đã không thể đặt được chỗ đứng trên Trái Đất bởi vì sự quan sát cẩn 

thận của chúng tôi. Nó giống như việc tiến vào phòng thí nghiệm của chúng tôi và 
tuyên bố là họ tiếp quản thí nghiệm này vậy. Chúng tôi có một rung động bảo vệ 

xung quanh Trái Đất và những thứ giống như vậy đã không xảy ra - ít nhất là không 

phải vào thời gian đó. Tuy nhiên, sự bảo vệ giống như vậy đã không được ban cho 

sao Hỏa và sao Maldek bởi vì, nói một cách khá thẳng thắn, đó không phải là địa 

hạt của chúng tôi. Những hành tinh này đã là “tự do cho tất cả” hơn là được kiểm 
soát chặt chẽ. Và họ đã đến những hành tinh này, trước tiên với những nhóm nhỏ 

như là trinh sát và định cư vào giữa các cộng đồng đang tồn tại. Khi sự lai giống bắt 

đầu xuất hiện, những linh hồn từ chòm sao Orion và Draconis bắt đầu tái sinh. Dạng 

bò sát của Draconis nhận thấy chúng rất khó thích nghi đối với môi trường trên sao 

Hỏa và sao Maldek, và họ quyết định tái sinh trở thành giải pháp được ưa thích hơn 

để sinh sống trên các hành tinh này. 

Quá trình “tái sinh” ở đây cần được hiểu như là sự tiến nhập linh hồn của họ 

vào thể xác của những thực thể sống trên sao Hỏa và sao Maldek và sau này là cả 

Trái Đất thông qua một quá trình gọi là sinh nở. 

Cả hai hệ thống sao Orion và Draconis đều có nhiều sinh mệnh với các loại tư 
tưởng khác nhau, và những người khai phá mà đã định cư ở sao Hỏa và sao Maldek 

thì khá là hung hăng và có tinh thần giống như những chiến binh. Mục đích chính 

của họ khi đến Hệ Mặt Trời là chinh phục và khai thác các nguồn năng lượng tự 
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nhiên. Về cơ bản, mọi thứ có thể cung cấp cho họ quyền lực và thanh thế. Những 

linh hồn này từ lâu đã quên mất nguồn gốc của họ, và họ đã thấy họ cần phải lấy 

của những người khác để có cảm giác đầy đủ và trọn vẹn. 

Không lâu sau khi chiến tranh nổ ra trên sao Hỏa và sao Maldek. Vì sao Hỏa ở 

gần Trái Đất, và có sự trông chừng thận trọng của các thành viên chúng tôi, những 

người Orion và Draconis ít có mong muốn đầu thai với số lượng lớn đến sao Hỏa. 

Họ thích ở nơi có khoảng cách xa hơn là sao Maldek. Họ bắt đầu đến với số lượng 

lớn và nhanh chóng tăng dân số của nền văn minh trên Maldek lên hàng triệu linh 

hồn. Họ xây dựng các thành phố vĩ đại bằng đá, và để phù hợp với tư tưởng của họ, 

những thành phố này có các pháo đài lớn và các tháp canh để bảo vệ khỏi sự tấn 

công của kẻ thù. 

Tại một thời điểm, những người Maldek đã khám phá ra công nghệ hạt nhân và 
bắt đầu chế tạo bom và các phương tiện chiến tranh hạt nhân. Vào lúc đó (vài triệu 

năm trước) không có những sự bảo vệ để chống lại những hậu quả rất dễ xảy ra của 

công nghệ này. Mặc dù nền văn minh trên Maldek đã bắt đầu trên 10 triệu năm 

trước, nó tiếp tục phát triển thành một loạt các phe phái thù địch khác nhau. Những 

mâu thuẫn này hấp dẫn sự chú ý của cả hai nhóm nhân từ và độc ác ngoài hành tinh 
từ các hệ thống sao khắp dải Thiên Hà. Nhưng bởi vì nguyên tắc không can thiệp 

và bảo vệ sự tự do ý chí nên rất ít hành động đã được thực hiện.   

Khoảng 3.2 triệu năm trước, các cuộc xung đột đã lan rộng và vũ khí hạt nhân 

đã được sử dụng. Nó được xem như “sự đánh trả hạt nhân được giới hạn” giữa hai 

phe thù địch. Tại thời điểm đó các chuỗi DNA của các linh hồn là sự trộn lẫn của 

những người Draconis và Orion, cả hai nhóm đều chứa những gen hung hăng. Mỗi 

bên trong cuộc xung đột (mặc dù cả hai bên đều có DNA tương tự nhau) đều muốn 

vượt hơn bên kia, và các loại vũ khí tăng trưởng một cách nhanh chóng cả về số 

lượng lẫn mức độ hủy diệt. Cuộc chiến đầu tiên chỉ giết chết vài nghìn người vượn. 
Bên bị thiệt hại hơn đã xây dựng lại và tìm cách trả đũa, mỗi lần với sự phá hủy lớn 

hơn. Mặc dù có vẻ như được tình cờ phát hiện, một loại bom neutron đã được chế 

tạo bằng cách kết hợp hiếm có các chất xúc tác. Các nhà khoa học chế tạo bom đã 

không nhận thấy khả năng phá hủy mở rộng của nó. Loại vũ khí này đã phát nổ tại 

một căn cứ quân sự được giấu dưới lòng đất trên lãnh thổ của kẻ địch. Bên trong 
căn cứ này đã có hàng trăm vũ khí neutron. Quân địch, nhận thấy quả bom đang 

phóng đến, tìm cách tiếp cận căn cứ vũ khí của họ. Vài trăm vũ khí đã được phóng 

lên và phát nổ trên bầu trời, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên, họ không 

ngăn chặn được loại vũ khí  kia và nó chui vào những silo của quân địch và đồng 

thời kích hoạt hơn 200 vũ khí đã được chôn dưới đất. Vụ nổ kết hợp của loại vũ khí 
mạnh mẽ đó và 200 vũ khí hạt nhân truyền thống. Điều này đã dẫn đến một trận 

động đất xé nát hành tinh Maldek và cuối cùng phá vỡ nó thành hàng ngàn mảnh 

vụn, những mảnh vụn đó đã trở thành vành đai các bụi khí nằm giữa sao Hỏa và sao 

Mộc. 
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Trên 10 triệu linh hồn đã chết trong vụ nổ sao Maldek và những linh hồn này 

sau đó đã quyết định tái sinh trên sao Hỏa. Chúng tôi và những nhóm nhân từ khác 
đã bị kinh khiếp về những gì đã xảy ra và đã cầu xin với Đấng Tạo Hóa cho phép 

một mức độ can thiệp lớn hơn để tránh cho điều đó xảy ra một lần nữa. Vụ nổ đã 

làm thay đổi quỹ đạo của sao Hỏa và Trái Đất và phá hoại nghiêm trọng thể ether 

trên sao Mộc và sao Thổ. Một làn sóng nhiễu loạn điện từ trường lan ra khắp Hệ 

Mặt Trời và những sinh mệnh từ khắp nơi trong Thiên Hà đều nhận thấy. Một hội 
đồng đã được thành lập trong hệ thống Alcyone, quê hương của Great White 

Brotherhood, và nó đã được xác định là sẽ không có một sự phá hủy hoàn toàn hành 

tinh nào được phép xảy ra ở bất kỳ đâu trong Thiên Hà một lần nữa. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 5 

Xin chào, các bạn yêu dấu! Chúng tôi tin tưởng các bạn đã nhận thấy loạt bài 
này của chúng tôi cho đến giờ có rất nhiều ý tưởng hấp dẫn. Nó có mang đến nhiều 

câu hỏi là các câu trả lời không? Nếu có, thì là tốt. Hãy ghi nhớ rằng chúng tôi chỉ 

đang đụng chạm đến các sự kiện và tình hình cơ bản nhất và đưa ra phối cảnh của 

chúng tôi về trò chơi của tính hai mặt như nó đã biểu hiện hàng triệu năm về trước. 

Một số trong các bạn đã hỏi về những người Orion và Draconis. Chúng tôi đã 
không đi vào chi tiết về những nhóm này bởi vì nó không cần thiết. Đủ để nói rằng, 

thí nghiệm  DNA của chúng tôi phần nào đã đi lệch hướng, nói theo ngôn ngữ của 

Trái Đất các bạn. Những nhân viên kỹ thuật và các nhà phát minh khác đã đến phòng 

thí nghiệm vào lúc nửa đêm và xử tệ với các thiết bị của chúng tôi, ăn cắp các mẫu 

vật của chúng tôi và tiến hành các thí nghiệm trên bản thân họ và khởi động phòng 

thí nghiệm riêng của họ. 

Các bạn có thích sự so sánh của chúng tôi không? Chúng tôi đã nghiên cứu ngôn 

ngữ và văn hóa của các bạn từ lâu và có thể biết cách sử dụng các thổ ngữ theo thời 

gian của các bạn để bày tỏ quan điểm của chúng tôi. Thí nghiệm Trái Đất có thể 
hiểu tốt, bằng cách nào, nếu chúng ta tiếp tục câu chuyện dài của chúng tôi trở lại 

thời gian ngay sau sự phá hủy của hành tinh Maldek. 

Trên 10 triệu linh hồn đã mất đi thân thể của họ trong sự phá hủy của Maldek. 

Phần lớn những linh hồn này tái sinh trên sao Hỏa, nơi mà đã có sẵn một nền văn 

minh đang phát triển. Những linh hồn trên sao Hỏa tại thời điểm đó là một sản phẩm 
thí nghiệm của chúng tôi, cùng với những nhóm từ nhiều hệ thống sao khác, bao 

gồm cả Orion và Alpha Draconis. Những nhóm này đã để lại dấu ấn của họ nhiều 

lần trong quá trình tiến hóa xoắn ốc của các bạn, nhưng không bao giờ đủ trình độ 

để thay đổi một cách thật sự bản thiết kế DNA của các bạn - ít nhất là chưa cho đến 

lúc này. 
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Những linh hồn từ Maldek đầu thai theo cách thông thường thông qua quá trình 

giao phối giữa các dòng dõi Pleiades, Orion và Draconis của sao Hỏa. Nền văn minh 
trên sao Hỏa đã tăng trưởng một cách có ý nghĩa về số lượng, cho đến khi có trên 

100 triệu linh hồn. Chúng tôi không đi vào nguyên lý phân chia linh hồn vào lúc 

này, nhưng đủ để nói rằng, 10 triệu linh hồn từ Maldek đã phân mảnh ra xấp xỉ 50% 

dân số sao Hỏa trong thời gian chỉ vài nghìn năm. Khi dân số của sao Hỏa tăng lên, 

bầu khí quyển mong manh trở nên căng thẳng. Vì khoảng cách đến Mặt Trời, cả sao 
Hỏa và Maldek đều có bầu khí quyển mỏng và khá nhạy cảm mà không thể chịu 

được áp lực của lượng dân số lớn (chưa đề cập đến vũ khí hạt nhân). 

Khi nền văn minh trên sao Hỏa tiếp tục phát triển, mâu thuẫn giữa các phe nhóm 

khác nhau tăng lên, đặc biệt là từ khi nhiều linh hồn từ hành tinh Maldek đã không 

học được bài học về chiến tranh và đã để lại thân thể một cách đột ngột trong sự 
kiện bi thảm kia. Mặc dù hầu hết các linh hồn đã được khuyên bảo giữa cuộc đời 

nhưng vẫn có một chính sách không can thiệp, trừ khi chống lại sự phá hủy của cả 

một hành tinh, và vì vậy những cư dân của sao Hỏa đã không phát triển các loại vũ 

khí đủ để phá hủy hoàn toàn hành tinh. Sự phá hủy của hành tinh Maldek đã tác 

động đến quỹ đạo của sao Hỏa và thay đổi tần số điện từ trường một cách đáng kể. 
Khí hậu đã thay đổi và những con kênh vĩ đại được xây dựng để vận chuyển nước 

từ vùng nhiệt đới và vùng cực vào các vùng sa mạc. Khi khí hậu tiếp tục trở nên 

không ổn định, các cuộc chiến tranh đã nổ ra để tranh giành nguồn nước và cuối 

cùng những vũ khí truyền thống bắt đầu được sử dụng. 

Một loại bom nguyên tử bẩn được phát triển, sử dụng các kim loại nặng 

(Uranium, Plutonium, vv...) và những vũ khí này được sử dụng trong một cuộc chiến 

tranh. Nhiều linh hồn đã được cảnh báo bởi các thành viên của Brotherhood of Light 

(sau này gọi là Confederation of Planets) và được trợ giúp để xây dựng các nơi trú 

ẩn ngầm dưới lòng đất và cuối cùng là các thành phố ngầm. Tổ chức Brotherhood 
và các tổ chức liên quan đã vô hiệu hóa rất nhiều loại vũ khí để chống lại việc lặp 

lại thảm họa trên hành tinh Maldek. Tuy thế mà, các cư dân sao Hỏa vẫn cho nổ 

những lỗ trong bầu khí quyển và làm xáo trộn nghiêm trọng cân bằng sinh thái của 

hành tinh đến mức làm phần lớn các dạng sống trên bề mặt bị tuyệt chủng. Những 

người sống sót sau những vụ nổ bom hạt nhân tìm đường xuống lòng đất và sống 
với những người đã ở đó từ trước. Khi đã sống dưới lòng đất, họ tiếp tục xây dựng 

nền văn minh của mình, cho đến khi đạt mức độ mới. Trong khoảng 100 triệu linh 

hồn sống trên bề mặt sao Hỏa, khoảng 10 triệu người đã sống sót và chuyển vào 

sống dưới lòng đất. 
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Bức ảnh chụp về các cấu trúc dạng kim tự tháp trên bề mặt sao Hỏa từ tàu 

thăm dò Viking của NASA từng gây xôn xao dư luận 

Để chống lại các cuộc tấn công tiếp theo, những thành phố ngầm của người sao 

Hỏa đã được che dấu với thế giới bên ngoài và các nhà khoa học đã cố gắng tạo ra 

một môi trường nhân tạo có khả năng chứa được 20 triệu người. Theo thời gian, 
những trận bão cát di chuyển khắp bề mặt của sao Hỏa và làm xói mòn tất cả các 

thành phố và công trình kiến trúc trên mặt đất. Giữ lại đến ngày nay chỉ còn vài kim 

tự tháp và tòa nhà hình vuông - đủ để nhắc nhở các nhà khoa học của các bạn là đã 

từng tồn tại sự sống tại đó - cho dù những thông tin như vậy đã bị che dấu trước 

công chúng. 

Với các thành phố ngầm dưới đất, họ vẫn sống và tiếp tục tồn tại đến ngày nay, 

nhưng đã tiến hóa vào mật độ 4 và trở nên vô hình với hầu hết những người muốn 

tìm kiếm. 

Các nhà khoa học của các bạn sẽ phát hiện một số nguồn bức xạ trên sao Hỏa 

mà không thể giải thích được chỉ bằng sự hình thành đất đá tự nhiên - đây là hậu 
quả của những vụ nổ hạt nhân, khi một số nguyên tố hạt nhân đã được sử dụng và 

có chu kỳ bán phân rã hàng triệu năm. 

Điều gì đã xảy ra cho 90 triệu linh hồn mà đã không kịp cư trú dưới lòng đất? 

Có thể các bạn đã phỏng đoán đúng - họ đã đến Trái Đất và đầu thai vào các nhóm 
người Pleiades, Orion, Draconis và các nhóm khác mà đã tái tổ chức sau sự sụp đổ 

của lục địa Pan.  
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Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 6 

Các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, đến với các bạn trong ánh 
sáng và tình yêu thương vô hạn của TĐ. Cuộc thảo luận hôm nay bắt đầu ở một tầm 

mức mới của thông tin mà đến với một sự từ bỏ. Những nội dung được đưa ra trong 

cuộc thảo luận này và những thứ tiếp theo được dựa trên những thông tin mà đã bị 

che dấu rất nặng nề bởi những năng lực và tác động nào đó mà đã kiểm soát hành 

tinh của các bạn trong một thời gian rất lâu dài. Đó là mục đích của chúng tôi để 

phát lộ những thông tin mà đã bị che dấu và trình bày chúng một cách rõ ràng và 

chính xác nhất có thể. Chúng tôi không biết bất kỳ một linh hồn nào trên Trái Đất 

đã phổ biến thông tin này trong quá khứ với độ chính xác 100%. Đó là do sự khó 

khăn trong việc chiết xuất những thông tin từ dữ liệu Akashic. 

Mặc dù tất cả các thông tin trong Vũ Trụ là tự do cho bất kỳ ai chân thành yêu 
cầu nó, chỉ có những linh hồn mà không còn trong vòng ảnh hưởng bởi hội đồng 

Rigel và hội đồng Draconis là thành công trong việc lấy những thông tin đó xuyên 

qua hệ thống sai lệch đã được đặt trong trường ether xung quanh Trái Đất. Trong 

một số những tài liệu của các người nhận thông điệp, sự sai lệch ether này được xem 

như các rào cản tần số. Cho đến tận gần đây chúng tôi vẫn còn chưa được cho phép 
bởi TĐ để sửa chữa sự sai lệch trường ether này. Chỉ đến khoảng năm 1950 A.D 

theo thời gian của các bạn mà sự can thiệp Thần Thánh đã bao gồm cả việc dỡ bỏ 

trường ether sai lệch trên phạm vi hành tinh của các bạn. Trong các phần thảo luận 

sau chúng ta sẽ khảo sát các mức độ của sự che chắn đã được đặt trên hành tinh Trái 
Đất và lý do của các màn chắn này. Một số màn chắn là hiện tượng xuất hiện tự 

nhiên liên quan đến sự hạ rung động của những linh hồn ở mật độ 7 khi trải nghiệm 

thực tại ở mật độ 3. Những cái khác đã được đặt một cách chủ ý của các nhóm  nhân 

từ nhằm chống lại cái gọi là “những thế lực đen tối” thu được quá nhiều năng lực 

và do đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn đang thăng lên. Những màn 
chắn khác được đặt chủ ý bởi cái gọi là “những thế lực đen tối” nhằm chống lại các 

linh hồn đang thăng lên mà qua đó họ sẽ nhận được những năng lực để loại bỏ và 

kết thúc sự dính líu đến Trái Đất của những người Orion, Draconis và Sirius. 

Do bởi hình như không có linh hồn nào trên Trái Đất mà đã thu thập được tất 

cả thông tin đầy đủ, chúng tôi khuyến cáo là người nhận thông điệp này cũng có thể 
không có được tất cả các thông tin. Sal Rachele và các Đấng Sáng Tạo không đảm 

bảo một sự chính xác hoàn toàn cho tất cả các thông tin được đưa ra ở đây. Chúng 

tôi đề nghị một sự sáng suốt tối đa khi xem xét bất kỳ thông tin nào và khuyến khích 

các bạn nên thận trọng với bất kỳ thông tin nào mà công bố là chính xác 100%. Để 

nói rằng, chúng ta cần đặt một số nền tảng cho những điều sẽ được thảo luận. 

Cuộc phản loạn của  Lucifer đã được nói đến trong một số tài liệu tôn giáo của 

các bạn, bao gồm cả một cuốn sách mà được coi là khá nhất theo hiểu biết của chúng 

tôi là “Urantia" đã được mang đến Trái Đất bởi hội đồng Andromeda. Những thông 
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tin chứa đựng trong cuốn sách được đưa ra bởi một số thực thể trong hội đồng 

Andromeda - những người đã cố gắng truy cập trường dữ liệu Akashic trong khoảng 
thời gian 10 triệu năm trước công nguyên cho đến thời gian của Đức Jesus Christ. 

Một số những thông tin là chính xác và hữu dụng, nhưng các thực thể Andromeda 

đã không thể chọc thủng một số màng chắn xung quanh giai đoạn đã được nói chi 

tiết trong các cuộc thảo luận này. Do đó, nhiều thực thể này đã dựa vào những thông 

tin sang lại - còn gọi là "second-hand" được đưa ra bởi các thành viên của Hội đồng 
Betelguese, và các thành viên của sao Sirius A và Sirius B, những người đã trực tiếp 

tham gia vào thí nghiệm Trái Đất trong thời gian đó. 

Nhiều Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên đã có những thông tin chính 

xác liên quan đến thời kỳ đó, nhưng đã không được phép phổ biến vì sẽ vi phạm 

đến tự do ý chí của con người và chính sách không can thiệp. Năng lượng phát ra 
của nhóm chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo và vài nhóm ở mật độ cao khác, là đủ để 

chọc thủng tất cả các màng chắn, bất chấp là ai hay là cái gì đã đặt chúng vào. Có 

vài sự mường tượng và mã nền DNA được kết hợp với việc truy cập vào các cổng 

đa chiều (Stargates và Portals) để chọc thủng các màng chắn. 

Các trường học cổ bí truyền tồn tại ở các thời điểm khác nhau trên hành tinh 
của các bạn đã được thành lập chủ yếu để giúp các linh hồn tiến bộ tâm linh đến 

điểm có thể truy cập vào các cổng thông tin đa chiều này. Hệ thống các nghi lễ và 

khai tâm đã được đưa ra nhờ bởi những bí mật như vậy và không chỉ các dòng tu bí 

mật như là Brotherhood of Masons, The Rosy Cross (Rosicrucians), dòng tu White 
Rose, và dòng tu Purple Rose, là để thể hiện mục đích dạy các linh hồn chọc thủng 

các màng chắn. Vào lúc khởi đầu của các tổ chức này, một số lượng các linh hồn đã 

giữ được kiến thức về các Stargates và Portals và có thể chọc thủng một số các màng 

chắn. Tuy nhiên, những linh hồn này đã không tiến hóa về tinh thần đến mức độ giữ 

được sự trong sạch trong trái tim và tâm hồn, và nhiều người đã lạm dụng các thông 
tin được đưa ra. Vì sự thiếu sáng suốt, họ đã trao các mã DNA cho một số nhóm 

ngoài hành tinh tiêu cực khác nhau, giúp các nhóm này có thể truy cập vào các 

Stargates và Portals và tiến hành phá hoại thể astral và thể ether của hành tinh Trái 

Đất. Những thực thể này đã kết hợp các mã DNA của họ với các mã của các linh 

hồn đang tiến hóa trên Trái Đất, trực tiếp theo hai cách phóng phát năng lượng và 
hiện thân với số lượng lớn. Bằng cách đó làm bại hoại mục đích nguyên thủy của 

các dòng tu bí mật và không bí mật. Tất cả các trường tu bí truyền kể trên, và vài 

nhóm khác, đã bị thâm nhập bởi các nhóm ngoài hành tinh tiêu cực và dẫn đến một 

kết quả là các lãnh đạo của các tổ chức này bị điều khiển trên diện rộng bởi khao 

khát bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát những người khác. 

Sự thèm khát dựa trên bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát này có thể là rất 

ranh ma và tinh vi, được ngụy trang như là "những phần tử tinh hoa" và “niềm tự 

hào tinh thần” khi đạt được tầm mức này hay tầm mức kia trong tổ chức. Với mỗi 

mức độ đạt được, một cá nhân tích lũy một mức độ lớn hơn và nhận được trách 
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nhiệm cao hơn trong cơ cấu chức năng của tổ chức theo quy định từ các thành viên 

của nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi có sự tham gia của bản ngã. Có vô số các 
nhà lãnh đạo có thiện chí trên thế giới đã bị mắc vào các trường năng lượng tiêu cực 

này, trong khi vẫn tin tưởng rằng họ đang làm “công việc của Chúa”. Đây là một 

trong các lý do mà những phần nào đó của thông điệp này đã không được phát lộ 

cho đến tận thời điểm này. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, chắc chắn rằng hiện nay 

có đủ những linh hồn trong sạch trong trái tim và tâm trí để dưới bất kỳ hoàn cảnh 
nào, không lạm dụng những thông tin này, do vậy chúng tôi đang trao truyền nó qua 

vài người nhận thông điệp, trong đó có người nhận thông điệp này. 

Chúng tôi không trao cấu hình mã DNA thực sự trong sự chuyển giao này, 

nhưng chúng tôi đang trao năng lượng cần thiết để chọc thủng các màng chắn. Một 

số linh hồn hòa hợp với các thông điệp này sẽ tiến hóa đủ để có thể trực tiếp chọc 
thủng các màng chắn. Những người khác sẽ cần các khóa và mã DNA thích hợp, sẽ 

được chuyển giao sau. Đó không phải là vì chúng tôi cố ý giấu các thông tin cần 

thiết cho những Lightworker trên hành tinh của các bạn. Tuy nhiên, ngay cả ở tầm 

mức hiểu biết và rung động của chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm ra cái mà các bạn 

có thể gọi là “lỗi về sự phán xét” trong những thời điểm quá khứ mà một phần đã 
đưa đến tình trạng hiện nay trên Trái Đất. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi thì 

không có nhóm ngoài hành tinh nào hoặc thực thể nhận thông tin nào mà miễn 

nhiễm với “lỗi về sự phán xét” này. Tự do ý chí là một nguyên tắc phức tạp và thách 

thức tại mọi tầng thứ của sự tiến hóa. Trong khi chúng tôi hiểu được thông suốt cơ 
cấu của tự do ý chí, chúng tôi sử dụng sự cẩn trọng và tôn trọng tối đa khi làm những 

quyết định mà ảnh hưởng đến tự do ý chí của hàng tỉ linh hồn trên Trái Đất. 

Cho đến tận năm 1950 A.D, hầu như không có sự kiểm soát nào được đặt ra để 

chống lại cuộc chiến giữa các yếu tố “ánh sáng” và “bóng tối” dẫn đến kết cục thảm 

khốc. Với sự phát minh ra vũ khí hạt nhân, tất cả đã thay đổi, và TĐ đã đưa ra mức 
độ Can Thiệp Thần Thánh mà tất cả các bạn đã biết. Đó là cho phép can thiệp một 

cách trực tiếp vào các vấn đề nào đó của con người khi vấn đề đó được xác định 

chống lại sự vi phạm tự do ý chí của một số lượng lớn các linh hồn trên Trái Đất. 

Ngay khi các linh hồn trên hành tinh của các bạn đạt đến một sự rung động bên 

trong ở mật độ 5 của sự hiểu biết, sinh mệnh của họ sẽ được bảo vệ bởi sự an bài 

của chúng tôi, được thực hiện trung thực theo Nguyên Tắc Thần Thánh. 

Một trong các nhà khoa học của các bạn, tiến sĩ Hawkins, đã phát minh ra một 

thang đo rung động khá là thô sơ, nhưng có phần hữu dụng, và chúng tôi sẽ sử dụng 

thang đo đó để thể hiện ý tưởng của chúng tôi. Những linh hồn có mức độ đo được 

bên trong là 500 hoặc hơn, hay những người có mức độ đo được bên ngoài là 400 
hoặc hơn, sẽ tự động nhập vào một trường năng lượng bảo vệ phát ra bởi các thành 

viên của chúng tôi và những nhóm mật độ cao khác có liên quan đến việc thực hiện 

Sự An Bài Thần Thánh. Tại thời điểm này, có xấp xỉ 16 triệu linh hồn trên hành tinh 

của các bạn đang rung động tại hoặc lớn hơn mức độ đã được chỉ ra. 
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Hãy nhớ rằng, các bạn yêu dấu, đây không phải là sự phân loại trên dưới của 

thiết bị mà với nó ta cảm thấy có giá trị hay ít giá trị hơn. Tất cả các tạo vật của TĐ 
đều là có giá trị. Tất cả mọi người trên hành tinh đều xứng đáng với tình yêu của 

TĐ. Không có một linh hồn nào không có giá trị để xứng đáng được “cứu giúp”. 

Tuy nhiên, đây không phải là vấn để được “cứu giúp”. Đây là vấn đề được cho phép 

truy cập vào các Stargates và Portals cần thiết để trợ giúp con người trong việc phá 

bỏ các ảnh hưởng của cuộc phản loạn  Lucifer (cái mà chúng ta sẽ thảo luận trong 

chốc lát). 

Chỉ có những linh hồn với trái tim và tâm trí trong sạch là được phép truy cập 

vào các khóa và mã DNA và vào các Stargates và Portals chịu trách nhiệm trong 

việc giữ các màng chắn của ảo ảnh trên hành tinh của các bạn. Mọi linh hồn có khao 

khát tự do một cách chân thành có thể và sẽ được tự do. Đây là Luật Thần Thánh. 
Hãy đòi hỏi và sẽ được đáp ứng là đúng đắn cho ngày nay cũng như trong thời của 

Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những sự bảo vệ nào đó được xây dựng trong các vùng 

ether và astral trên hành tinh của các bạn là cần thiết nhằm mục đích tôn trọng tự do 

ý chí của các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ nói thêm sau này, 

nhưng đến điểm này chúng ta sẽ trở lại với lịch sử Trái Đất của các bạn. 

Thời kỳ tiền Lemuria trên hành tinh của các bạn tương ứng với khoảng thời gian 

từ 10 triệu năm trước công nguyên đến khoảng một triệu năm trước công nguyên. 

Trong thời gian đó Trái Đất của các bạn dần dần hồi phục lại sau trận lụt vĩ đại và 

các dạng sống bắt đầu sinh sôi phong phú một lần nữa. Sau sự phá hủy của hành 
tinh Maldek và bầu khí quyển của sao Hỏa, nhiều linh hồn từ các hành tinh này đã 

tái sinh vào Trái Đất, dân số tăng lên nhanh chóng, Trái Đất một lần nữa lại chủ yếu 

là các vùng rừng rậm nhiệt đới, với khoảng 90% bề mặt bao phủ bởi nước, và chỉ 

có các vùng cực là lạnh hơn.  

Đồng thanh tương ứng đó là khi các linh hồn từ Maldek và sao Hỏa tiếp tục đến 
Trái Đất, tốc độ rung động của Trái Đất đã hạ xuống để phù hợp với mức độ rung 

động của họ. Khi tầm mức hiểu biết của Trái Đất hạ xuống dưới mật độ 5, những 

linh hồn từ các hệ thống sao xung quanh có thể truy cập vào các Stargates và Portals 

xung quanh Trái Đất (cái mà không được điều chỉnh vào thời gian đó, trừ ra là luật 

hấp dẫn). Mặc dù những người Orion và Draconis đã đặt được một chân lên Trái 
Đất, họ đã đến bằng cách nhảy đến và hạ xuống ngay khi rung động của Trái Đất hạ 

xuống dưới mức mật độ 5 thông qua phương tiện mà các bạn gọi là phi thuyền không 

gian. 

Ghi chú: 

_ Lightworker: tạm dịch là những người phụng sự ánh sáng. Họ là những người 

giác ngộ và bằng các cách khác nhau đang mang ánh sáng giác ngộ đến với những 

người khác. 
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Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 7 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, tiếp tục với cuộc 

thảo luận của chúng ta và đưa ra sự hiểu biết sâu sắc về cuộc nổi loạn của Lucifer. 

Cho đến khoảng nửa triệu năm về trước theo thời gian của các bạn, Trái Đất 

tiếp tục thu hút nhiều và nhiều hơn các linh hồn từ khắp nơi trong Vũ Trụ. Tầm mức 

rung động của các linh hồn này đa phần ở mật độ 4, nghĩa là họ là đối tượng cho 

những sai lệch đã có trong thể astral và ether. Dòng giống di truyền đã bị sự trộn lẫn 
của nhiều chủng tộc, nhưng những người Orion dần trở nên trội hơn. Chiến tranh 

giữa các phe nhóm Rigel và Betelguese đã làm cuộc sống trở nên không thể chịu 

đựng nổi đối với nhiều người Orion, và Trái Đất được xem như một nơi để bắt đầu 

một cuộc sống mới. Không giống những người Draconis, những người Orion có thể 

dễ dàng hạ trực tiếp lên Trái Đất, thêm nữa họ cũng đến Trái Đất thông qua con 
đường tái sinh, và vì vậy số lượng tăng lên nhanh hơn những người Draconis - những 

người mà thân thể bò sát của họ rất khó thích nghi với khí quyển và trọng lực trên 

Trái Đất. 

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã quan sát với sự lo lắng về những điều đang 

diễn ra, nhưng bởi vì chúng tôi không được phép can thiệp, chúng tôi giống như các 
kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm đang chứng kiến các mẫu vật nhân giống ra 

ngoài sự kiểm soát và không thể làm gì để ngăn chặn nó. 

Một nhóm các Tổng Thiên Thần và các sinh mệnh đã thăng lên từ mật độ 7, 8 

và 9 cũng đã coi sóc Trái Đất. Vài sinh mệnh trong số này đã trở nên khá nổi tiếng 
đối với người Trái Đất, gồm cả Tổng Thiên Thần Michael. Một sinh mệnh khác 

cũng đã thăng lên mà sau này được gọi là "Lucifer" nằm trong số những người trông 

coi Trái Đất vào thời điểm đó. Lucifer nghĩ ra một kế hoạch để giảm bớt những sự 

hỗn loạn trên Trái Đất bằng cách dạy người Trái Đất cách kiểm soát tình cảm của 

họ và chỉ sử dụng các năng lực trí tuệ của họ để không bị thao túng bởi những yếu 
tố tiêu cực. Lucifer nhận định một cách sai lầm về tình trạng suy tàn trên Trái Đất 

là do sự tình cảm hóa và sự say mê. Một nhóm các linh hồn dẫn đầu bởi Lucifer đã 

đến Trái Đất và thiết lập một loạt các trường bí truyền được thiết kế để hướng dẫn 

các linh hồn kìm nén và kiểm soát thân thể tình cảm của họ. Kế hoạch đó đã thất 

bại, bởi vì khi các học viên tìm cách kiềm chế phương diện tình cảm của họ, linh 

hồn của họ trở nên càng ngày càng phân chia cho đến khi rung động của họ hạ thấp 

xuống dưới mức độ 4 và tiến vào mật độ 3. Kiềm chế bất kỳ phần nào của bản thân 

cũng dẫn đến kết quả làm mất đi năng lượng và sự hiểu biết. Sự giả vờ trong tình 

cảm của người đàn ông và sự kiềm chế những khao khát tính dục đã tạo ra những 

cảm xúc sai lệch thời Victoria tất cả đều có nguồn gốc từ triết lý này của Lucifer. 

Tổng Thiên Thần Michael, chứng kiến điều đang diễn ra trên Trái Đất, nhận 

thấy mình không thể chỉ đơn giản ngồi yên mà theo dõi lâu hơn nữa. Vị ấy đã lãnh 
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đạo một nhóm các sinh mệnh đã thăng lên tình nguyện hạ thấp rung động của họ và 

đến Trái Đất, thiết lập những trường bí truyền khác được thiết kế riêng để nâng cao 
rung động của các linh hồn trở lại với ánh sáng. Ngay khi Michael và nhóm của anh 

ta đến Trái Đất, sự rung động là rất nặng nề nên anh ta và nhóm những người trợ 

giúp Thần Thánh của mình liền bị bắt vào trò chơi của tính hai mặt và bắt đầu nhìn 

nhận các yếu tố tiêu cực như những lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng. Michael 

đóng vai trò phía ánh sáng và nhiều thành viên của Hội đồng Rigel của người Orion 

cũng như phần lớn những người Draconis, đóng vai trò phía bóng tối. 

Trong lúc đó, Lucifer và nhóm của anh ta giữ thái độ lạnh lùng, bình thản, trở 

nên những chiến lược gia suông, theo dõi với sự thích thú cuộc chiến đang hình 

thành. Lucifer trở nên say mê với vở kịch của tính hai mặt và bắt đầu ủng hộ cả hai 

phe, thông qua việc hướng dẫn các lực lượng ánh sáng và bóng tối đánh nhau trong 
sự thích thú xem ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Cái thực sự thiếu đi trong tất cả 

sự việc này chính là tình yêu thương. Lucifer nhìn thấy những việc mà Michael đang 

làm, anh ta chuyển sự chú ý của mình từ những người Orion sang Michael và khởi 

động một cuộc chiến mới với các lực lượng của Michael và một trận chiến vĩ đại đã 

xảy ra trong thể astral và thể ether của Trái Đất. Điều này được biết đến như là “trận 
chiến trên cõi Thượng Thiên”. Những lực lượng của Michael đã say mê với việc trở 

thành những người chiến thắng trước các lực lượng đen tối. Các lực lượng của 

Lucifer thì lạnh lùng, bình thản, và thông minh khởi động cuộc chiến bằng chiến 

lược xảo trá. Lực lượng thứ ba trong tất cả những điều này, những người tiêu cực 
Orion và Draconis được lợi thế phát triển khắp nơi trong khi các kẻ thù chính yếu 

của họ giờ đây đang mải đánh nhau. 

Cuộc chiến trên Thượng Thiên kéo dài khoảng một nghìn năm, xảy ra vào 

khoảng 500 ngàn năm trước công nguyên. Trong giai đoạn từ 1 triệu năm đến 500 

ngàn năm năm trước công nguyên, dân số trên Trái Đất đã tăng lên từ khoảng 200 
triệu lên đến xấp xỉ 1 tỷ người. Bởi vì cuộc chiến mở rộng ở ngoài hành tinh và 

không tác động một cách có ý nghĩa lên bề mặt Trái Đất hay nền văn minh ngầm 

dưới đất nên dân số Trái Đất không giảm nhiều trong cuộc phản loạn của Lucifer. 

Tất cả các cuộc chiến trên bề mặt hành tinh là cục bộ và sử dụng các loại vũ khí 

truyền thống. 

Sau khoảng 1000 năm đánh nhau, một hiệp ước đã được công bố và Lucifer 

cùng nhóm của anh ta đồng ý là không xúc tiến công khai cuộc chiến chống lại bất 

kỳ ai trên hệ thống Trái Đất. Michael cũng nhận ra sự phù phiếm của cuộc chiến với 

các lực lượng đen tối và sự phù phiếm của việc vượt qua sự kiềm chế các năng lượng 

tình cảm bằng bạo lực. Anh ta cùng với những người của mình rút lui về thế giới 

Thần Thánh để đồng hóa và học hỏi với các bài học đã thu được. 

Giữa khoảng 500 ngàn năm đến 200 ngàn năm trước công nguyên, cuộc sống 

trên Trái Đất dần tiến hóa và một vài linh hồn đã đạt được mật độ 4 của sự hiểu biết. 
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Họ bắt đầu học cách sống hợp tác với nhau. Trong cùng thời gian này, nhiều linh 

hồn đã đến từ khắp nơi trong dải Thiên Hà và Trái Đất thực sự trở thành một điểm 
hẹn trong Vũ Trụ. Tuy nhiên, nhóm lớn nhất đến đây vẫn là những người Orion từ 

Betelguese và Rigel. Trong cuộc phản loạn của Lucifer, Hội đồng Betelguese đứng 

về phía Michael và bên “ánh sáng”, trong khi Hội đồng Rigel đứng về phía “bóng 

tối”. Mặc dù có rất ít những sự thù nghịch công khai trong thời gian chuyển tiếp sau 

cuộc phản loạn của Lucifer, cả hai nhóm người Orion nói chung đều giới hạn sự 
nhân giống của họ trong nội bộ, bằng cách đó duy trì được cấu trúc DNA. Các nhóm 

Betelguese hòa bình hơn trong khi các nhóm Rigel thì tiếp tục độc đoán và hung dữ. 

Đỉnh cao của dân số Trái Đất trong thời gian này đạt đến một tỷ rưỡi, ngay trước 

một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 200 ngàn năm trước công nguyên. 

Thời kỳ đầu tiên của Lemuria bắt đầu khoảng 200.000 năm trước công nguyên, 
sau khi một chu kỳ vĩ đại 25.920 năm đã chấm dứt. Sự chuyển biến đặc biệt này đã 

quét sạch khoảng một nửa dân số Trái Đất bằng những trận động đất nghiêm trọng. 

Sự thay đổi trường điện từ đã làm một số khối đại lục bị vỡ và dịch chuyển. Một 

khối lục địa lớn trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của một nền văn minh 

tương đối tốt lành. Những linh hồn bị hấp dẫn đến mảnh đất này nói chung là những 
người hiền lành, một số xuất phát từ vùng Pleiades và một số từ Sirius và Orion. 

Lục địa này có kích thước cỡ Australia và nằm ở gần như cùng kinh độ, nhưng dịch 

hơn về phía Bắc một chút. Cái mà phần lớn các nhà sử học không nhận ra là nền 

văn minh vẫn tiếp diễn trên một lục địa khác trong thời kỳ đầu của Lemuria, cho dù 
rung động của lục địa đó không được tinh tế như ở Lemuria. Nền văn minh đầu tiên 

của Lemuria sau này được gọi là Land of Mu . Nó đạt được gần nửa tỷ linh hồn ở 

thời kỳ đỉnh cao. 

Sau khoảng ba chu kỳ vĩ đại, những nhiễu loạn điện từ trường như vậy lại gây 

ra những thảm họa sau đó và tất cả các lục địa khác trừ ra Lemuria bị ngập lụt. Phần 
lớn các linh hồn bị chết trong các lục địa xung quanh đã di cư bằng cách tái sinh vào 

Lemuria, và dân số của Lemuria bắt đầu tăng vọt. Điều này hình thành thời kỳ thứ 

hai của Lemuria. Thời kỳ này vào khoảng 122 đến 100 ngàn năm trước công nguyên. 

Vào thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Lemuria lần hai, dân số lại một lần nữa đạt 

được khoảng 1 tỷ người. Những linh hồn này không hướng đến kỹ nghệ nhưng sự 
tập trung của họ thể hiện ở mặt tình cảm. Họ thích âm nhạc, thi ca, và sống trong 

các thành phố lớn dọc bờ biển. 

Khoảng 100 ngàn năm trước công nguyên, sao chổi Annanhutak thực hiện một 

đường bay đặc biệt gần Trái Đất, và đuôi của nó quét vào bầu khí quyển, gây lạnh 

đột ngột. Những người Lemuria vốn đã quen với khí hậu nhiệt đới ấm áp nay bất 
ngờ nhiệt độ hạ xuống 50 độ F trong ít giờ khiến cho phần lớn trong số họ bị đông 

cứng. Những người biết điều gì đang xảy đến liền bỏ trốn ra biển. Nhiều người tiến 

ra biển và bị chết đuối. Một số cố gắng xây dựng các thành phố dưới đáy biển, 

nhưng phần lớn không thành công. Có rất nhiều truyền thuyết về biển cả xuất xứ 
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trong thời kỳ này. Khối đại lục của Lemuria cuối cùng cũng chìm xuống dưới mực 

nước biển do bởi những trận bão từ theo sau đường bay của sao chổi. Chỉ có một 
nhóm sống sót và họ di cư đến nơi mà bây giờ là Nam Mỹ, Australia, và sau đó là 

Hawaii và Philippine. 

Điều mà đã không được tiết lộ trước đây và điều mà đã bị che dấu nặng nề trên 

Trái Đất, đó là những người  Alpha Draconis đã đứng đằng sau đường bay đặc biệt 

gần Trái Đất này của sao chổi. Bằng một loạt các vụ nổ hạt nhân trong không gian, 

họ nắn quỹ đạo của sao chổi một cách chủ tâm để tiến gần đến Trái Đất nhằm hủy 

diệt các nền văn minh trên Trái Đất. Kế hoạch là tiêu hủy tất cả các dạng sống trên 

Trái Đất sau đó hạ cánh và chiếm đoạt Trái Đất cho riêng họ. 

Họ đã thành công một phần về mặt nào đó, nhưng việc hạ thân thể nguyên thủy 

của họ xuống Trái Đất là cả một vấn đề khó khăn hơn là tái sinh vào hàng triệu các 
thân thể đã tồn tại sẵn. Đủ để nói rằng họ đã có thời gian khó khăn sinh tồn trong 

thân thể bò sát của họ, do bởi trọng trường không phù hợp và sự hỗn hợp các khí 

gas trong bầu khí quyển. Thân thể nguyên thủy của họ biến đổi và tăng kích cỡ khi 

họ thích nghi, mặc dù số lượng của họ giữ ở mức nhỏ. Đây là thời kỳ chính mà xuất 

hiện các truyền thuyết về các con rồng đi lang thang trên Trái Đất.  

Những người Draconis không chịu thất bại dễ dàng như vậy, họ đã mất nhiều 

năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên phi thuyền để ghép nối và biến đổi các 

mẫu DNA khác nhau cho đến khi họ thành công với một dạng lai: người - bò sát. Bí 

mật là tiêm DNA của bò sát vào vùng tiểu não của con người nơi nó biến đổi nhanh 

chóng toàn bộ hệ thống. Phần này của con người ngày nay vẫn được gọi là não bò 

sát (reptilian brain). Những đặc tính của vùng này liên quan đến những hành vi hung 

hăng, cạnh tranh và hội chứng “đánh hay rút lui” được thiết kế để bảo vệ cơ thể. 

Những đặc tính này khi kết hợp với DNA của người Orion đã trở nên đặc biệt mạnh 

mẽ và lấn át toàn bộ cơ thể. 

Ngày nay, khoảng 80% DNA của con người là nguyên bản của người Orion, 

hoặc chúng ta có thể nói, lai giữa những người Orion - Draconis. Cái mà thường 

được cho rằng là bản tính tự nhiên của con người chính là kết quả của sự biến đổi 

DNA của những người Draconis và kết quả tái sinh của những người Orion vào Trái 

Đất. Như đã đề cập trong các tài liệu trước đây của người nhận thông điệp này, bản 

thiết kế nguyên thủy DNA mà chúng tôi lấy làm tự hào đã giảm xuống ít hơn 20% 

trong tổng số các sinh mệnh con người.  

Do bởi tỷ lệ sống sót thấp của những người Draconis sau sự phá hủy của 

Lemuria, số lượng con người với DNA bò sát thực sự giữ ở tỷ lệ thấp. Phần lớn 

những người định cư đến Trái Đất sau 100 ngàn năm trước công nguyên và trước 

khi nền văn minh Atlantis được dựng nên bởi Hội đồng Rigel và Hội đồng 

Betelguese đến từ chòm sao Orion. 
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GHI CHÚ: Rất lâu sau khi các cuộc chiến tranh trên chòm sao Orion đi đến kết 

thúc (trên 100 ngàn năm trước), nhiều phe nhóm mà đã di cư đến Trái Đất vẫn tiếp 
tục ôm giữ tâm lý chiến tranh cho đến tận ngày nay. Như các bạn có thể nhìn thấy 

khắp nơi trên Trái Đất, đặc điểm này biến đổi từ chủ nghĩa quân phiệt và lòng yêu 

nước sục sôi đến những cuộc chiến tranh công khai và những tập quán dã man. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 8 

Xin chào các bạn. Đây là tiếp tục của phần 7. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 
Chúng tôi thấy cần thiết khi phải giải thích thêm về các màng chắn và các mức độ 

sai lệch tồn tại trong và trên hành tinh của các bạn trong giai đoạn chuyển tiếp từ 

Lemuria sang Atlantis. Cả những người Alpha Draconis và Orion đều có những hạm 

đội phi thuyền bay xung quanh Trái Đất trong thời gian này. Những phi thuyền này 

chủ yếu ở mật độ 4. Hai nhóm có sự liên minh lỏng lẻo dựa trên việc trao đổi công 

nghệ để giữ cho các thế lực thù nghịch chung của hai nhóm không thể đến gần. 

Một trong những công nghệ mà họ đã phát triển là chùm điện từ trường cường 

độ cao có khả năng làm xáo trộn trường ether xung quanh Trái Đất. Nhằm giữ cho 

kẻ thù của họ không thể đến Trái Đất, họ đã tạo ra một trường lực sử dụng công 

nghệ này. Trường lực này không cho các nhóm ngoài hành tinh khác đến gần, mà 
nó còn tạo ra một sự sai lệch trong trường Akashic xung quanh Trái Đất. Mặc dù 

thư viện chính của Akashic không có vị trí trong thời gian và không gian trong bầu 

khí quyển của Trái Đất. Tuy nhiên sự tác động trên đã vô tình tạo ra một cổng để 

thâm nhập vào thư viện Akashic. Đây là một trong các lý do khiến cho việc chiết 

xuất các thông tin trong thời gian này là rất khó khăn. 

Một yếu tố quan trọng khác cần đề cập đến ở đây, và đã được biết đến trong 

một số tài liệu của các bạn chính là sự cách ly thông tin mà đã rơi vào tình trạng xáo 

trộn sau sự phá hủy của Lemuria. Bởi vì tầm mức rung động của loài người đã hạ 

xuống đáng kể, Trái Đất đã không được xem là một nơi an toàn và đáng mong muốn 
để sống một cách hòa bình, yêu thương. Để chống lại việc phá hoại thể astral và 

ether của những nền văn minh trên các thế giới khác ở xung quanh Trái Đất, một 

trường lực đã được đặt bởi những người Pleiades ở mật độ 7 nhằm giữ những vấn 

đề của Trái Đất bị giới hạn trong phạm vi của nó. Màng chắn này đã không được gỡ 

bỏ cho đến tận năm 1987 sau công nguyên - thời điểm được biết đến như là Sự hội 

tụ điều hòa (Harmonic Convergence). 

Ngay khi sự bất ổn định của Trái Đất giảm xuống sau sự phá hủy của Lemuria, 

những người Draconis đã hạ cánh và cố gắng sinh sôi, nhưng họ đã có một thời gian 

khó khăn trong thân thể bò sát của mình. Họ sau đó phải viện đến kế sách tái sinh 

vào những người Lemuria sống sót trên mảnh đất tương đối ổn định ở nơi mà bây 

giờ là Đại Tây Dương. Cùng lúc đó, những nhóm người Pleiades nhận thấy cơ hội 

để một lần nữa di cư đến Trái Đất và họ đã đến, bất chấp màng cách ly. Hội đồng 
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Rigel và Betelguese từ chòm sao Orion cũng đến. Khi đến đây, họ nhận thấy bầu 

khí quyển trên Trái Đất gần như lý tưởng để sinh sôi nhanh chóng. DNA của những 
người sống sót nguyên bản đã là của người Orion, kết hợp với một số những người 

Sirius, Andromeda và Draconis. Khi nền văn minh mới bắt đầu phát lộ, DNA của 

những người Pleiades, Orion và Draconis đã bắt đầu biến đổi và những sinh mệnh 

mới trở nên khoa học hơn và thông minh hơn trong sự tiến hóa của họ. Như vậy bắt 

đầu thời kỳ thứ nhất của Atlantis. Một phần những người này vẫn mang não bò sát, 
nhưng vỏ não của họ cũng chứa những phần đức hạnh và trí tuệ cao hơn của người 

Pleiades. 

Một nền văn minh đã bắt đầu phát triển mà rất giống với nền văn minh đang tồn 

tại ngày nay, với tất cả các khía cạnh của thành tựu công nghệ. Trí tuệ cao cấp của 

người Pleiades kết hợp với lòng nhiệt huyết của những người Orion và tính cạnh 
tranh của những người Draconis đã đưa đến một cấu trúc thế giới với máy móc cơ 

giới và các công trình kiến trúc vĩ đại. Michael và nhóm của anh ta, trở nên khiêm 

tốn hơn sau những lỗi lầm của quá khứ một lần nữa cố gắng ảnh hưởng đến những 

linh hồn tiến hóa hơn của Atlantis. Hội đồng Rigel của Orion mà trước đây đã rút 

lui trong sự mất ổn định của Trái Đất nay lại bị hấp dẫn bởi những gì đang diễn ra. 
Thêm vào đó là số lượng lớn những người của họ tái sinh vào dạng con người và họ 

giữ sự hiện diện trong các phi thuyền bay trên lục địa Atlantis. Hiển nhiên là màn 

cách ly đã không làm việc, và lại một lần nữa Trái Đất trở thành một thanh nam 

châm thu hút tất cả các loại với các đặc điểm tốt đẹp và xấu xa. 

Thời kỳ đầu tiên của văn minh Atlantis bị gián đoạn một phần trong thời điểm 

kết thúc một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 50.000 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, 

nền văn minh đã được xây dựng lại và thời kỳ cuối cùng của Atlantis đã bắt đầu. Có 

rất nhiều thông tin khá chính xác về Atlantis trong một số tài liệu của các bạn, bao 

gồm tài liệu của Alice Bailey và Edgar Cayce. Chúng tôi không lặp lại những thông 
tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói rằng sự suy tàn của thời kỳ thứ hai của Atlantis 

xuất hiện vào khoảng 23.200 năm trước công nguyên, và do bởi sự lạm dụng các hệ 

thống phát năng lượng tinh thể. Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích tóm tắt về điều đã 

xảy ra. 

Khoảng 2.000 năm trước khi nền văn minh Atlantis kết thúc, những người 
Atlantis đã phát triển những thiết bị phát xạ sử dụng các tinh thể thạch anh. Chúng 

có khả năng cung cấp tất cả năng lượng mà họ cần dùng cho hầu như tất cả các lĩnh 

vực của nền văn minh. Năng lượng này là rất mạnh mẽ đủ để hấp dẫn những thành 

phần bất hảo trong xã hội. Một số các nhà khoa học Atlantis đã thỏa thuận với những 

nhóm người Orion đang bay quanh Trái Đất, trao đổi công nghệ để cố gắng giành 
được nhiều quyền lực hơn. Điều này cũng tương tự như việc đã xảy ra ngày nay 

giữa những nhóm người nào đó trên Trái Đất và những người ngoài Trái Đất - Zeta 

Reticulus. 
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Những kẻ nổi loạn đã dựa vào người Orion và họ muốn nhiều và nhiều hơn sức 

mạnh từ các tinh thể phát ra năng lượng. Họ bắt đầu ứng dụng chúng vào việc chế 
tạo các loại vũ khí quân sự. Họ đã không bao giờ khởi động chiến tranh được bởi  

vì một trong các máy phát tinh thể cực mạnh đã phát nổ, nhấn chìm lục địa này và 

hầu hết cư dân của nó. Chỉ một nhóm nhỏ trốn thoát trên các đĩa bay và thậm chí 

một số lượng nhỏ hơn lên các tàu ra biển. Trên 90% những người cố gắng trốn thoát 

ra biển đã chết đuối trong các đợt sóng thần. Những người bay trên các đĩa bay đã 
tái định cư ở nơi mà bây giờ là Trung và Nam Mỹ, cũng như ở Ai Cập. Mà sau này 

tạo nên cái mà lịch sử gọi là nền văn minh Ai Cập và Trung Nam Mỹ. 

 

Hình ảnh phục chế từ một phế tích của Atlantis dưới lòng biển Đại Tây Dương 

Người nhận thông điệp này đã khám phá ra rằng gần như tất cả những người 

mà anh ấy đã làm việc với họ trong các đời sống quá khứ và trong các khóa chữa trị 

tâm linh đã đóng góp một phần quan trọng trong sự sụp đổ của Atlantis. Chúng tôi, 

những Đấng Sáng Tạo, phần lớn giữ phương thức quan sát như mọi khi trong thời 

gian đó. Quan điểm của chúng tôi về nguyên nhân thực sự cho sự phá hủy của 
Atlantis chính là sự mất cân bằng giữa cái đầu và trái tim. Những người lai được 

định hướng khoa học của thời kỳ Atlantis đã một lần nữa kiềm chế tình cảm của họ 

theo cái cách tương tự như những người theo Lucifer. Và bằng cách làm như vậy, 

phần lớn những người Atlantis đã mất đi khả năng phân biệt giữa năng lượng dành 
cho thúc đẩy sự phát triển tinh thần với năng lượng mà chỉ củng cố quyền lực trong 

các thể vật lý, thể astral và thể ether. 

Giá mà những cư dân của Atlantis cân bằng được giữa thân thể tình cảm và thân 

thể trí tuệ của họ, thì họ đã nhận thấy cái điều đang diễn ra và có thể từng bước ngăn 

http://dummy.com/?q=5872&check=fd12bffef84ce91c8797d8b03e70ae3b
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chặn nó. Chúng tôi nhìn thấy một viễn cảnh tương tự đang xảy ra trong thế giới hiện 

đại ngày nay của các bạn. Chúng tôi nói rằng các bạn đang ở rất gần với cái mà đã 
xảy ra ở thời điểm phá hủy của Atlantis. Tuy nhiên, có hai sự khác nhau quan trọng. 

Sự An Bài Thần Thánh đang cho phép một số lượng lớn các linh hồn thức tỉnh ở 

trạng thái tư tưởng cao ngày nay, và có rất nhiều nhóm ngoài hành tinh nhân từ đang 

theo dõi sát sao các vấn đề trên hành tinh của các bạn và sẽ hành động ngay lập tức 

để chống lại một cuộc chiến tranh hạt nhân trên diện rộng. Thêm nữa, những nhóm 
này có công nghệ rất tiên tiến mà có thể phát hiện những loại vũ khí ngoại lai và 

không thông thường trước khi chúng được thử nghiệm. 

Chúng tôi đã chưa nhắc đến một phần rất quan trọng trong lịch sử của các bạn, 

đó là các thời kỳ Ai Cập, Kinh Thánh và Hy lạp. Có một diễn viên khác trong vở 

kịch mà ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nền văn hóa sau thời kỳ Atlantis, đó là những 
người Sirius. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát vai trò của những người 

Sirius trong Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và truyền thuyết Hy Lạp. Thêm nữa, 

chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm về điều gì đã thưc sự xảy ra trong thời của Chúa Jesus 

- Anh ấy là ai, điều gì Anh đã thực sự làm, và đâu là những sai lệch trong lịch sử 

chính thức của các bạn. 

Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 9 

Xin chào, các bạn yêu dấu! Chúng tôi đã sẵn sàng trở lại để đề cập nhiều hơn 

về lịch sử của các bạn. Có hai thời kỳ mà đã giữ được sự say mê với nhiều người 
của các bạn trong một thời gian dài, và đó chính là thời Ai Cập cổ đại và thời của 

Chúa Jesus. 

Chúng tôi sẽ dành một ít thời gian để nói về hai thiên tiểu thuyết trên ngay bây 

giờ, mà không quên Nam Mỹ cũng như câu chuyện thổ dân Bắc Mỹ, sẽ được đưa 

ra vào một thời điểm sau. 

Trận chiến giữa cái gọi là ánh sáng và bóng tối vẫn tiếp tục sau sự phá hủy của 

Atlantis. Thế giới của các bạn dường như chuyển động qua lại giữa các thời kỳ của 

sự giác ngộ ngắn ngủi, tiếp theo là các lần suy đồi và tương đối tối tăm. Ai Cập là 

một trường hợp như vậy. 

Một nhóm những người Pleiades mật độ 7, quyết tâm khôi phục lại những linh 
hồn nguyên thủy (blueprint) của nhân loại trở lại mật độ 7, từ lâu đã mất vào tay 

những người Orion, Draconis, Sirius, Andromeda và các nhóm phản loạn khác, đã 

tận dụng lợi thế còn lại một số ít những người Atlantis sống sót đã tương đối trong 

sạch trong trái tim và tâm trí. Những người Atlantis này đã đổ bộ dọc theo sông 

Nile, họ là những người đầu tiên được viếng thăm bởi những người Pleiades. Đội 
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ngũ này đã được lãnh đạo bởi một người thầy tinh thần vĩ đại mà về sau được gọi là 

"Thoth". Trái ngược với các bản viết cổ xưa, người này không có đầu của một con 
chim hay bò sát. Sinh vật được miêu tả như vậy là một người lai Draconis - 

Andromeda đã đến rất lâu sau đó và phá hỏng các lời dạy của Thoth. 

Thoth là một sinh mệnh rực rỡ của ánh sáng xanh - trắng, một người với màu 

sắc và năng lượng tương tự như của chúng tôi trong các thế giới cao hơn. Anh ấy đã 

có thể hạ mức rung động của mình xuống từng bước để có thể kết nối trực tiếp với 

các hậu duệ của người Atlantis và dạy họ những hiểu biết về sự thật, sự hợp tác, sự 

điều hòa và kĩ năng toán học cao hơn. 

 

Hình ảnh mô tả hệ thống lưới của Trái Đất và Kim Tự Tháp Giza 

Như nhiều tác phẩm sẽ xác nhận, Thoth chính là “kiến trúc sư” đằng sau Kim 

tự tháp vĩ đại (Great Pyramid). Thiết bị này đã phục vụ cho nhiều mục đích, nhưng 

chức năng chính của nó là một buồng thăng lên và là Bộ điều khiển hệ thống lưới 
của Trái Đất. Như những nhà Ai Cập học của bạn đã chỉ ra một cách chính xác, nó 

đã thẳng hàng với Mintaka - ngôi sao trung tâm trong vành đai Orion. Mintaka đã 

trở thành điểm trung tâm trong chính phủ giác ngộ của chòm sao Orion sau khi giải 

quyết xong các cuộc chiến tranh giữa 2 thế lức Rigel - Betelguese vào khoảng 

100.000 năm trước. Mintaka cũng có ý nghĩa địa lý và địa chất ở chỗ nó đã chỉ ra 
một điểm trục trung tâm của sự tiến động thẳng hàng của Trái Đất trong các Chu 

Kỳ Vĩ Đại, xuất hiện mỗi 25.920 năm (một cách xấp xỉ). Trung tâm của Hệ thống 

lưới Trái Đất có sự tương quan với điểm tại Giza, từ đó các đường ley và các xoáy 

thoát ra ở các góc hình học Thần Thánh khác nhau. Những người sao Hỏa, trong 
thời hoàng kim của họ cũng đã có một hệ thống lưới tương tự được xây dựng tại 

cùng vĩ độ và kinh độ trên hành tinh của họ. Hệ thống đó cũng được thiết kế bởi 
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những người Pleiades mật độ 7. Nhưng hỡi ôi! Nó không bao giờ đạt được khả năng 

của nó như là một cổng thăng lên, do sự can thiệp từ các nhóm Orion và Draconis. 

Một mục đích chiến lược khác của Kim tự tháp vĩ đại chính là tạo ra một cổng 

đến cho các nhóm người Pleiades nhân từ. Nhờ đó mà tạo nên sự thánh khiết đủ để 

giúp cho các linh hồn trên Trái Đất có cơ hội phát triển trở lại vào mật độ 7 nguyên 

thủy trước khi bị “trượt xuống”.  

Thoth và nhóm của anh ấy đã có một mức độ thành công khá lớn khi làm việc 
với những người Atlantis để xây dựng các đền thờ cho sự khởi đầu tiến hóa linh hồn 

dọc theo bờ sông Nile. Trong số vài nghìn người Atlantis lấy khu vực này làm quê 

hương của họ, một tỷ lệ đáng kể đã tham gia vào các hoạt động thăng lên và khai 

tâm trong Kim tự tháp vĩ đại. Những người Pleiades mật độ 7 đã xây dựng thiết bị 

này trong ít ngày bằng cách sử dụng công nghệ không trọng lượng và công nghệ 
laser. Một loạt các hành lang được thiết kế để chứa những người cần kéo dài thời 

gian ở bên trong thiết bị nhằm đẩy nhanh các khuôn mẫu thăng lên của họ để chuẩn 

bị cho việc di chuyển vào thân thể ánh sáng mật độ 5. 

 

Tổ hợp kim tự tháp vĩ đại tại cao nguyên Giza - Ai Cập 

Các hang động ngầm dưới cao nguyên Giza đã từng là nơi ở của những người 

mà đã di chuyển xuống dưới lòng đất trong các thảm họa trước. Những người 

Pleiades, phối hợp với các nhóm dưới đất này để thành lập nên Hall of Records nằm 

sâu vài ngàn feet dưới Kim tự tháp Vĩ đại (Còn gọi là “Thư viện huyền thoại” nằm 
dưới con nhân sư Sphinx). Nhân sư sau đó đã được dựng lên bởi một nhóm người 

Ai Cập khác để đánh dấu lối vào cổng. Kim tự tháp đã được hoàn thành vào khoảng 
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10.500 trước công nguyên. Chỉ trong 20 năm gần đây các nhà khoa học trên thế giới 

của các bạn mới xác định đúng niên đại của Kim tự tháp vĩ đại. Cho đến gần đây nó 
đã được giả định thiết bị này đã được liên kết với các kim tự tháp khác mà đã được 

xây để phục vụ như là lăng mộ cho các Pharaoh - cái mà đã sử dụng lao động của 

người dân Ai Cập để xây dựng. Người nhận thông điệp này sẽ đi vào chi tiết trong 

cuốn sách của anh ấy về những nỗ lực khập khiễng của những người Ai Cập sau đó 

để tái tạo lại các phòng thăng lên sau khi Ai Cập rơi vào tay những người Sirius. 

Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này sau. 

Bản liệt kê những học viên ưu tú từ các trường bí truyền ban đầu của Thoth có 

thể tìm thấy một cách rời rạc trong nhiều bảng đá và các bản viết khác nhau, bao 

gồm các bảng đá Emerald. Về cơ bản, chúng cung cấp tư liệu về các khởi đầu cần 

thiết để chuẩn bị cho các linh hồn mật độ 4 thăng lên mật độ 5. 

Ai Cập cổ đại phát triển mạnh cho đến khoảng 7.500 trước công nguyên, tại 

thời điểm đó những người Sirius mật độ 7 từ hệ thống sao Sirius B đã đến hiện 

trường và bắt đầu lần ra manh mối công việc của Thoth và nhóm của anh ấy. Các 

truyền thuyết và thần thoại của người Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hy Lạp tất 

cả là về những người Sirius. 

Mặc dù các nhóm ngoài hành tinh này có công nghệ tiên tiến và năng lực tâm 

linh cao nhưng họ đã không giải quyết thỏa đáng các vấn đề về bản ngã của họ và 

kết quả là đã trở nên say mê với sự tôn thờ và ca tụng bởi các thuộc hạ của họ. Nói 

một cách khác, trích dẫn một thành ngữ phổ biến là họ đã trên một “hành trình đạo 

sư”. Lúc đầu nó rất tinh tế. Họ đã biểu diễn các quyền năng phi thường của họ cho 

những người không có sự hiểu biết tâm linh để nhìn xuyên qua màn kịch. Khi họ 

trộn lẫn và lai giống, DNA của các hậu duệ ngày càng bị “ô nhiễm” với nhãn hiệu 

của sự cứu thế đầy bản ngã. Các trường bí truyền bắt đầu chuyển giao vào các tôn 

ti trên dưới và sự sùng bái các vị thần Sirius. 

Thiên Chúa của Cựu Ước - Jehovah, là một người Sirius mật độ 7. Những ai 

trong các bạn quen thuộc với các lời dạy của Jehovah, nhưng không muốn chấp 

nhận một tiền đề rằng Jehovah là một người Sirius ích kỷ thì nên kiểm tra các kết 

quả của sự hiện diện của Jehovah trên Trái Đất. Như đã nêu ra nhiều lần bởi người 

nhận thông điệp này, Kinh Thánh Cựu Ước là một trong những cuốn sách tôn giáo 

đẫm máu và bạo lực nhất từng được viết. Có phải một sinh mệnh đã tiến hóa cao, 

giác ngộ đã đưa một chủng tộc ra chống lại một chủng tộc khác? Có phải anh ta đã 

ra lệnh phục tùng mù quáng các nguyên tắc của mình? Có phải anh ta đã đề cao một 

số người lên trên những người khác? Trong Vũ Trụ của TĐ, không có những người 

“tinh hoa” hay “được lựa chọn”. Tất cả mọi người đều được lựa chọn và đều được 
tạo ra trong tình yêu trong sạch và vô tội. Tất cả mọi người đều có giá trị như nhau 

trong con mắt của TĐ, và giá trị đó là vô hạn. Các học giả Kinh Thánh, giáo sĩ Do 

Thái giáo và Thiên Chúa giáo trên thế giới của các bạn cần phải đi trở lại các vấn 
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đề cơ bản, kiểm tra các kết quả của các lời dạy cổ đại. Chúng đã thúc đẩy hòa bình 

và sự tiến hóa của nhận thức, hay là chúng đã thúc đẩy sự phân chia và xung đột? 
Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, hiếm khi rao giảng, nhưng điểm này là quá quan 

trọng để có thể bỏ qua. Bây giờ trở lại với vấn đề chính. Chúng tôi đưa các bạn trở 

lại Ai Cập trong thời gian nó rơi vào sự thờ phụng và sự hiến tế. 

Cùng thời điểm cuộc “xâm lược” của người Sirius (sau năm 7.500 TCN), những 

người Orion và những người Draconis lại bắt đầu đến hiện trường, và một mức độ 

lai giống lại xảy ra, kết quả là các dạng nửa bò sát, nửa chim, nửa người được tạo 

ra. Những thực thể này cần phải hiểu là có thật và được miêu tả sau đó trong các 

bản vẽ Ai Cập. Những người “chim” là người lai chủng tộc Draconis - Andromeda, 

là kết quả của một “kỹ thuật sáng tạo DNA”, và họ đã cố gắng hạ các dạng nguyên 

thủy của họ trên Trái Đất, với sự thành công một phần. Những người Andromeda, 
Draconis giống như những người Sirius, đã sử dụng công nghệ cao cấp và các năng 

lực tâm linh của họ để nô dịch những cư dân dễ bảo của Ai Cập. Các bạn có thể tìm 

thấy bản vẽ các vị thần Sirius, Draconis và Andromeda trên các bức tường  của các 

hang động trên khắp Ai Cập. 

Những vị Thầy trong sạch nhìn thấy những thử nghiệm một lần nữa thất bại đã 
rút lui một cách buồn bã trở lại các thế giới bên trong, và một thời kỳ tương đối tối 

tăm đã phủ bóng lên Ai Cập. Các nghi lễ hiến tế, các xác ướp và các trường bí truyền 

của Pharoah là tất cả các biểu hiện đồi bại của những người Sirius, Orion, Draconis 

và Andromeda đối với những lời dạy ban đầu của những người Pleiades. Nếu những 
lời dạy của Thoth được thấm nhuần một cách đầy đủ bởi những học viên của anh ấy 

thì chúng sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Bài học ở đây vẫn có giá trị cho đến ngày 

nay. Trừ khi các bạn đã đồng nhất một cách đầy đủ bản ngã của các bạn với tư tưởng 

cao hơn. Nếu không, các bạn có thể bị dẫn lạc lối bởi các vị Thầy dường như có 

thiện chí - những người mà ngay cả bản thân họ cũng đã không đồng nhất được các 

bản ngã của họ với tinh thần cao cả. 

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 10 

Xin chào một lần nữa! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Hãy cho chúng tôi tóm 

tắt và nói một vài lời về câu chuyện này. Như nhiều bạn đã biết, chúng tôi đã để ra 

ngoài và bỏ qua một số giai đoạn chính và các sự kiện chính. Điều này là để đảm 

bảo tính ngắn gọn. Nếu người nhận thông điệp này có mong muốn, chúng tôi sẽ đề 

cấp đến những phần còn thiếu trong cuốn sách sắp tới. Chúng tôi có đủ thông tin để 

viết trong một vài cuốn sách, và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là tài liệu này 

cần được phổ biến khi các bạn tiếp cận với Chu Kỳ Vĩ Đại kế tiếp. Chúng tôi sẽ có 

một bài luận đặc biệt về các tác động của các chu kỳ Vũ Trụ trong tương lai gần. 

Chúng tôi đã không đả động đến ý nghĩa của những lời dạy Hebrew cổ đại, Cây 

Đời (Kaballah), hoặc các khía cạnh khác của những lời dạy cao hơn được mang đến 
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từ thời Atlantis bởi các thành viên giác ngộ khác nhau của những người Pleiades, 

Andromeda, Sirius, Orion, Arcturus, và các nhóm khác. Chúng tôi cũng đã đề cập 
rất ít về Hội Đồng Ngân Hà, Great White Brotherhood, các thứ bậc Tổng Thiên 

Thần, và các thứ bậc Vũ Trụ, bao gồm cả thứ bậc của Melchizedek. Người nhận 

thông điệp này có một sự kết nối sao Kim mạnh mẽ - một nhóm ngoài hành tinh 

khác xứng đáng đề cập đến trong các bài viết tương lai. 

Một thành viên mật độ 8 của Hội đồng, thực tế là thành viên lãnh đạo trong 

vùng này của dải Thiên Hà, có một câu chuyện đặc biệt mà chúng tôi vui vẻ thuật 

lại dưới đây. 

Vào lúc này, chúng tôi mong muốn thắp sáng tâm trí của các bạn liên quan đến 

câu chuyện thực sự về Jesus Christ. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây chính là câu 

chuyện có tính biểu tượng về một sinh mệnh vĩ đại đã hy sinh để chữa lành những 
tội lỗi của quần chúng đã không có cơ sở thực tế phù hợp với các sự kiện 2.000 năm 

trước đó. Thế nhưng đây đã là một chủ đề mà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch 

sử, rất lâu trước khi người đàn ông các bạn biết đến là Jesus đã bị mang lên cây thập 

tự giá. Nếu các bạn đào sâu vào lịch sử của những nền văn hóa khác, các bạn sẽ tìm 

thấy những biểu tượng khác mà câu chuyện rất giống với câu chuyện của Jesus. Ý 
tưởng rằng một vị cứu tinh đã chết cho tội lỗi của các bạn, và trình diễn vở kịch 

trong một hình thức tương tự như Jesus là một nỗ lực của các "lãnh chúa bóng tối" 

để làm cho nhân loại đổ trách nhiệm của mình ra bên ngoài nhằm giữ cho các vấn 

đề của họ khỏi phải được giải quyết. 

Đi thẳng vào vấn đề. Không ai có thể chết cho tội lỗi của các bạn, các bạn yêu 

dấu. Vì có hai lý do. Thứ nhất: các bạn có tự do ý chí và chịu trách nhiệm cho tất cả 

mọi thứ các bạn làm, và thứ hai: không có điều gì là một lỗi lầm không thể tha thứ 

hoặc một lỗi lầm khiến cho bạn trở nên khiếm khuyết. Các bạn vẫn hoàn hảo như 

ngày mà TĐ tạo nên các bạn, và các bạn sẽ luôn luôn hoàn hảo, vô tội và thánh 
thiện. Chúa Sananda - Người mà đã hóa thân vào thân thể Jesus Chirst, trong cuốn 

sách của anh ấy - “A Course In Miracles” đã chỉ ra rất rõ điều này. 

Có một số khía cạnh là có thực đã được nói đến trong Kinh Tân Ước của các 

bạn nhưng trong đó có nhiều sai lệch. Cho phép chúng tôi thảo luận chi tiết hơn về 

điều này. 

Linh hồn được xem là Jesus đã là một mảnh trực tiếp của dòng dõi linh hồn  

Sananda. Nói cách khác, Sananda là linh hồn tối cao của Jesus. Sananda, đã quan 

sát thấy nhân loại một lần nữa lại lúng túng trong đau khổ và thiếu hiểu biết. Vị ấy 

có một mong muốn can thiệp vào các vấn đề của con người trong cách mà tôn trọng 

quyền tự do ý chí. Vị ấy đã đầu thai vào khoảng năm 39 TCN, là con trai của Joseph 

và Mary. Điều này nói chung rất giống với câu chuyện trong Kinh Thánh. Ngày sinh 

của Jesus vào khoảng 31 tháng 3. 
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Chúa Sananda, một sinh mệnh Thần Thánh mật độ 8, đã hiện thân trong vai 

Jesus, hoặc Joshua, tùy thuộc vào bản dịch của ai mà các bạn sử dụng. Ở mật độ 8, 
anh ấy giữ lại nhiều khả năng tâm linh của mình, mặc dù anh ấy đã sinh ra trong 

môi trường rất đậm đặc. Ngay từ khi là một đứa trẻ, anh ấy đã có khả năng tâm linh 

và thấy trước nhiều sự kiện đã xảy ra sau đó. Mary và Joseph đã có một số xung đột 

với nhà cầm quyền ở mức độ nào đó, và họ đã không kết hôn khi Mary mang thai. 

Câu chuyện “sinh nở đồng trinh” đã được dựng lên. Một số nhóm ngoài hành tinh 
có khả năng làm thụ thai phụ nữ mà không thông qua hoạt động tình dục thông 

thường, nhưng trong trường hợp này Jesus đã đến theo cách thông thường. 

Để tránh các hậu quả về chính trị và xã hội trong việc sinh con ngoài giá thú, và 

để loại bỏ sự áp bức của chính quyền lên chính họ, Mary và Joseph đã di cư về phía 

Galilee, và cuối cùng đến gần biển Chết - nơi họ đã tị nạn một thời gian với những 
người Essene. Mary và Joseph để Jeshua cho họ chăm sóc và quay lại vùng Galilee. 

Jesus sau đó gia nhập vào giáo phái Essene. Anh ấy đã dành ba năm xây dựng các 

đền thờ và nhà ở cho những người Essene, trong khi đó nghe các lời dạy thiêng liêng 

của họ và học theo pháp môn của những người Essene. Dọc theo bờ biển Chết, Jesus 

học được cách tôn trọng Mẹ Trái Đất và đã giúp một tay trong việc mang lại nhiều 
mưa, lúc mưa khan hiếm trong khu vực đó. Những người Essene đã là những người 

ăn chay nghiêm ngặt và giảng dạy sự tôn trọng tất cả các dạng sống. Họ bị chính 

quyền các vùng đất xem như những người kỳ dị và chống đối xã hội, nhưng ai cũng 

mặc kệ họ, vì họ được xem như không gây ra một mối đe dọa nào, và luôn luôn trả 

đầy đủ tiền thuế của họ, mặc dù họ không tin vào những vấn đề như vậy. 

Khi Jesus lên khoảng 16 tuổi, anh ấy và một nhóm bạn Essene đi về phía Đông 

đến Ấn Độ, nơi anh ấy đã gặp một số đạo sư Ấn Độ và các vị thánh. Anh ấy đã học 

ở đó trong khoảng hai năm với một đạo sư, người đã dạy anh rất nhiều về những bí 

ẩn của cuộc sống. (Thông tin bí ẩn này đã bị những thế lực “bóng tối” làm cho sai 
lệch khi “giấu đi” 20 năm tuổi trẻ của Jesus trong khi biên soạn bộ Kinh Thánh Tân 

Ước. Cho đến nay thì một số thông tin đó đã bắt đầu được những người nào đó khôi 

phục lại cho đúng sự thật nhưng hầu như họ bị chống đối bởi niềm tin của những 

người đã quá tin vào lời của những kẻ đại diện cho thế lực “bóng tối” - Chú giải 

thêm). 

Khi Jesus trở lại và trong chuyến thăm nguy hiểm để gặp cha mẹ ở Galilee, anh 

ấy đã gặp và đem lòng yêu Mary Magdalene, là một vũ công và người làm trò tiêu 

khiển, đôi lúc cô ấy cũng bán dâm khi gặp vận đen. Mary Magdalene và Jesus yêu 

nhau rất sâu đậm và có một đứa con. Bởi vì họ chưa kết hôn, nên họ cũng đã trở 

thành những người ngoài vòng pháp luật của xã hội. Một số bạn Essene của Jesus 
cho phép Mary Magdalene ở lại các ngôi đền với Jesus, chống lại các quy tắc của 

các bậc trưởng lão. Jesus, Mary Magdalene và con trai trẻ tuổi của họ đi tới Ấn Độ 

lần thứ hai trong một khoảng thời gian, nơi đứa bé được ban phúc bởi các bậc đạo 

sư. Tin tức đã lộ ra rằng Mary Magdalene đã có một đứa con ngoài giá thú, mặc dù 
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không ai có vẻ biết người cha (ngoài những người Essenes). Lo sợ cho cuộc sống 

của con, Mary Magdalene và Jesus đã để con họ lại cho một vị thánh Ấn Độ tạm 

thời chăm sóc và quay trở lại Galilee.  

Mary Magdalene và Jesus thực hiện một chuyến thăm con trai họ một vài năm 

sau đó. Đứa trẻ - con trai họ vẫn do các vị thánh Ấn Độ chăm sóc khi họ quay về. 

Không khí chính trị không ổn định quá nguy hiểm cho việc đưa đứa trẻ cùng trở lại 

với họ ở Galilee. Mặc dù Jesus và Mary Magdalene chỉ dành thời gian ngắn với con 

trai của họ nhưng ảnh hưởng của họ đã giúp nó rất nhiều khi lớn lên ở Ấn Độ. Con 

trai của họ đã trở thành một nhà hiền triết khôn ngoan và những lời dạy của anh ấy 

đã góp phần đáng kể vào xu thế tôn giáo của Ấn Độ. 

Jesus sau đó đã nhận nhiều linh ảnh từ tinh thần và gia đình hồn của mình và 

được lệnh dạy các nguyên tắc tâm linh cao hơn cho bất cứ ai lắng nghe một cách 
chân thành. Anh ấy bắt đầu rao giảng một cách nghiêm túc vào tuổi ba mươi và đã 

tập hợp một nhóm khá đông những người đi theo. Tại một thời điểm nhất định, anh 

ấy đã có khoảng năm mươi đệ tử. Anh ấy và Mary Magdalene giữ mối quan hệ của 

họ và đứa trẻ một cách hoàn toàn bí mật, thậm chí không thảo luận điều này với các 

đệ tử thân tín nhất. Với sự sáng suốt cao, Jesus biết rằng chính quyền cuối cùng sẽ 
giết mình, nhưng anh ấy đã được dạy bởi Chúa Tự Thân của chính anh ấy là cần 

phải ở lại với con đường của mình và dạy cho càng nhiều người càng tốt về các con 

đường của tinh thần. 

Các lời dạy của Jesus đã bị làm cho méo mó rất nhiều trong Kinh Thánh, nhưng 

một vài sự thật đã được thể hiện trong đó. Anh ấy dạy rằng tất cả chúng ta được tạo 

ra trong trí tưởng tưởng và giống hệt với TĐ của chúng ta, và rằng chúng ta tất cả 

đều có những khả năng mà anh ấy đã chứng minh. Anh ấy dạy chúng ta yêu thương 

nhau và tha thứ cho kẻ thù của chúng ta. Anh ấy đã không dạy rằng con đường để 

đến với TĐ chỉ duy nhất thông qua anh ấy. Một số trong các môn đệ của anh ấy đã 
học được cách sử dụng những “món quà tinh thần” của họ về sự chữa bệnh và sự 

sáng suốt, và có những câu chuyện phong phú trong Kinh Thánh về John thể hiện 

các khả năng chữa bệnh tương tự. Câu chuyện về sự tham gia của Jesus trong giới 

tư tế Melchizedek cũng có trong Kinh Thánh - sách Hebrews - Chương 7: Ngay khi 

Jesus đạt một tầm mức nào đó của sự hiểu biết, gia đình Vũ Trụ của anh ấy trong 
các thế giới Thần Thánh bắt đầu giao tiếp với anh ấy và nhắc nhở anh ấy về vị trí 

của anh ấy trong giới chức tư tế Melchizedek. 

Khi Jesus bị mang đến thập tự giá, anh ấy ngay lập tức rời cơ thể của mình một 

cách có ý thức, thay vì phải đau khổ như lời dạy sai lầm. Trong suốt cuộc đời anh 

ấy liên tục "tha thứ cho họ vì họ không biết những gì họ đã làm". Sau khi rời khỏi 
cơ thể của mình, anh ấy tự phóng chiếu hình ảnh giao thoa lazer ba chiều trở lại hình 

dạng con người để xuất hiện với các môn đệ và Mary Magdalene trong nhiều lần. 

Cơ thể được để lại ngôi mộ vì những kẻ cắp đã lấy trộm nó. Anh ấy đã không cần 
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phải phục hồi lại cơ thể đó khi mà anh ấy đã có khả năng vật chất hóa một cơ thể 

mới ngay khi anh ấy trở về mật độ 8. 

Chúa Sananda đã phân mảnh linh hồn của mình thêm nhiều lần trong suốt lịch 

sử. Ở thời điểm hiện tại, có 8 phân mảnh của Sananda trên Trái Đất. Một số của 

những linh hồn này tin rằng họ là Jesus, và ở một mức độ nhất định điều đó là chính 

xác. Tất cả những linh hồn vĩ đại có khả năng tự phân mảnh nhiều lần để làm công 

việc phụng sự trên các hành tinh mật độ thấp hơn. Thường các linh hồn tối cao phân 

thành 12 mảnh linh hồn tại một thời điểm, nhưng điều này có thể thay đổi. Nhiều 

phân mảnh vẫn ở lại trong các mật độ cao hơn để hướng dẫn các phân mảnh trong 

các thế giới thấp hơn. Thuật ngữ "phân mảnh" không có nghĩa là không đầy đủ hoặc 

một phần. Mỗi phân mảnh là một sinh mệnh đầy đủ và có chủ quyền. Người nhận 

thông điệp này sử dụng sự tương đồng của việc phân chia tế bào để giải thích điều 

này trong các bài viết của anh ấy. 

"Chúa Kitô đến lần thứ hai" là sự quay trở lại với tư tưởng Christ, hoặc tư tưởng 

Thần Thánh của các mật độ cao hơn. Điều này được diễn giải một cách chính xác 

bởi Paramahansa Yogananda của các bạn và nhiều nhà Yoga và các vị thánh khác. 

Như hầu hết các bạn đã biết, truyền thống Kitô giáo có rất ít điều phải làm với những 
lời dạy của Jesus trong khi có rất nhiều điều phải làm với tội lỗi và luật lệ. May mắn 

thay, nhiều linh hồn đang mở rộng sự hiểu biết của họ vượt ra ngoài những niềm tin 

nguyên thủy này. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo rất vui mừng khi nhìn thấy rất 

nhiều người thực sự đang làm “các công việc lớn hơn nữa” mà Jesus đã dạy. 

Trong cái nhìn vắn tắt này vào công việc của Jesus, chúng tôi chỉ đề cập rất vắn 

tắt về Mary Magdalene - Thiên Thần nữ giới, và hầu như không nói một từ về Đức 

Mẹ Mary. Có rất nhiều bài viết của các người nhận thông điệp về những sinh mệnh 

này và chúng tôi không muốn lặp lại các thông tin đó nữa. 

Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã thiết lập tài liệu thẳng thắn về cuộc đời của một 

người mà các bạn gọi là Jesus. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 

 

 

 

 

CÁC ĐST VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI 
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Dẫn nhập 

Chúng tôi đã trao truyền loạt bài 10 phần về lịch sử của Trái Đất, bỏ qua nhiều 
khía cạnh quan trọng do bởi yêu cầu ngắn gọn của nó. Sự chú ý của loài người là 

rất ngắn và chúng tôi đã cố gắng mô tả chi tiết vấn đề, song có vẻ như chúng tôi đã 

mất khoảng 90% thính giả. Chúng tôi đang khuyến khích người nhận thông điệp 

này cung cấp một tài liệu viết chi tiết về sự kết nối của chúng ta trong một cuốn 

sách.  

Qua loạt bài về lịch sử Trái Đất, Chúng tôi đã đề cập đến các chu kỳ Vũ Trụ mà 

đóng vai trò quan trọng trên hành tinh của các bạn. Hãy để chúng tôi thảo luận về 

các chu kỳ này chi tiết hơn nữa và mô tả mối quan hệ giữa tự do ý chí và sự an bài 

của Vũ Trụ. 

Sự tương tác lẫn nhau giữa sự tự do ý chí và sự tiền định là không thể hiểu được 
bởi phần lớn con người. Các bạn cần phải hiểu tự do ý chí là một bộ các quyền và 

nguyên tắc mà tồn tại trong một khung rộng lớn của các chiều kích và mật độ. Tự 

do ý chí cho phép các bạn thay đổi những trải nghiệm của mình về Vũ Trụ. Nó cho 

phép các bạn xác định trình tự trong đó các bạn học các bài học của mình, tốc độ 

đồng hóa chúng, và những phản ứng tình cảm mà các bạn có đối với chúng. Tuy 
nhiên, bản thân các bài học chính là được định trước bởi linh hồn các bạn và thể 

nghiệp quả trước khi đầu thai trên Trái Đất. 

Các chu kỳ Vũ Trụ được đặt ra theo ý chí của TĐ và ý chí của CHD trong các 

bạn. Bản ngã con người nhỏ nhoi của các bạn có rất ít hay là không có ảnh hưởng 
gì đến các chu kỳ Vũ Trụ. Linh hồn của các bạn đã sẵn sàng để hiểu biết về các chu 

kỳ Vũ Trụ và vai trò mà chúng đảm nhận trong việc giúp đỡ các bạn phát triển sự 

hiểu biết về bản thân mình. 

Có vài chu kỳ Vũ Trụ là quan trọng đối với các bạn tại thời điểm này. Chu kỳ 

nổi tiếng và tác động lớn nhất trong số này là Grand Cycle còn gọi là Chu Kỳ Vĩ 
Đại, hay là sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất, xuất hiện xấp xỉ cứ mỗi 25.920 

năm một lần. Nhiều bộ lịch cổ của các bạn được dựa trên Grand Cycle, bao gồm cả 

bộ lịch của người Maya. 

Vào lúc kết thúc của mỗi Grand Cycle, Trái Đất và Hệ Mặt Trời đi qua một 

vùng thường được gọi là vùng trống điện từ trường, hay một vùng không gian mà ở 
đó trường điện từ trở nên yếu đi. Sự yếu đi này trong trường điện từ thường gây ra 

sự thay đổi cực từ của Trái Đất (nhưng không phải là luôn luôn). Lưu ý là sự thay 

đổi cực từ không gây ảnh hưởng gì đến sự quay của Trái Đất. Trái Đất sẽ vẫn tiếp 

tục quay với cùng một tốc độ và hướng như nó đã có trong hàng triệu năm. Thứ duy 

nhất có thể thay đổi sự quay của Trái Đất một cách nhanh chóng là sự va chạm với 
một thiên thạch lớn, tiểu hành tinh hay một hành tinh, và điều này có vẻ như sẽ 
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không xảy ra trong hàng triệu năm tiếp theo. Theo dự đoán của chúng tôi, có lẽ trên 

một tỷ năm nữa trước khi một sự kiện như vậy có thể xảy ra. 

Tuy nhiên, có hai chu kỳ Vũ Trụ khác các bạn nên biết. Những chu kỳ này là 

sự xâm nhập vào Hệ Mặt Trời của sao chổi Annanhutak, mà xuất hiện với chu kỳ 

10.500 năm, và sự bay qua Hệ Mặt Trời của hành tinh Nibiru, mà xuất hiện với chu 

kỳ xấp xỉ 3.600 năm. Không phải là sao chổi hay hành tinh Nibiru có thể tác động 

trực tiếp đến Trái Đất. Đuôi của sao chổi sẽ quét qua bầu khí quyển Trái Đất một 

lần trong khoảng 8 hay 9 lần xuất hiện. Trọng trường của hành tinh Nibiru sẽ tác 

động một cách có ý nghĩa đến Trái Đất một lần trong mỗi 12 lần xuất hiện. 

Chu kỳ Grand Cycle sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trải nghiệm 

của loài người về sự kiện này có thể thay đổi một cách đáng kể. Bất chấp tính không 

thể tránh được của sự kiện vẫn có vài yếu tố có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí: 

(1)   Tính khốc liệt của sự thay đổi trường điện từ. 

(2)   Tính khốc liệt của sự thay đổi khí hậu. 

(3)   Tính khốc liệt của sự tác động đến công nghệ và viễn thông. 

(4)   Mức độ thay đổi mà tế bào trải nghiệm được. 

(5)   Mức độ tác động lên tình cảm và suy nghĩ của loài người. 

(6)   Số lượng người thoát khỏi vòng luân hồi và thăng lên trong thời gian diễn 

ra sự kiện. 

Mặc dù sự đi qua vùng trống điện từ trường của Trái Đất là không thể tránh 

được bằng tự do ý chí song sự trải nghiệm có thể thay đổi rất lớn từ người này đến 
người khác phụ thuộc vào trạng thái của thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astral, thể 

ether và thể nghiệp quả của mỗi người.   

Những người thể hiện các nguyên tắc Thần Thánh của Sự Yêu Thương và Lòng 

Từ Bi sẽ có vẻ như có nhiều trải nghiệm tích cực về sự kiện này. Những người khao 

khát thăng lên trong “làn sóng thứ nhất” có thể sử dụng cơ hội này để hoàn thành 

trải nghiệm thân thể nặng nề 3D hoặc 4D của họ và chuyển sang thân thể ánh sáng 

5D. Về bản chất điều mà sự kiện này sẽ tác động đến sinh lý và tâm lý của con người 

là khuếch đại những thứ đã tồn tại trong tư tưởng. Những người đang sống trong sự 

sợ hãi sẽ trải nghiệm sự kết thúc của Chu Kỹ Vĩ Đại trong các phương cách kinh 

hãi. Nhiều người sẽ mất đi thể xác 3D hoặc 4D của họ và tái sinh vào một hành tinh 

khác thích hợp hơn với tầm mức trải nghiệm linh hồn của họ. 
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Điều quan trọng là sẽ không có sự phán xét nào đối với việc ai và cái gì là thích 

hợp cho mỗi người. Đây không phải là “ngày phán xét”. TĐ không kết án trên con 
người. Sự kiện này được hiểu biết kỹ bởi linh hồn, thể nghiệp quả và có một sự thận 

trọng lớn được thực hiện cho kế hoạch tái sinh xung quanh thời gian của sự kiện 

này. 

Sao chổi Annanhutak dự định đi xuyên qua Hệ Mặt Trời trong năm 2017. Trong 

khi đây là một sự kiện đã được an bài trước, có vài biến cố phụ thuộc vào tự do ý 

chí của con người (và sự trợ giúp hoặc can thiệp của các chủng tộc ngoài hành tinh 

tích cực hay tiêu cực). Những yếu tố biến động như sau: 

(1)   Quỹ đạo thực tế của sao chổi. 

(2)   Tính khốc liệt của sự tác động. 

(3)   Trải nghiệm tình cảm và tinh thần của con người đối với sự kiện này. 

(4)   Tầm mức biến đổi tế bào của con người trong sự kiện này. 

(5)   Mức độ ổn định của khí hậu và trường điện từ của Trái Đất  

 

Tất cả các sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Nếu loài người quyết 

định hợp tác và nắm lấy Tình Yêu Thương và các khía cạnh của điều này trong sinh 

mệnh họ và cùng làm việc với nhau để tạo ra một màng chắn của ánh sáng yêu 

thương xung quanh Trái Đất, thì sau đó lựa chọn (5) bên trên sẽ được giảm thiểu 

một cách căn bản. Nếu số lượng lớn con người quyết định thay đổi quỹ đạo của sao 

chổi Annanhutak đơn giản bằng cách sử dụng các kỹ thuật quán tưởng và xuất thần, 
quỹ đạo này có thể được thay đổi một cách có ý nghĩa. Nếu con người quyết định 

trải nghiệm sự bay qua của sao chổi trong phương cách của Tình Yêu Thương thay 

thế cho nỗi sợ hãi, mọi sự bức xạ hay đông lạnh của bầu khí quyển trong sự bay qua 

của sao chổi sẽ chỉ được cảm thấy rất ít. 

Sự bay qua của sao chổi có thể được sử dụng như một cơ hội để gia tốc sự biến 

đổi tế bào và cấu tạo phân tử DNA của loài người. Những người đang trong quá 

trình thăng lên có thể sử dụng cơ hội này như một “làn sóng thứ hai”, điều đó có 

nghĩa là trong khoảng năm 2017, một lượng lớn con người có thể trải qua quá trình 

thăng lên vào thân thể ánh sáng. 
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Vào năm 2017, sao chổi Ananhutak sẽ tiến gần đến Trái Đất 

Vào khoảng năm 2030, hành tinh Nibiru sẽ bay qua Hệ Mặt Trời với chu kỳ 
3.600 năm. Giống như sao chổi, sự kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi tự do ý chí. Có 

những sinh mệnh dạng người vượn 9D cư trú trên thiên thể của hành tinh Nibiru và 

một số người có khả năng ngoại cảm cao của các bạn có thể sẽ liên lạc với họ trong 

sự kiện này. Các thành viên của họ, thường được gọi là Annunaki, đã từng ảnh 

hưởng đến sự tiến hóa của loài người nhiều lần trong quá khứ. Vài thành viên của 
chủng tộc đó đã đến Trái Đất và hướng dẫn cho con người cải thiện điều kiện sống 

của mình. Điều này, tất nhiên, sau sự trượt xuống của loài người từ 7D xuống 3D 

và 4D. Có rất nhiều những dấu ấn tiêu cực liên quan đến những người Annunaki. 

Giống như tất cả các chủng tộc, có một sự biến thiên trong tư tưởng từ người này 

đến người khác, và đã có một số người Annunaki tiêu cực nào đó đã làm những 
quyết định mà mang đến sự đau đớn và khổ cực cho con người. Tuy nhiên, chúng 

tôi có thể nhắc lại cho các bạn là luật “đồng thanh tương ứng” trong mật độ 3 - 4 

của con người cho thấy rằng: con người có sự trải nghiệm về sự tiêu cực của một 

chủng tộc khác ắt hẳn là phải có sự tiêu cực hiện diện trong tư tưởng của họ. 

Sẽ có một số người sử dụng sự bay qua của hành tinh Nibiru và sự xáo trộn 
trong trường điện từ để tạo nên “làn sóng thứ 3” của sự thăng lên. Tương tự như 

vậy, một số người sẽ sử dụng sự kiện này để gia tốc thoát khỏi vòng luân hồi. 

Trải nghiệm của các bạn về ba sự kiện tiền định này chủ yếu được xác định bởi 

tự do ý chí. Các bạn có tự do ý chí để nắm lấy những nguyên tắc Thần Thánh của 
tình yêu thương, sự hợp tác, sự điều hòa, sự thật và lòng vị tha. Bằng hành động như 

vậy sẽ tăng cường trải nghiệm của những sự kiện này. Đây có thể là thời gian của 
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sự giải phóng hơn là của sự nô lệ, cái chết, và sự phá hủy. Sự lựa chọn tùy thuộc 

vào bạn, các bạn yêu dấu. 

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn 

Những thông tin mà chúng tôi đưa ra trong phần này có thể được kiểm tra dễ 

dàng bằng việc nghiên cứu các số liệu khoa học đã được thu thập bởi những nhà 

nghiên cứu của các bạn. Trong khi chúng tôi, nói chung không đặt nhiều niềm tin 

vào chính phủ của các bạn, tuy nhiên họ cũng đóng một vai trò có ích trong việc 

phổ biến một số trong những thông tin này. 

Một số trong những thông tin này có được là do một phần ở những người nhận 

thông điệp nào đó, cũng như từ những nhà nghiên cứu và những học giả nào đó trên 

Trái Đất, nhưng sự trình bày một cách có hệ thống và chính xác của các số liệu được 

sử dụng ở đây cũng như sự giới thiệu thêm nữa các số liệu bên trong các thông điệp 
này, đã chưa bao giờ được công bố trước đây trên Trái Đất. Như tất cả các thông tin 

được lấy qua người nhận thông điệp này, chúng tôi yêu cầu sự sáng suốt tối đa của 

các bạn, khi mà không một thông tin nào trình bày ở đây có thể đảm bảo 100% độ 

chính xác (vì những lý do chúng tôi đã nói chi tiết trong các bài viết trước đây). 

Có một lượng rất lớn những kiến thức đã được phổ biến trên thế giới của các 
bạn liên quan đến sự thẳng hàng của trục Trái Đất, thường được gọi là sự tiến động 

thẳng hàng, mà xuất hiện xấp xỉ 25.920 năm. Những chu kỳ tuần hoàn này xảy ra 

khi Trái Đất của các bạn nghiêng trục của nó đi một góc nào đó để tương xứng với 

một loạt các quasar hay còn gọi là các dải “năng lượng vô hướng” phóng ra gần 
trung tâm của Thiên Hà vào các cực của Trái Đất. Năng lượng bùng nổ như vậy 

được phân bổ dọc theo các đường ley và các xoáy của hệ lưới điện từ trường của 

Trái Đất.  

Mục đích của chúng tôi về sự thông tin thêm nữa về vấn đề này là để đi vào chi 

tiết lớn hơn về mối quan hệ giữa sự tiến động thẳng hàng và một sự thẳng hàng lớn 
hơn và có ý nghĩa lớn hơn nữa mà chưa được hiểu biết kỹ bởi các nhà nghiên cứu 

của các bạn, được gọi là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Sự chuyển đổi này bao hàm toàn 

bộ Hệ Mặt Trời, gồm Mặt Trời của các bạn và đặc biệt là các hành tinh khí ga khổng 

lồ bên ngoài (sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương). 

Hệ Mặt Trời của các bạn đang di chuyển dọc theo một trong các cánh tay đòn 
xoáy ốc bên ngoài của Thiên Hà được gọi tên là Milky Way. Thiên Hà của các bạn, 

giống như phần lớn các Thiên Hà xoáy ốc khác, quay theo cách giống như một cái 

trục bánh xe, xung quanh một lõi năng lượng mật độ cao thường được xem như một 

Mặt Trời Trung Tâm. Trong thực tế, có một cụm các Mặt Trời gần với trung tâm 

của Thiên Hà hình thành nên một tổ hợp hố đen và hố trắng liên kết Thiên Hà của 
các bạn với một Thiên Hà chị em đối cực, hay cái mà các bạn có thể gọi là một 
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Thiên Hà sinh đôi. Thiên Hà sinh đôi này là một phần của một Vũ Trụ song song, 

hay Vũ Trụ gương, mà chứa các vật chất và năng lượng đối cực với Vũ Trụ của các 

bạn. 

Một trong các định luật vật lý cơ bản mà các nhà khoa học của các bạn đã thống 

nhất là định luật bảo toàn năng lượng. Định luật này chiếm quyền ưu tiên trước 

nhiều định luật vật lý “thứ yếu” khác, như là các định luật động lượng, không gian 

và thời gian. Nói cách khác, các hố đen, xuất hiện trong trung tâm của nhiều Thiên 

Hà trong Vũ Trụ địa phương này, có vẻ như vi phạm vào định luật bảo toàn năng 

lượng khi nhìn nhận theo cách thức truyền thống. Các nhà khoa học của các bạn một 

ngày nào đó sẽ khám phá ra sự tồn tại của một Vũ Trụ song song đối cực và sẽ giải 

quyết được vấn đề vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Các bạn có thể nói là với 

mỗi hố đen, có một hố trắng bằng và đối cực với nó tồn tại trong một Vũ Trụ song 
song. Hai Vũ Trụ đó, khi kết hợp với nhau, tự cân bằng lẫn nhau và các bạn có một 

sự cân bằng hoàn hảo. 

Lý do cho sự lạc đề của chúng tôi về định luật bảo toàn năng lượng có thể được 

xem là cần thiết khi chúng tôi nói tới sự kiện là một trong số những nguồn năng 

lượng mà Hệ Mặt Trời của các bạn sẽ nhận được khi nó quay xung quanh Mặt Trời 
Trung Tâm của Thiên Hà sẽ tương ứng với sự bức xạ từ Vũ Trụ song song mà cân 

bằng đối cực với Vũ Trụ mà các bạn đang sống. 

Những sự bức xạ năng lượng này xuất hiện thông qua các tia truyền thống như 

tia gamma và tia x phát ra từ hố đen từ trung tâm Thiên Hà của các bạn. Sự bức xạ 

này, khi nó tăng cường mãnh liệt trong vài năm sắp tới, sẽ làm thay đổi một cách 

đầy kịch tính bản chất của thực tại tất cả các dạng sống trên Trái Đất. 

Sự phát ra năng lượng từ các quasar mà thẳng hàng với các cực của Trái Đất 

trong sự tiến động thẳng hàng, được sắp đặt xuất hiện từ ngày 20-22/12/2012 là 

tương đối nhỏ so với năng lượng phát ra từ Mặt Trời Trung Tâm và hố đen tương 
ứng của nó, được xem xét ở đây là “Sự Chuyển Đổi Thiên Hà”. Sự Chuyển Đổi 

Thiên Hà bắt đầu từ khoảng năm 1950 và sẽ kết thúc vào khoảng năm 2100. Tuy 

nhiên, nó sẽ được tăng thêm về cường độ xung quanh thời gian cùng với sự tiến 

động thẳng hàng. Chu kỳ lớn này (Sự Chuyển Đổi Thiên Hà) xuất hiện hai lần trong 

mỗi Chu Kỳ Thiên Hà. Một Chu Kỳ Thiên Hà diễn ra (Galactic Cycle) xấp xỉ 216 

riệu năm. Khoảng thời gian này được đưa ra sau khi những sửa đổi được thực hiện 

và có tính toán đến các sự sai lệch trong trường không gian và thời gian, sự tương 

tác của vật chất tối và năng lượng tối. Đó là những thứ được đưa ra cho sự tác động 

của trường ether lên trường vật lý của vật chất. 

Hiện nay các nhà khoa học của các bạn tính toán thời gian của một Chu Kỳ 

Thiên Hà là khoảng 227 triệu năm Trái Đất. Đó là khoảng thời gian xấp xỉ để Hệ 

Mặt Trời của các bạn quay được một vòng xung quanh Mặt Trời Trung Tâm (Central 



https://thuviensach.vn

 111 

Sun) của Thiên Hà. Sau khi thực hiện những sửa đổi có tính đến những sự sai lệch 

đã đề cập bên trên, và sự biến động của vận tốc giữa một cách tay đòn xoắn ốc trong 
tương quan mối liên hệ với các cánh tay đòn khác, chúng tôi thấy là khoảng thời 

gian chính xác cho một Chu Kỳ Thiên Hà xấp xỉ 216 triệu năm. 

Có những sự bùng nổ năng lượng bắt nguồn từ Vũ Trụ song song mà phát ra 

theo mọi hướng từ hố đen ở trung tâm của Thiên Hà Milky Way. Tuy nhiên, những 

sự bùng nổ này được tập trung trong hai cung tròn xấp xỉ 180 độ ra mỗi phía, mà 

không phụ thuộc vào sự quay của các ngôi sao hàng xóm. Nói một cách khác, các 

vì sao đang quay xung quanh lõi của Thiên Hà đi xuyên qua những dải năng lượng 

phát xạ này hai lần trong mỗi Chu Kỳ Thiên Hà. Cánh tay đòn của Thiên Hà mà 

chứa Trái Đất và Hệ Mặt Trời sẽ đi xuyên qua các dải năng lượng này trong khoảng 

thời gian là mỗi 108 triệu năm. 

Không giống như sự tiến động thẳng hàng, sẽ cần khoảng thời gian lớn hơn ba 

ngày cho Hệ Mặt Trời để đi xuyên qua dải năng lượng được biết đến như là Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà. Dải năng lượng điện từ trường tương đối không phân cực 

này đã được gọi bằng nhiều cái tên, bao gồm “photon belt” hay “vùng trống điện từ 

trường”. Mặc dù trường năng lượng điện từ không phân cực thường được đưa ra với 
những tên gọi này đã được quy cho là kéo dài xấp xỉ 3 ngày Trái Đất, điều này là 

không chính xác. Chỉ sự tiến động thẳng hàng là sẽ kéo dài xấp xỉ 3 ngày và trong 

3 ngày này, các tác động của các sự bức xạ không phân cực phát ra từ lõi Thiên Hà 

Milky Way sẽ vô cùng mạnh, hơn rất nhiều so với toàn bộ phần còn lại của chu kỳ.  

Tuy nhiên, những sự bùng nổ nhỏ hơn từ các quasar mà thẳng hàng với trục của 

Trái Đất không cùng lúc chính xác với năng lượng phát ra từ lõi của Thiên Hà trong 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Tuy thế, hai nguồn năng lượng này sẽ đồng thời xảy ra 

thành một mức độ lớn trong 3 ngày này vào tháng 12 năm 2012. 

Hiệu ứng “song trùng” này, tương tự như cái mà các nhà khí tượng học của các 
bạn gọi là “cơn bão hoàn hảo”. Điều này sẽ dẫn đến những sự thay đổi khổng lồ trên 

Trái Đất của các bạn. 

Vì ngôn ngữ của các bạn khá là giới hạn và chúng tôi đang cố gắng để giải thích 

điều này trong phạm vi giới hạn của người không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực 

khoa học không gian. Vậy hãy để chúng tôi diễn đạt sự giải thích bên trên theo một 

cách khác. 

Cứ mỗi 25.920 năm, các cực của Trái Đất bị nghiêng đi tới mức độ là chúng 

thẳng hàng với một nhóm những ngôi sao trong chòm sao Nhân Mã thuộc cung thứ 

chín của Hoàng Đạo - nơi mà phát ra các sự bùng nổ của cái được gọi là “năng lượng 

điện từ trường vô hướng”. Nó là nguồn năng lượng tương đối không phân cực. Năng 
lượng này sau đó phân bố dọc theo các đường ley, hay là các đường đẳng lực điện 
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từ mà bao quanh và xuyên qua Trái Đất. Năng lượng sau đó “thoát ra” từ các đường 

ley và đi vào các vùng phụ cận của Trái Đất, cuối cùng che phủ toàn bộ Trái Đất 
với mức độ nào đó của năng lượng vô hướng. Toàn bộ quá trình này được biết đến 

là sự tiến động thẳng hàng. 

Mỗi một lần Trái Đất trải qua sự tiến động thẳng hàng, vị trí tương đối của nó 

so với Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà là khác nhau. Có xấp xỉ 9000 vị trí khác 

nhau của Trái Đất trong chuyển động tiến động thẳng hàng tương ứng với Mặt Trời 

Trung Tâm trong một Chu Kỳ Thiên Hà. (Đây là con số có được từ phép tính 227 

triệu năm chia cho 25.920 năm. Trong thực tế, các khung thời gian bị sai lệch và 

một Chu Kỳ Thiên Hà là khoảng 216 triệu năm, bởi vậy số lượng của các chuyển 

động tiến động thẳng hàng trong một Chu Kỳ Thiên Hà là ít hơn 9000). 

 

Hình vẽ mô tả sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất  

Khoảng mỗi 108 triệu năm Trái Đất, Hệ Mặt Trời lại đi xuyên qua cái đã được 

gọi là một “photon belt” hay “vùng trống điện từ trường”, đây là một vùng không 

gian nơi những sự phát xạ lớn của tia gamma và tia x từ Vũ Trụ song song được 

phóng ra qua các hố đen ở trung tâm của Thiên Hà Milky Way. Những sự phát xạ 
này tồn tại khắp nơi trong Thiên Hà này, nhưng đặc biệt tập trung vào hai vùng đối 

diện nhau 180 độ, phát ra ngoài theo các hướng đối diện nhau cắt ngang mặt phẳng 

Thiên Hà. 

Dải năng này của sự phát xạ được tập trung trong một vùng tương đối nhỏ của 
không gian, nhưng nó là một vùng đủ lớn để tác động đến Trái Đất, Mặt Trời và các 

hành tinh hàng xóm trong nhiều, nhiều năm. Vùng này bắt đầu tác động đến Trái 

Đất một cách có ý nghĩa từ khoảng năm 1950 và sẽ đạt đến đỉnh điểm vào khoảng 

năm 2025. Nó sẽ không giảm bớt đáng kể cho đến khoảng năm 2035 và sẽ ổn định 
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sau năm 2100 khi Hệ Mặt Trời đi ra hoàn toàn khỏi dải năng lượng điện từ trường 

vô hướng phát ra từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà. 

 

Hình ảnh mô tả về sự Chuyển Đổi Thiên Hà của Trái Đất và Hệ Mặt Trời 

Sự kiện này tương ứng với Sự An Bài Thần Thánh thứ hai (đã được mô tả trong 

phần 2 ). Một sự an bài xuất hiện khi TĐ muốn thay đổi các chương trình của Sự 

Sáng Tạo trong một khu vực đã định sẵn của Vũ Trụ. Thông thường, chu kỳ Vũ Trụ 

giữ tương đối ổn định, nhưng khi TĐ nhận thấy một nhu cầu cấp thiết để giúp đỡ 

một nhóm các linh hồn, Ngài sẽ làm những sự thay đổi một cách phù hợp. TĐ đánh 

giá trạng thái tư tưởng của một nhóm những linh hồn và làm một quyết định dựa 

trên sự đánh giá đó. Đó không phải là một sự phán xét, các bạn yêu dấu. Xin hãy 
hiểu rõ điểm này. TĐ không thể nào phán xét bởi vì TĐ là tất cả, bao gồm các khía 

cạnh của Sự Sáng Tạo là vẫn đang tiến hóa và học hỏi. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn 

có thể phản đối rằng TĐ chính là tất cả, bao gồm cả việc các sinh mệnh con người 

nằm trong sự phán xét, nhưng khi những sinh mệnh con người này thăng lên trên 

mật độ 4, tất cả những phán xét sẽ biến mất. 

Như đã nói trong các cuộc thảo luận của chúng tôi trước đây, có 12 tầng thứ của 

Sự Sáng Tạo trong Vũ Trụ địa phương này, và có các linh hồn hiện đang trải nghiệm 

tất cả 12 tầng thứ. Một số linh hồn đã đầu thai như là các khoáng chất ở mật độ 1, 

một số như là các thực vật ở mật độ 2, những linh hồn khác như là các động vật ở 
mật độ 3, và cứ tiếp tục như vậy. Phần lớn những linh hồn người vượn bắt đầu con 

đường tiến hóa của họ trong các thế giới mật độ 3 và mật độ 4. 
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Khi các linh hồn đã sẵn sàng để trải nghiệm tầng thứ cao hơn trong sự tiến hóa 

xoáy ốc của họ, điều này giống như một thời kỳ đánh giá được nối tiếp bởi một kỳ 
thi tốt nghiệp. Các thời kỳ tốt nghiệp thường tương ứng với sự kết thúc của các chu 

kỳ Vũ Trụ bởi vì các chu kỳ Vũ Trụ tác động như các xúc tác cho sự thay đổi. Đó 

là các cơ hội cho những linh hồn để thoát khỏi những kinh nghiệm giới hạn của thế 

giới trong đó họ đã sẵn sàng vượt lên. Bởi vì sự “Trượt xuống từ Thiên Đàng” trong 

đó các linh hồn trở nên bị dính mắc vào các thế giới thấp hơn và trở nên đồng nhất 
với các dạng vật lý và bản ngã của những thế giới thấp, một số những linh hồn đã 

sẵn sàng để di chuyển vào đoạn cuối của trải nghiệm và một số thì chưa. Những 

người mà không sẵn sàng được trao một cơ hội để đầu thai trên các hành tinh khác 

mà không sẵn sàng chuyển đổi lên tầng thứ tiếp theo của sự tiến hóa (nói một cách 

khác họ được định cư trong một phần khác của Thiên Hà mà không đi qua sự chuyển 

đổi). 

Như các bạn đã biết, các bạn yêu dấu, các hành tinh cũng là những sinh mệnh 

có tư tưởng, và họ cũng sẽ thăng lên theo một mô hình xoáy ốc tương tự như cái mà 

trong đó các linh hồn của các bạn đang thăng lên. 

Một lần nữa chúng tôi nhắc các bạn là không có cái gì như là “ngày phán xét”. 
Không có ai và không có cái gì trong các thế giới cao hơn đang phán xét các linh 

hồn là có hay không có giá trị. Mặc dù nó có vẻ như là những linh hồn rời Trái Đất 

là ít giá trị hơn những linh hồn ở lại và thăng lên, điều này đúng hơn là vấn đề tạo 

ra từ sự lựa chọn của linh hồn (tự do ý chí). Những yêu cầu của sự thăng lên được 
đặt ra rõ ràng trong tư tưởng cao hơn của tất cả các linh hồn. Nó  đứng trước mỗi cá 

nhân khi họ trở nên hiểu biết về cái được yêu cầu nhằm mục đích thăng lên. Những 

sự khó khăn trong việc làm này là nguyên nhân chính cho các Sự An Bài Thần 

Thánh. Chúng ta tất cả đều sống trong một TĐ công bằng, tốt bụng và yêu thương. 

Có một số lượng phong phú các thế giới đang rung động ở mật độ 3 mà thích 
hợp để nhận những linh hồn mà không sẵn sàng để chuyển đổi vào mật độ 4. Phần 

lớn những hành tinh này ở xa vùng trống điện từ trường và không được sắp đặt để 

di chuyển vào một thời kỳ xúc tác vào lúc nào đó, vì vậy cho phép những linh hồn 

“chậm tiến” hay “ương ngạnh” này nhiều thời gian hơn để học những bài học của 

họ trước khi chuẩn bị để chuyển sang một trạng thái cao hơn. 

Để tổng kết điểm này, các chu kỳ Vũ Trụ là những xúc tác cho sự thay đổi. 

Chúng là các nút bấm cho sự thức tỉnh của linh hồn. Nếu các linh hồn không sẵn 

sàng thức tỉnh, các sự thay đổi thường đóng vai trò như những điểm để ra đi và trao 

cho linh hồn một cơ hội để cố gắng học các bài học của nó trên một thế giới khác 

mà có thể thích hợp hơn với tốc độ học hỏi của linh hồn đó. Phần lớn những hành 
tinh được sắp xếp để nhận những linh hồn con người trong các thời kỳ chuyển đổi 

này sẽ được trang bị đặc biệt với các vị Thầy tiến bộ nhằm mục đích trao cho các 

linh hồn chậm tiến một cơ hội lớn hơn để học các bài học của họ. 
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Sẽ là một sai lầm khi cho rằng tất cả các linh hồn sẽ chuyển đổi trong thời gian 

3 ngày của sự tiến động thẳng hàng. Nhiều người chắc chắn sẽ sử dụng cơ hội này 
để thực hiện sự chuyển đổi của họ từ mật độ này lên một mật độ khác, hay di chuyển 

khỏi hành tinh Trái Đất và đi vào các thế giới astral của một hành tinh khác để chuẩn 

bị cho sự tái sinh tại đó. Tuy nhiên, tại điểm nối này, có vẻ như là một số lượng 

tương đối nhỏ các linh hồn sẽ rời khỏi Trái Đất, hay thăng lên, trong 3 ngày này. 

Bởi vì Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (vùng trống diện từ trường) kéo dài xấp xỉ 150 
năm, có nhiều thời gian để cho các linh hồn Trái Đất chuyển đổi trong khi vẫn đang 

nằm trong các nguồn năng lượng xúc tác. 

Sự tiến động thẳng hàng của năm 2012 sẽ tác động như một cái súng cao su để 

gia tốc sự tiến hóa linh hồn. Sẽ có hai “súng cao su” như vậy nữa tương ứng với các 

sự kiện thần thánh trong khoảng 150 năm của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà - một vào 
năm 2017 và một vào năm 2030. Hai sự kiện phụ thêm này sẽ xuất hiện trong trường 

phát xạ từ Mặt Trời Trung Tâm và chúng cũng sẽ liên quan đến sự tiến hóa triệt để, 

tức là sự đột biến của các linh hồn Trái Đất. Những sự kiện này bao gồm sự bay qua 

của một sao chổi và của một hành tinh. 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ khảo sát những cơ chế khác nhau của sự tiến động thẳng 
hàng cũng như Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và tác động mà chúng sẽ gây ra cho các 

linh hồn của Trái Đất. Mặc dù những sự kiện là hoàn toàn có thể tiên đoán được và 

dễ dàng để giải thích theo các cách để các bạn có thể hiểu được. Có vô số những 

biến thiên do bởi sự phức tạp tự nhiên của những linh hồn trên thế giới của các bạn 
và những linh hồn mà đang trợ giúp con người từ các thế giới và các phụ thế giới 

khác trong và xung quanh Trái Đất. 

Ví dụ, có những linh hồn ngoài Trái Đất làm việc từ bên trong các thế giới astral 

mật độ 4 của Trái Đất mà có những chương trình nghị sự cụ thể để giúp đỡ những 

linh hồn Trái Đất thực hiện sự chuyển đổi. Một số những sinh mệnh này là có thiện 
chí, trong khi những người khác là tiêu cực, hay là cái mà một số người gọi là “phần 

tử ích kỷ”. Những cơ chế và những phương pháp khác nhau đã được sử dụng bởi 

những nhóm này nhằm lôi kéo các linh hồn đi theo các chương trình cụ thể của họ 

sẽ cần phải được kiểm tra. 

Có vẻ như các sinh mệnh từ tất cả Vũ Trụ đều muốn dính líu vào những hành 

tinh mà thẳng hàng một cách rõ ràng ở thời điểm này để thúc đẩy sự tiến hóa và thay 

đổi một số lượng lớn linh hồn. Đó là bao gồm khoảng hai tá các hành tinh mà đang 

đi vào vùng trống điện từ trường tại thời điểm gần giống như Trái Đất. Trong số 

hàng triệu thế giới với các dạng sống thông minh mà nằm trong vùng này của Thiên 

Hà đang trải qua sự chuyển đổi, chỉ một nhóm nhỏ tự phát hiện thấy là ở trong vị trí 

độc nhất vô nhị trong đó có các bạn. 
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Các hành tinh bên trong vùng này của không gian mà không đi qua một sự 

chuyển đổi có ý nghĩa hoặc là không có những sự tiến động thẳng hàng để cho phép 
xảy ra một sự chuyển đổi tập thể như vậy, hoặc là các mẫu vật của họ không đủ tiến 

hóa để tận dụng được các xúc tác này, hoặc các dạng sống của họ đã tiến hóa vượt 

trên nhu cầu “giúp đỡ” của các chu kỳ Vũ Trụ này. 

Vũ Trụ vận hành trong sự cân bằng tuyệt đối. Những Sự An Bài Thần Thánh 

xuất hiện một cách chính xác tại những thời điểm phù hợp để cấp cho các linh hồn 

cơ hội đi theo con đường cao nhất của sự giác ngộ. Các chu kỳ Vũ Trụ chỉ là những 

xúc tác, được thiết kế để trao một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho ý chí của các linh hồn 

khi chúng đồng nhất với ý chí của TĐ. Ý chí của TĐ là tiến hóa, tăng trưởng, mở 

rộng, kéo dài và đa dạng hóa trong các sự biểu đạt của Vũ Trụ. Mỗi một chu kỳ Vũ 

Trụ là một cơ hội để trợ giúp các linh hồn trong việc thể hiện quá trình đó. 

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất 

Xin hãy nhớ lại là các cực địa lý Bắc và Nam là không trùng với các cực điện 

từ Bắc và Nam. Sự quay của Trái Đất, mặc dù có tác động một hiệu ứng nhỏ lên các 

cực điện từ của Trái Đất, song nó là hoàn toàn khác so với nguyên nhân của sự dịch 

chuyển của các cực từ. Xấp xỉ mỗi 680.000 năm, như được đựa ra bởi các nhà khoa 
học của các bạn, các cực từ của Trái Đất tự đảo chiều. Về bản chất, cực từ Bắc trở 

thành cực từ Nam và cực từ Nam trở thành cực từ Bắc. Có nghĩa là, Trái Đất của 

các bạn tiếp tục quay như bình thường, không có sự tăng lên hay giảm đi của vận 

tốc quay, và nó không giống như sự thay đổi độ nghiêng của trục Trái Đất trong 

những sự chuyển đổi điện từ này. Góc nghiêng của trục là quan trọng, tuy nhiên, do 

bởi sự tiến động thẳng hàng được tăng thêm rất nhiều bởi những tác động của Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà. 

Như đã tuyên bố trước đây, sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất tái xảy ra 

với độ chính xác tương đối khoảng mỗi 25.920 năm, và sự chệnh lệch giữa sự tiến 
động thẳng hàng hiện tại và lần trước là chính xác trong phạm vi vài giây của một 

phút trong một độ mỗi một chu kỳ. 

Như đã nói, mỗi lần trục Trái Đất thẳng hàng với các quasar gần với trung tâm 

của Thiên Hà, vùng không gian mà qua đó các sự bùng nổ năng lượng được phát đi 

thay đổi rất ít. Nếu các bạn cắt Thiên Hà ra 360 độ bằng cách làm một vòng tròn 
xung quanh các cánh tay đòn xoắn ốc, và sau đó chia 360 độ đó cho con số xấp xỉ 

9000 (số lượng các chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất trong một vòng 

quay của Hệ Mặt Trời xung quanh Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà Milky Way), 

và các bạn sẽ có được sự khác nhau về vị trí của Hệ Mặt Trời so với Mặt Trời Trung 

Tâm giữa mỗi chu kỳ tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất. 
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Điều này một phần giải thích tại sao một số những sự tiến động thẳng hàng gây 

ra một sự đảo cực hoàn toàn, trong khi những lần khác chỉ gây ra một sự di chuyển 
nhỏ về vị trí của các cực điện từ. Trong chu kỳ tiến động hiện tại (được sắp xếp lên 

đỉnh điểm vào ngày 21/12/2012), các cực điện từ của Trái Đất sẽ chuyển đổi một 

cách cơ bản, nhưng có vẻ như không đảo cực hoàn toàn. 

Người nhận thông điệp này đã chỉ ra một cách đúng đắn là các bạn có thể thu 

được những biểu đồ chi tiết của vị trí của các cực điện từ Bắc và Nam trên một báo 

cáo hàng năm. Có một website khá tốt là www.usgs.gov hay một web site khác 

mang tính đặc thù cho cuộc thảo luận của chúng ta là http://www-atlas.usgs.gov. 

Nếu các bạn có một cái máy tính có khả năng thay đổi đi tới đi lui giữa nội dung 

này và website mà người nhận thông điệp này đã dẫn bên trên, thì sẽ là lúc thuận lợi 

để làm điều đó. 

Khi các bạn kiểm tra các bản đồ được đưa ra ở website trên, các bạn cần lưu ý 

là sự chuyển động gia tốc của cực từ Bắc từ vị trí hiện tại ở Bắc Canada , cuối cùng 

kết thúc ở Siberia. Cực từ Nam tất nhiên cũng di chuyển đồng thời với cực từ Bắc, 

nhưng sự chuyển vị của nó bị giới hạn nhiều hơn ở Nam cực và Nam Thái Bình 

Dương. 

Rất thú vị khi các bạn nhận ra là những số liệu được đưa ra tại các website đặc 

trưng đã dẫn bên trên chỉ ra sự di chuyển của cực từ Nam chậm hơn so với cực từ 

Bắc (hình bên dưới). Chúng tôi nhận thấy điều này là do những nhiễu loạn trong 

trường điện từ của Mặt Trời. Khi bạn vào các website đã dẫn, các bạn sẽ nhìn thấy 

một biểu đồ chỉ ra tác động của trường điện từ của Mặt Trời lên trường điện từ của 

Trái Đất (hình bên dưới, diễn tả của người vẽ). Như các bạn thấy, đó rõ ràng là một 

ảnh hưởng rất có ý nghĩa. Các nhà khoa học của các bạn cho rằng phần lớn những 

biến đổi trong các cực từ là do sự chuyển dịch lõi sắt của Trái Đất. Trong khi điều 

này dứt khoát chỉ là một yếu tố phụ, sự tiến động thẳng hàng và những nhiễu loạn 
trong Mặt Trời chính là do bởi sự tác động của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, cái mà 

đóng góp phần chính cho sự gia tốc chuyển dịch cực từ trên Trái Đất mà giờ đây 

đang xuất hiện.  

Người nhận thông điệp này đã chỉ ra với chúng tôi là trong biểu đồ thể hiện 

những tác động của bức xạ Mặt Trời lên trường điện từ của Trái Đất, trang website 

của chính phủ thực sự thừa nhận là những bức xạ từ Mặt Trời gây ra các chuyển đổi 

chính trong môi trường của Trái Đất. Điều này thường làm chúng tôi kinh ngạc là 

tại sao phần lớn loài người lại từ chối những kiến thức được trình bày ở đây ngay 

trước mặt họ trong khi đó họ lại bám víu vào suy nghĩ “công việc vẫn như thường” 

và không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. 

http://dummy.com/?q=5685&check=c7f081fb9d2098998b0badac31f2af4c
http://www.usgs.gov/
http://www-atlas.usgs.gov/articles/geology/a_geomag.html
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Biểu đồ ghi nhận sự thay đổi cực từ của Trái Đất trong thời gian gần đây 

Mặc dầu loạt những thông điệp này liên quan chủ yếu với Sự Chuyển Đổi Thiên 

Hà mà xuất hiện xấp xỉ 108 triệu năm, và sự tiến động thẳng hàng xuất hiện xấp xỉ 

25.920 năm, cũng có nhiều những chuyển đổi khác xuất hiện định kỳ, bao gồm chu 
kỳ đảo cực địa lý của Trái Đất mà các nhà khoa học của các bạn đã chỉ ra xuất hiện 

khoảng mỗi 680.000 năm. 

Trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về sự tiến động thẳng hàng, hiển nhiên 

là những thay đổi xảy ra mỗi 25.920 năm biến động rất lớn từ chu kỳ này đến chu 

kỳ khác. Một số sự phá hủy của các lục địa, các thời kỳ băng hà, và những trận đại 
hồng thủy mà xuất hiện trên Trái Đất của các bạn tương ứng với những sự đảo cực 

có chu kỳ 680.000 năm, và một số chúng đã xuất hiện trong các giai đoạn tương tự 

mà có những nhiễu loạn cực từ lớn nhưng không phải là sự đảo cực hoàn toàn. 

Trái Đất của các bạn đã trải qua khoảng từ 30 đến 40 lần Sự Chuyển Đổi Thiên 

Hà (các chu kỳ 108 triệu năm), tùy thuộc vào việc bạn xem Trái Đất như một hành 
tinh ổn định. Trái Đất đã chủ yếu là hành tinh khí trong vài lần chuyển đổi đầu tiên, 

và không đủ ổn định cho đến xấp xỉ 4.5 tỷ năm trước. Sự sống như các bạn đã biết 

(sự xuất hiện tư tưởng mật độ 2) không bắt đầu hình thành cho đến xấp xỉ 3.8 tỷ 

năm trước. 

Các bạn cũng cần lưu ý là, khi nghiên cứu lịch sử Trái Đất của các bạn, chỉ có 
vài Sự Chuyển Đổi Thiên Hà đã dẫn đến kết quả biến động lớn tác động đến sự tiến 

hóa của Trái Đất. Bản thân Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, trong khi có một tác động có 

ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp với sự tiến động thẳng hàng, không báo hiệu một cách 
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tự động cho một sự thay đổi khổng lồ về địa lý và khí hậu của Trái Đất. Tuy nhiên, 

điều mà những sự kiện này cảnh báo chính là một sự chuyển đổi vĩ đại trong các 
dạng sống sinh học trên Trái Đất, cũng như những phát minh trong các lĩnh vực 

công nghệ của các mẫu vật tiến hóa hơn, và trong trường hợp này thì đó là loài 

người. (Chúng tôi không bao gồm cá heo và cá voi vào cuộc thảo luận này bởi vì 

chúng không có những thiết bị công nghệ thông minh). 

 

Hình vẽ minh họa về trường điện từ của Trái Đất 

Sinh mệnh con người (và tất cả các dạng sống mật độ 2 và mật độ 3) chủ yếu là 

có bản năng điện từ. Lực điện từ là có ý nghĩa nhất trong các lực cơ bản của tự nhiên 

đối với dạng sống con người, và lực điện từ có tầm tác động quan trọng và sâu sắc 
lên các tầm mức của thể vật lý, thể tình cảm, thể trí và thể astral của các linh hồn. 

Lực điện từ xuất phát từ cái thường được gọi là chiều kích ether hay các aether, tùy 

thuộc vào cách các bạn dịch chúng. Cái được gọi là “năng lượng tối” và “vật chất 

tối” là sự sai lệch thực sự trong thể liên tục của thời gian và không gian gây ra bởi 

sự tương tác của các thế giới ether lên các thế giới vật lý. Đó là lý do tại sao những 
sự đo lường thời gian và không gian của các bạn là không hoàn thiện. Và đây chính 

là lý do tại sao các thiết bị của các bạn lại tính toán khoảng thời gian của một Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà là 227 triệu năm thay cho 216 triệu năm. Trong khi các bạn 

đã tính đến các nhiễu loạn trọng trường, bao gồm sự uốn cong của thời gian và 
không gian (theo lý thuyết tương đối của Einstein), các bạn đã không tính đến các 

nhiễu loạn của trường điện từ gây ra bởi sự tác động của các thế giới ether lên các 

thế giới vật lý. 
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Sự thay đổi đặc biệt lớn nhất mà các bạn có thể chờ đợi khi đi vào Sự Chuyển 

Đổi Thiên Hà là những sự đột biến bên trong tế bào của loài người và sự phá hủy 
của các công nghệ hiện tại. Những điều này sẽ không chỉ bị thúc đẩy bởi những thay 

đổi của Trái Đất, khí hậu, những mùa và những điều tương tự như vậy, mà còn bởi 

những thay đổi có ý nghĩa của Mặt Trời. 

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi 

Mặt Trời của các bạn là trung tâm của trường điện từ phát ra bên trong Hệ Mặt 
Trời. Những nhiễu loạn điện từ trước tiên được nhận bởi Mặt Trời và sau đó những 

nhiễu loạn này giảm dần tần số khi chúng tỏa ra từ Mặt Trời vào các hành tinh trong 

Hệ Mặt Trời. Trong khi các hành tinh hiển nhiên là nhận được một số sự bùng nổ 

cũng như những nhiễu loạn điện từ từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà và của các 

quasar, tuy nhiên, trong thực tế thì sự bùng nổ hay những nhiễu loạn điện từ có ý 

nghĩa nhất chính là đến từ bản thân Mặt Trời của các bạn. 

Nếu các bạn nghiên cứu địa lý của Mặt Trời một cách bao quát, các bạn sẽ nhận 

ra là các lực hạt nhân được tính vào trong khi xác định chu kỳ phát xạ của Mặt Trời. 

Song, các bạn sẽ không giải thích được lý do tại sao có một tầm mức cao dị thường 

của các bức xạ Mặt Trời, các vệt đen và các cơn bão Mặt Trời mà đã được trải 

nghiệm khi các bạn tiến gần đến thời điểm năm 2012. 

Các bạn sẽ phát hiện thấy rằng sự tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất hầu 

như không có một ảnh hưởng có ý nghĩa lên hoạt động của Mặt Trời, nhưng Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà trong dạng của vùng trống điện từ thì rõ ràng là có. Do đó, sẽ 
là không hoàn toàn chính xác khi nói rằng hoạt động của Mặt Trời sẽ lên đỉnh vào 

năm 2012. Đã có những nhiễu loạn lớn trong năm 2007, và đã có những nhiễu loạn 

khổng lồ trong vài năm gần đây. Các nhà khoa học của các bạn đã cảm thấy khó 

hiểu khi mà có quá nhiều hoạt động phát xạ của Mặt Trời như vậy khi mà Mặt Trời 

không ở trong chu kỳ  phát xạ 11 năm mà họ đã ghi lại trước đây. Nói cách khác, 
họ không hiểu tại sao hoạt động của Mặt Trời tiếp tục ở một mức cao như vậy trong 

thời kỳ đáng ra phải là sự yên tĩnh giữa các chu kỳ hoạt động bình thường. 

Hoạt động của Mặt Trời sẽ đạt đến đỉnh điểm trong 20 năm khoảng giữa của 

vùng trống điện từ. Khoảng giữa này sẽ kéo dài xấp xỉ từ năm 2015 đến năm 2035. 

Sự tiến động thẳng hàng xảy ra vào năm 2012 mặc dù có ít hay không có ảnh hưởng 
gì đến Mặt Trời, song sự kiện này sẽ phóng đại những tác động của các hoạt động 

của Mặt Trời lên Trái Đất. Điều này sẽ gây ra những thay đổi có ý nghĩa cho bầu 

khí quyển của Trái Đất. Sự tương tác của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà kết hợp với sự 

tiến động thẳng hàng, thậm chí có thể gây ra một sự đảo cực hoàn toàn không biết 

trước được, hoặc nếu không xảy ra điều này thì nó cũng tạo ra một sự ảnh hưởng 

mạnh mẽ hơn một chu kỳ bình thường của sự đảo cực một phần. 
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Sự cứu giúp khoan dung cho Trái Đất nằm ở sự kiện là đỉnh điểm của Sự Chuyển 

Đổi Thiên Hà xuất hiện sau đỉnh điểm của sự tiến động thẳng hàng. Đó là lý do tại 
sao chúng tôi cho rằng những biến cố ở mức độ vừa phải sẽ thay thế cho những biến 

cố ở mức độ nghiêm trọng. Đây là một trong các lý do tại sao chúng tôi thấy ít nhất 

1/4 nhân loại có thể sẽ sống sót sau những thay đổi của Trái Đất. 

Theo những phân tích của chúng tôi và những phân tích của nhiều nhóm khác, 

sự giảm xuống nhiều nhất trong số lượng nhân loại sẽ không phải từ các trận sóng 

thần, các trận động đất, núi lửa phun trào hay những sự thay đổi của khí hậu, mà từ 

sự hư hỏng của hệ thống miễn dịch của thân thể con người, và điều này sẽ được gây 

ra bởi bản thân các nhiễu loạn điện từ (và xét tới cùng là các quyết định của mỗi 

một linh hồn). Tất nhiên những linh hồn mà đã nâng trạng thái tư tưởng của họ lên 

và làm sạch những vấn đề tâm lý và tình cảm của họ sẽ có một thời gian dễ dàng để 

đối phó với những nhiễu loạn điện từ. 

Những linh hồn mà được ở lại với Trái Đất sẽ được trao các công cụ và những 

sự hàn gắn DNA mà sẽ giữ hệ thống miễn dịch của họ “miễn nhiễm” với nhiều sự 

thay đổi. Những công cụ này sẽ được trao bởi cái Tôi cao hơn của bản thân họ hay 

CHD, cũng như từ những người giúp đỡ trong các thế giới cao hơn, như chúng tôi 

chẳng hạn. 

Những nhiễu loạn điện từ có một sự tác động chính lên thân thể con người. 

Người nhận thông điệp này và nhiều người khác đã học cách ghi nhận khi có một 

vệt lửa Mặt Trời (solar face) hay một cơn bão Mặt Trời mật độ cao ngay khi họ cảm 

nhận được. Các thời kỳ mãnh liệt của sự bức xạ Mặt Trời thường tương ứng với sự 

nhạy cảm được tăng cường từ sự biến đổi thất thường của các chất hóa học trong 

não. Nhiều linh hồn cảm thấy họ trở nên điên loạn trong những giai đoạn này. Những 

xung đột lớn và bạo lực có xu hướng mở rộng. 

Những sự bùng nổ mãnh liệt của bức xạ Mặt Trời đi vào tầng trên của khí quyển 
của Trái Đất tác động đến thời tiết, có xu hướng làm cho Trái Đất khô hạn và ấm 

lên tạm thời. Chúng cũng tác động đến chức năng của các vệ tinh, để rồi quay lại 

tác động đến hệ thống viễn thông và công nghệ máy tính của các bạn. 

Có rất nhiều những vấn đề khác liên quan đến những sự thay đổi trong Mặt Trời 

và các hành tinh khí bên ngoài. Có lẽ các bạn đã nhận ra là các hành tinh và các vì 
sao nhìn sáng hơn bình thường ở những thời điểm nào đấy. Một phần của Mặt Trăng 

mà nằm trong bóng tối sẽ dễ nhìn thấy hơn bình thường. Trong khi điều này một 

phần là do bởi sự phản xạ của ánh sáng từ các thành phố trên Trái Đất lên bề mặt 

của Mặt Trăng hoặc cũng có những lý do khác. Bầu khí quyển của Trái Đất và của 

các hành tinh khác trở nên tích điện cao hơn khi những bùng nổ của sự bức xạ từ 

Mặt Trời tiếp diễn. Cực quang phương sẽ Bắc tăng lên. 
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Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác 

Trên Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh, kết cấu khí của 
các hành tinh này gây cho chúng trở nên đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong 

trường điện từ của Mặt Trời. Các nhà khoa học đang quan sát những thay đổi trong 

bầu khí quyển của những hành tinh này và không thể giải thích về những gì đang 

diễn ra. Có lẽ những người với các thiết bị có độ nhạy cao đã vẽ ra một sự liên kết 

giữa những bức xạ Mặt Trời và những thay đổi này, nhưng những kết quả vẫn đang 

được bàn cãi. Một số người đã đi xa đến mức đề xuất là Mộc tinh có thể biến thành 

một Mặt Trời thứ hai. Trong khi điều này được sắp đặt xảy ra trong một tương lai 

xa (thay đổi Hệ Mặt Trời của các bạn thành một cấu trúc như Thiên Hà), chúng tôi 

không thấy điều này xảy ra trong cuộc đời của các bạn. Thời gian gần nhất ước tính 

cho sự thay đổi này là gần 2 tỷ năm tính từ bây giờ, và có một vài biến số mà có thể 
làm thay đổi điều đó, ở đây là thời gian của sự đốt cháy một phần của hệ thống phản 

ứng hạt nhân bên trong Mộc tinh, và đây không phải là một phản ứng nóng chảy 

hoàn toàn.  

Các bạn có thể nghĩ là những sinh mệnh đã tiến bộ như chúng tôi có thể chắc 

chắn đưa ra một biểu thời gian chính xác hơn cho sự hoán chuyển của Mộc tinh, 
nhưng các bạn phải hiểu là chúng tôi đang nhìn vào gần 2 tỷ năm tiến hóa của con 

người trước thời điểm đưa ra. Các bạn là những sinh mệnh đầy quyền năng, sáng 

tạo, thiêng liêng. Trong vòng 2 tỷ năm tiếp theo, nhiều người trong các bạn sẽ tiến 

hóa đến tầm mức của các Đấng Tạo Hóa. Khi các bạn đã đạt tới tầm mức đó của sự 
hiểu biết, các bạn sẽ có khả năng để tác động đến những thứ như vậy ví như những 

sự phản ứng hạt nhân nóng chảy bên trong các hành tinh khí. Tại thời điểm này 

trong sự tiến hóa của các bạn, các chu kỳ của Vũ Trụ là vượt trên tự do ý chí của 

các bạn. Chúng sẽ xảy ra bất chấp việc bạn có tin hay không vào chúng. 

Tuy nhiên, một lúc nào đó sẽ đến, khi đó các bạn sẽ có thể thay đổi các chu kỳ 
Vũ Trụ. Các bạn đã có thể ảnh hưởng đến chúng ở một mức độ nào đó, nhưng rất 

nhỏ. Nếu như toàn bộ loài người tập trung vào việc thay đổi quỹ đạo của một sao 

chổi hay của một hành tinh, thì các bạn có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng đủ 

để có thể chống lại một thảm họa sắp xảy đến. 

Những nhà khoa học kiêu căng của các bạn nghĩ rằng họ có thể thay đổi quỹ 

đạo của một thiên thể bằng việc phóng các thiết bị hạt nhân lên trên hay gần những 

vật thể như vậy. Trong khi sự  thành công của một chương trình như vậy có thể có 

một tác động rõ ràng lên một thiên thể ở vùng phụ cận. Có rất nhiều những yếu tố 

đã không được đưa vào trong việc tính toán, bao gồm sự can thiệp của những sinh 

mệnh trong các thế giới khác mà không mong muốn có những thiết bị nổ như vậy. 
Vai trò của những người trợ giúp trong những thay đổi đang diễn ra trên Trái Đất sẽ 

là vấn đề được nói đến trong những phần sau.  
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Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo, đến từ cội nguồn Tình Yêu và Tình Thương 

của TĐ. 

Chú thích thêm: Các khái niệm Thiên Hà và Ngân Hà thường gây cho chúng ta 

sự bối rối và khó hiểu. Thực chất thì hai khái niệm Thiên Hà và Ngân Hà là hoàn 

toàn khác nhau. Thiên Hà (galaxy) là một dạng cấu trúc của Vũ Trụ. Trong khi đó 

khái niệm Ngân Hà chính là để chỉ tên gọi riêng của Thiên Hà mà chúng ta đang 

sống trong đó. Thiên Hà này trong ngôn ngữ Trung Hoa là Thiên Hà Ngân Hà, 
trong khi đó, các quốc gia phương Tây hiện nay lại gọi nó với cái tên Thiên Hà 

Milky Way. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, 

NHỮNG NGƯỜI NHẬP XÁC 

 

Dẫn nhập 
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Xin chào! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo.  

Bây giờ, chúng tôi sẽ nói về sự hợp nhất và sự phân mảnh của linh hồn. Một lần 
nữa, chúng tôi nhắc lại là ngôn ngữ của các bạn khá là giới hạn trong khả năng của 

nó để có thể diễn đạt các khái niệm này. 

Hãy để chúng tôi cố gắng vẽ một bức tranh cho các bạn. Bức tranh này bao gồm 

ý tưởng rằng mỗi linh hồn là một khía cạnh đồng nhất của TĐ mà có thể khoác lấy 

nhiều hình dạng, nhiều mùi vị, nhiều màu sắc, và nhiều kết cấu. Một số các khía 
cạnh, một số các mảnh hồn, một số các phần hồn của linh hồn có thể rất lớn, cái mà 

chúng ta có thể gọi là những mảnh hồn cha mẹ, trong khi những mảnh hồn khác hay 

những khía cạnh khác có thể rất nhỏ bé, cái mà chúng ta có thể gọi là các mảnh hồn 

tồn tại lìa khỏi xác. 

Linh hồn của các bạn giống một con sứa với các xúc tu và mỗi một trong các 
xúc tu đó có khả năng chứng kiến, quan sát và trải nghiệm các khía cạnh khác nhau 

của Sự Sáng Tạo. Đôi khi những cái xúc tu này sẽ tách rời và phân chia nhằm khám 

phá Sự Sáng Tạo bên ngoài và sau đó tái kết nối và tái kết hợp trong các cấu hình 

khác nhau trước khi chúng một lần nữa tách rời ra và đi vào phạm vi xa hơn của Sự 

Sáng Tạo. 

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn 

Các bạn có cái được gọi là các cụm hồn (soul clusters). Các cụm hồn là các cấu 

hình chính của TĐ trong các chiều kích từ 8 đến 12. Trong chiều kích 12 các bạn có 

một cụm hồn lớn, cái mà các bạn có thể nghĩ là hàng tỷ tỷ các linh hồn cá thể tất cả 
cụm lại với nhau trong một tư tưởng và tư tưởng đó được kết nối trực tiếp với tư 

tưởng của Tất Cả (TĐ), với sự vô hạn. Bởi vì Sự Sáng Tạo có thể di chuyển từ cao 

hơn đến thấp hơn, cũng như từ thấp hơn đến cao hơn, trong phổ các mật độ, chúng 

tôi sẽ làm sáng tỏ bên dưới quy trình phân biệt khi các bạn đi xuống trong phổ mật 

độ. 

Khi các bạn đến tầng thứ 11, cụm lớn của tư tưởng linh hồn ở tầng thứ 12 chia 

ra, hay các bạn có thể nói rằng phân mảnh ra thành các cụm nhỏ hơn, và vì mục đích 

đơn giản hóa chúng tôi sẽ nói rằng thay vì hàng tỷ tỷ các linh hồn cụm lại trong một, 

nó chỉ có hàng triệu các linh hồn cụm lại trong một cho mỗi một thực thể mật độ 

11. Một lần nữa, các bạn có thể nhận thấy giới hạn của ngôn ngữ của các bạn ở đây. 

Khi các bạn đi vào mật độ 10, các bạn có nhiều, nhiều hơn các cụm hồn này mà 

đã vỡ ra thành các phần và trở thành các cụm nhỏ hơn, có lẽ gồm hàng nghìn đơn 

vị linh hồn cá thể trong mỗi cụm hồn mật độ 10, và tất nhiên, các bạn có nhiều trong 

số họ đang phân mảnh ra từ các cụm hồn cha mẹ mật độ 11, vốn lại là cái mà cũng 

như vậy có một cụm hồn cha mẹ ở mật độ 12. 
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Và như vậy, điều này tiếp tục xảy ra khi các bạn đi xuống trong phổ mật độ. 

Bây giờ mật độ 10 đi xuống mật độ 9, cái mà các bạn có thể nghĩ như là hàng trăm 
các linh hồn trong mỗi cụm. Sau đó mật độ 9 đi xuống mật độ 8, cái thường có 6 

hay 12 linh hồn trong một cụm, và các cụm hồn mật độ 8 được gọi là các linh hồn 

tối cao (oversouls). Hầu hết các linh hồn tối cao được bao gồm bởi một cụm 12 linh 

hồn cá thể. Như vậy, các bạn có thể nói là mỗi một linh hồn tối cao sinh ra 12 linh 

hồn cá thể. Những linh hồn cá thể này phóng ra ở tầng thứ 7 và có khả năng phân 
mảnh thêm nữa. Mặc dầu các linh hồn đã phóng ra từ TĐ ở mật độ 7 trong Sự Sáng 

Tạo nguyên thủy, họ bây giờ có khả năng phân mảnh hay kết hợp thành nhóm khi 

họ đi lên hay đi xuống trong xoáy ốc tiến hóa. Nếu lựa chọn đi lên, họ sẽ trở thành 

các linh hồn tối cao mật độ 8 thay cho các linh hồn cá thể mật độ 7. Nếu đi xuống 

từ mật độ 8 đến mật độ 7, họ phân mảnh thành 12 linh hồn cá thể. Như thế, thông 
thường thì có 12 linh hồn cá thể được sinh ra từ mỗi linh hồn tối cao mật độ 8 và họ 

trở thành các linh hồn mới mật độ 7, trong khi đó linh hồn ban đầu, linh hồn cha 

mẹ, trở thành một phần trong các thế giới bao gồm tập thể linh hồn tối cao mật độ 

8. 

Điều này không chỉ khó khăn để có thể diễn đạt bằng ngôn từ, mà còn khó khăn 
cho tâm trí của các bạn để có thể hình dung ra được. Tâm trí của người nhận thông 

điệp này đã từng có sự khó khăn để hình dung về điều này, mặc dầu chúng tôi đã 

cung cấp các hình ảnh cho anh ấy. 

Chúng tôi sẽ có các cuộc đối thoại trong tương lai để làm sáng tỏ những biến 
thiên trong quá trình sáng tạo, bao gồm một cái nhìn về việc làm thế nào một số linh 

hồn đi vào sinh mệnh thông qua quá trình phân mảnh từng bước trong khi đi xuống 

theo xoáy ốc tiến hóa từ mật độ 12 đến mật độ 7. Trong khi đó, vẫn có các linh hồn 

khác, chủ yếu được gọi là những người cổ đại hay những linh hồn rất già dặn, đến 

một cách trực tiếp vào sự cá thể hóa từ mật độ 12. Rồi có những người rơi vào giữa 

2 loại đó. 

Mặc dù như vậy, linh hồn mật độ 7 vẫn có vài cách để phân mảnh thành các 

phần nhỏ hơn. Khi nó phân chia theo một quá trình tương tự với sự phân chia tế bào 

(các bạn có thể so sánh điều này với sự phân chia các tế bào trong một tổ chức sinh 

học), các bạn có cái được gọi là các mảnh hồn cha mẹ, và những mảnh hồn cha mẹ 
này tiến đến sáng tạo các đời sống có chủ quyền như những linh hồn có chủ quyền, 

có nghĩa là họ là các đơn vị tổng thể và hoàn thiện của tư tưởng có khả năng trở nên 

hiểu biết về chính họ và tiến hóa qua các tầng thứ và các chiều kích của Vũ Trụ của 

Đấng Tạo Hóa của chúng ta. 

Cũng có cái được biết đến như các mảnh hồn thứ cấp hay các phần hồn của một 
linh hồn. Khi một linh hồn tái sinh vào một thế giới cụ thể, linh hồn đó lấy một phần 

nhỏ của bản thân và phóng phần nhỏ đó vào cơ cấu nhận thức cụ thể hay thân thể 

mà thích hợp cho tầng thứ đó hay chiều kích đó. Các bạn phải hiểu là, các bạn yêu 
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dấu, rằng một linh hồn không đưa toàn bộ sinh mệnh của nó xuống các thế giới thấp 

hơn bên ngoài của Sự Sáng Tạo. Nó chỉ đưa một mảnh nhỏ của bản thân nó vào các 

thế giới đó, trong khi phần cha mẹ của linh hồn vẫn giữ đằng sau trong mật độ 7. 

Điều này tương đối dễ làm nếu linh hồn chỉ đi đến tầng thứ 6. Một linh hồn mật 

độ 7 trong tầng thứ 6 đơn giản phân một mảnh bản thân nó vào tầng thứ 6, hơi đặc 

một chút, đi vào thân thể ánh sáng mật độ 6 hay chính xác hơn, sản xuất một thân 

thể bởi vì ở tầng thứ đó sản xuất một thân thể là dễ dàng hơn việc đi vào một thân 

thể đã được làm sẵn, và trở thành một thực thể mật độ 6 đang trải nghiệm một thế 

giới mật độ 6. 

Một thực thể mật độ 6 có linh hồn cha mẹ của nó, mảnh hồn cha mẹ mật độ 7 

và nó thường liên hệ một cách trực tiếp với mảnh hồn cha mẹ của nó giống như một 

con tàu trinh sát rời khỏi phi thuyền mẹ, ra đi và báo cáo lại với phi thuyền mẹ sau 

khi đã khảo sát một hành tinh. 

Khi linh hồn mật độ 7 quyết định đi vào mật độ 5, sự phân mảnh thêm nữa có 

thể là cần thiết và linh hồn đó có thể phân chia thêm nữa và có thể có vài mảnh giờ 

đây phân chia vào mật độ 5. Mỗi một phần hồn mật độ 5 này có thể có một mảnh 

ban đầu ở mật độ 6, cái lần lượt có phần hồn cha mẹ hay mảnh hồn cha mẹ ở mật 

độ 7. 

Như vậy bây giờ chúng ta có một mảnh hồn cha mẹ ở mật độ 7, một mảnh hồn 

đầu tiên ở mật độ 6 và các mảnh hồn thứ cấp ở mật độ 5. 

Các mảnh hồn mật độ 5, lần lượt tạo ra một sự đặc hóa mà cho phép họ đi vào 
một thân thể ánh sáng mật độ 5 nhằm trải nghiệm các thế giới mật độ 5. Quá trình 

sản xuất một thân thể mật độ 5 có một chút khó khăn hơn so với quá trình sản xuất 

một thân thể mật độ 6. 

Khi linh hồn khao khát hạ bản thân nó xuống hơn nữa vào mật độ 4, một quá 

trình khác biệt nhiều hơn nữa xảy ra, cái mà các bạn gọi là sự tái sinh và trong trường 
hợp này, một thân thể được tạo ra từ một dấu ấn gen, cái mà sẽ trở thành phôi hay 

bào thai và sẽ được thêm vào một mảnh của linh hồn mật độ 5 đang tồn tại. Như 

vậy trong quá trình này, linh hồn mật độ 5 phân một mảnh của bản thân nó và đặc 

hóa để đi vào bụng của một linh hồn khác, một bà mẹ người vượn, và mảnh hồn đó 

đi qua con đường sinh nở như một linh hồn tái sinh. Linh hồn đó như các thành viên 
gia đình hồn của nó, nếu các bạn muốn gọi họ như vậy, cái vốn là các khía cạnh mật 

độ 5 của bản thân nó, cái mà lần lượt, có các mảnh hồn nguyên thủy trong mật độ 6 

và các mảnh hồn cha mẹ trong mật độ 7. 

Khi linh hồn mật độ 7 khao khát trải nghiệm mật độ 3, có 4 tầng thứ của sự phân 

mảnh linh hồn được đề nghị trước khi linh hồn có thể đi vào các thân thể mật độ 3 
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và trải nghiệm cuộc sống mật độ 3. Có các mảnh hồn trong các mật độ 4, 5 và 6 mà 

được xem như một phần của dòng dõi linh hồn hay gia đình hồn. 

Chúng tôi xin lỗi vì sự phức tạp của phần thảo luận này. Chúng tôi không biết 

làm thế nào khác hơn để trình bày điều này cho các bạn hơn là sử dụng những sơ đồ 

trí tuệ phức tạp này, cái đang được hình dung ra đối với các bạn. Quá trình toàn bộ 

tương tự như các cách mà tế bào phân chia trong các tổ chức sinh học, nhưng nó 

không giống lắm bởi vì các tế bào thường phân chia làm 2 phần, trong lúc đó các 

linh hồn thường phân chia thành 12 phần. Như vậy, linh hồn tối cao, tầng thứ 8 của 

sinh mệnh, chia thành 12 linh hồn cha mẹ cá thể, cái mà lần lượt, lại phân chia thành 

các mảnh nhỏ hơn nhằm để trải nghiệm các thế giới dưới mật độ 7. 

Khi một mảnh hồn đi vào thân thể vật lý trong chiều kích 3, nó có hành trình đi 

qua đời sống của nó như một mảnh hồn đã tái sinh vào một tổ chức sinh học con 
người - thân thể vật lý của các bạn. Nếu linh hồn đã không tiến hóa đủ để có thể di 

chuyển trực tiếp vào chiều kích tiếp theo (trở lại xoáy ốc tiến hóa thông qua sự thăng 

lên) và lựa chọn xả bỏ thân thể, mảnh hồn đó sẽ một lần nữa trở lại với khía cạnh 

không thể xác của các thế giới astral hay ether cho đến khi nó có thể tái đặc hóa bản 

thân vào một thân thể khác. Mảnh hồn có thể đi lên một tầng thứ, đôi lúc là hai tầng 
thứ, đôi lúc là 3 tầng thứ, đôi lúc bằng mọi cách trở lại tầng thứ 7 giữa các lần tái 

sinh, phụ thuộc vào tầng thứ hiểu biết của nó và cái mà nó cần học hỏi. 

Nếu nó ở trong cùng tầng thứ với tầng thứ mà nó đã để lại, nó sẽ đi vào các thế 

giới astral. Các thế giới astral bao gồm nhiều phụ thế giới (sub-planes), một số trong 

chúng các bạn có thể mô tả như kỳ cục, đen tối và rùng rợn, và một số trong chúng 

các bạn có thể mô tả là khá vui thích và đẹp đẽ. Mảnh hồn đó sẽ tìm kiếm một sự 

tái sinh tương lai hay nó sẽ tìm kiếm để nhập vào các phần cao hơn của nó, phụ 

thuộc vào cái xảy ra trong đời sống trước đây của nó mà nó đã để lại. 

Nếu đời sống khá là hoàn hảo và không có nhiều chấn động, mảnh linh hồn đó 
sẽ có thể di chuyển nhanh hơn và sẽ có vẻ trở lại và nhập vào các phần linh hồn cao 

hơn, đánh giá lại một chút và sau đó lại trở lại trong một lần tái sinh khác. Nếu cuộc 

đời khá là chấn động, mảnh hồn đó có thể lang thang trong thể astral và tìm kiếm 

để gắn kết bản thân nó với những linh hồn khác mà đang trong thân thể và rồi các 

bạn có cái được gọi là các con ma hay các tinh linh không có thân xác. 

Các bạn cần nhớ rằng khía cạnh đó, mảnh hồn đó mà đang đi lang thang trong 

thể astral, vẫn là một phần của một trật tự cao hơn của các mảnh hồn mà trở lại với 

linh hồn cha mẹ, như vậy nó không thực sự mất đi. Nó chỉ tạm thời không liên lạc 

được với các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh của nó. 

Như vậy, cuối cùng tất cả các linh hồn đi qua quá trình tái sinh đều đến một 
điểm nơi sự hiểu biết của họ đạt tới mức độ là họ không còn mong muốn tái sinh 
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trong các thân thể nữa và họ sẽ di chuyển lên một tầng thứ cao hơn của sự tự biểu 

lộ. Các mật độ 3 và 4 được thực hiện theo cách thức tái sinh và khi họ lên đến mật 
độ 5, họ trải nghiệm một sự hợp nhất với các thành viên gia đình hồn hay là các 

phần của linh hồn họ.  

Bất cứ khi nào các phần hồn đang tái hợp nhất và đang đến cùng nhau, quá trình 

này được gọi là sự hợp nhất linh hồn. Bất cứ khi nào các mảnh hồn đang phân chia 

ra, quá trình này được gọi là sự phân mảnh linh hồn. 

Bên trong một đời sống mật độ 3 hay mật độ 4 các linh hồn có thể phân mảnh 

thậm chí nhiều nữa. Các bạn đã từng nghe thành ngữ: “Bạn đã để lại một mảnh hồn 

của chính bạn với người mà bạn yêu”, và điều này quả thực trở nên đúng theo cả 

nghĩa đen. Các bạn có một bài hát được gọi là: “Tôi để trái tim mình ở San Francisco 

”. Chúng tôi nghĩ tác giả của ca khúc này không nhận thấy nó đã đúng như thế nào. 
Khi các bạn viếng thăm một nơi rất đẹp và các bạn bị dính mắc vào nó, các bạn gửi 

một phần của chính bạn ở đó. Nếu nhà nhiếp ảnh nào đó của các bạn chụp ảnh 

trường năng lượng của thực thể mà chúng tôi đang nói qua đây khi anh ấy đứng dậy 

khỏi chiếc ghế, các bạn sẽ nhìn thấy là có một phần năng lượng của anh ấy vẫn còn 

trên chiếc ghế. 

Sau một lúc năng lượng này biến mất và trở lại với linh hồn, nhưng trong các 

trường hợp nào đấy, đặc biệt nơi mà sự dính mắc tình cảm hiện diện, điều này không 

phải luôn luôn như vậy. Nếu các bạn, như một sinh mệnh con người trở nên dính 

mắc tình cảm với một sinh mệnh con người khác, các bạn có thể nhúng một phần 

của chính bạn vào trường năng lượng linh hồn của sinh mệnh con người đó và các 

bạn có thể phân mảnh một phần của chính bạn ra khỏi mảnh mật độ 3 nguyên thủy 

của mình. Như thế rất có thể sau khi các bạn đã sống một cuộc đời đặc biệt và biến 

động trên Trái Đất, vào lúc cuối đời, các bạn sẽ có vài mảnh hồn đang lang thang 

xung quanh trong các thân thể của những người khác, hay trong những nơi chốn 
khác, và mỗi một mảnh hồn sẽ thường khá mất tự chủ và khá bối rối khi nó tìm kiếm 

một cách vô ích những mảnh khác của chính nó hay mảnh hồn cha mẹ của chính 

nó. Khi một linh hồn khác rất tiêu cực và trội hơn, linh hồn đó có thể chiếm lấy các 

mảnh của linh hồn các bạn và không trả chúng về cho cố chủ một cách tự nguyện. 

Như vậy các bạn có cái được gọi là những kẻ cướp năng lượng. Đó là những linh 
hồn mà chiếm năng lượng của những linh hồn khác và giấu nó bên trong chính họ 

trong hy vọng là nó sẽ trao cho họ nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền lực hơn, 

trong thực tế họ đang thu thập những mảnh hồn của các linh hồn khác và đặt chúng 

vào trường năng lượng linh hồn của thân thể họ. Những linh hồn như vậy được gọi 

là những kẻ hút năng lượng bởi vì họ thực sự ăn cắp các phần của một linh hồn khác 

và giữ nó lại như một phần của chính họ. 

Sự hợp nhất linh hồn 
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Năng lượng linh hồn có thể không bao giờ bị phá hủy. Một linh hồn có thể 

không bao giờ bị phá hủy, nhưng linh hồn có thể phân chia nhiều, nhiều lần và nó 
có thể phân thành hàng triệu mảnh giống như kính vỡ, và đôi khi sẽ là rất khó khăn 

cho các linh hồn có thể tập hợp tất cả các mảnh lại cùng với nhau  trong một tổng 

thể kết dính. Đó là lý do tại sao các bạn có nhiều linh hồn mà có vẻ như rất yếu đuối, 

đặc biệt trên một hành tinh như Trái Đất của các bạn, nó có vẻ như có rất ít năng lực 

đối với cuộc sống của họ hay có vẻ như không có khả năng sáng tạo, ngoại trừ một 

tầng thứ bản năng, những thứ mà họ khao khát trong cuộc sống. 

Và như vậy quá trình hợp nhất linh hồn là quá trình tập hợp lại các mảnh hồn 

của các bạn và mang chúng trở về cùng nhau trong các cách mà sẽ làm lợi cho sự 

tăng trưởng linh hồn của các bạn và gia tốc sự tiến hóa của các bạn vào các thế giới 

cao hơn. Nhiều kỹ thuật hàn gắn của các bạn được thiết kế đặc biệt để gỡ bỏ các 
mảnh hồn của các linh hồn khác khỏi trường năng lượng linh hồn của các bạn và trả 

chúng về cho người chủ của chúng. Cũng là đúng đắn khi các kỹ thuật thiền định 

của các bạn có thể cho phép các bạn kéo các mảnh hồn của mình ra khỏi trường 

năng lượng của các linh hồn khác và hợp nhất chúng vào sinh mệnh của các bạn. 

Làm thế nào các bạn biết là các bạn có các mảnh hồn của chính mình ở trong 
những linh hồn khác hay ở những nơi chốn khác? Nói chung nếu các bạn có các 

phần của bản thân mình ở trong một linh hồn khác, linh hồn đó sẽ ở trong tâm trí 

của các bạn rất nhiều và các bạn sẽ thường xuyên đồng cảm với linh hồn đó. Nếu 

các bạn có các phần của linh hồn các bạn ở những nơi chốn khác, các bạn sẽ thường 
xuyên tái diễn các giấc mơ về các nơi chốn đó hay các bạn sẽ liên tục nghĩ đến các 

nơi chốn đó. 

Làm thế nào để các bạn có thể gọi lại các phần hồn của chính mình mà đã phân 

tán ra khắp Vũ Trụ? Đó là một phần mục đích của các kỹ thuật thiền định đã được 

thực hiện trong sự trao truyền này. Hay đó cũng là một phần mục đích của nhiều kỹ 
thuật đã được đưa ra trên thế giới của các bạn ngày nay và phục vụ cho việc làm thế 

nào để triệu hồi các mảnh hồn này. Quá trình mà đã được làm trước đây với các đời 

sống quá khứ hay quá trình mà người nhận thông điệp này từng hướng dẫn, đã là 

một ví dụ của một phương pháp được thiết kế để giúp các bạn triệu hồi các phần 

hồn của các bạn. Trong ví dụ cụ thể này, một trong các cái Tôi của đời sống quá 

khứ đã tha thứ và đã được giải phóng vào ánh sáng. 

Điều này nghe có vẻ giống một sự mâu thuẫn, nhưng không phải như vậy, khi 

các bạn giải phóng các mảnh hồn của các bạn vào ánh sáng, các bạn, trong thực tế, 

đang giải phóng chúng từ các thế giới mà trong đó chúng bị kẹt lại. Các bạn đang 

gọi lại chúng từ trường năng lượng của những linh hồn khác và khi chúng được 
nâng lên vào ánh sáng, chúng có thể được giành lại một cách dễ dàng bởi linh hồn 

cha mẹ.  
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Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại 

các mảnh hồn của những người khác 

Hỏi: Làm thế nào chúng tôi có thể triệu hồi các mảnh hồn đã mất của chúng 

tôi? 

Các Đấng Sáng Tạo: Có các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất 

của các bạn. Một trong số các kỹ thuật này liên quan đến cái mà các bạn gọi là liệu 

pháp thôi miên hay liệu pháp tâm lý nơi mà các bạn thực sự tha thứ cho những người 
khác đã đến trong cuộc đời các bạn. Khi các bạn tha thứ cho một linh hồn mà đã 

gây cho các bạn sự giận dữ, sự đau đớn hay nỗi buồn nào đó, các bạn về bản chất 

đang gỡ bỏ khỏi trường năng lượng của linh hồn mình các mảnh hồn của linh hồn 

mà các bạn đã đang nắm giữ chúng bên trong các bạn. 

Nếu linh hồn đó cũng nắm giữ các mảnh hồn của các bạn, họ thường trả lại nó 
trong một quá trình tha thứ, như vậy, đây là một trong các kỹ thuật đặc biệt hiệu quả 

để trả lại các mảnh hồn bao gồm các mảnh hồn của các bạn trong các linh hồn khác 

hay các mảnh hồn của họ trong trường năng lượng của linh hồn các bạn. 

Khi các bạn không tha thứ cho một ai đó hay duy trì sự bực tức và sự oán giận, 

một mảnh năng lượng của các bạn sẽ được gửi vào trường năng lượng của linh hồn 
đó và đôi lúc một mảnh năng lượng của linh hồn đó cũng được gửi vào trường năng 

lượng của linh hồn các bạn. Điều này được nuôi dưỡng nhờ vào bản thân sự thù ghét 

và gây ra khó khăn gấp đôi cho các bạn để có thể tha thứ cho linh hồn đó. 

Như vậy sẽ là quan trọng khi không cho phép sự oán giận và sự bực tức tích tụ. 
Ngoài ra, nếu các bạn có các biên giới sơ sài và các bạn cho phép những người khác 

đi vào không gian của các bạn và các bạn không bảo vệ bản thân mình khỏi các năng 

lượng đó, các bạn có thể phát hiện thấy mình trở nên cái được gọi là một người bị 

bòn rút tâm linh - giống như các con hàu biển trên một cái cầu cảng. Các bạn có thể 

có rất nhiều lớp hàu trên cái cầu cảng đó, cái cầu cảng bằng gỗ sẽ không còn được 

nhìn thấy nữa. Tất cả những thứ các bạn nhìn thấy là những con hàu. 

Và như vậy linh hồn các bạn có thể bắt đầu giống như nó được lấp đầy với lớp 

này chồng lên lớp kia của những con hàu, hay các phần nhỏ của các linh hồn khác 

trở nên bị mắc kẹt trong linh hồn của các bạn và hoàn toàn che phủ linh hồn các bạn 

với hai hay ba lớp. Sau đó các bạn tự hỏi mình là tại sao các bạn lại không thể nghĩ 
cho chính bản thân mình hay tự mình làm các quyết định hay tự mình làm một cái 

gì đó một cách rõ ràng và đó là bởi vì các bạn đã trở nên giống như một người sưu 

tầm và các bạn đã thu thập tất cả các chất liệu hồn này - các mảnh hồn từ những linh 

hồn khác. 
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Do đó thông qua sự tha thứ và các quá trình khác, bao gồm liệu pháp thôi miên, 

liệu pháp tâm lý, thiền định, phục hồi lại và các kỹ thuật khác, các bạn có thể bắt 
đầu tẩy sạch các con hàu này - các mảnh hồn mà đã tập hợp trong trường năng lượng 

của linh hồn các bạn, và khi các bạn tẩy sạch tất cả các mảnh hồn của các linh hồn 

mà các bạn đã mang vào, các bạn bắt đầu trở nên đủ tỉnh táo để có thể đi bất cứ nơi 

đâu mà các mảnh hồn của các bạn bị kẹt lại và kéo chúng trở về với các bạn. 

Không cần thiết phải làm điều đó một cách có chủ ý hoặc một cách tiềm thức. 

Trong lúc thiền định, các bạn có thể đơn giản yêu cầu tất cả các mảnh hồn của các 

bạn được trả lại cho bạn và trong một số trường hợp điều đó có thể là đủ để lấy tất 

cả chúng trở lại với các bạn. Trong những trường hợp khác, một sự làm sạch trường 

năng lượng của linh hồn hay làm cân bằng luân xa hoặc có thể là cả hai để lấy các 

phần năng lượng của những người khác ra khỏi không gian của các bạn và trả chúng 

về cho chủ nhân thực sự của chúng.  

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 

Hỏi: Chúng tôi có thường gặp gỡ những linh hồn khác mà là một trong 12 mảnh 

nguyên thủy của linh hồn tối cao của chúng tôi? 

Các Đấng Sáng Tạo: Sẽ không là thông thường để gặp được một trong 12 mảnh 
hồn nguyên thủy bởi vì hầu hết các linh hồn, khi họ đến một mật độ thấp hơn, mong 

ước khám phá càng nhiều càng tốt cái mà họ có thể khám phá về mật độ đó, và nếu 

họ có các mảnh khác nhau đến mật độ thấp đó từ một mật độ cao hơn, họ sẽ có xu 

hướng muốn phân bố các mảnh của họ khá đều nhau khắp các vùng của mật độ thấp 
nhằm để thu được sự đa dạng lớn nhất của trải nghiệm có thể. Và nếu linh hồn tối 

cao đặt 2 mảnh của nó trong cùng một nơi và 2 mảnh này gặp nhau, linh hồn tối cao 

có thể không có các trải nghiệm khác nhau. 

Tuy thế mà điều này vẫn xảy ra và khi xảy ra thì những mối quan hệ như vậy 

thường không chắc chắn bởi vì các linh hồn quá giống nhau và không có đủ các khía 
cạnh bổ sung cho nhau trong các mối quan hệ so với các linh hồn rất khác nhau. Các 

linh hồn rất khác nhau có xu hướng đi cùng nhau tốt hơn bởi vì mỗi linh hồn khao 

khát và tìm kiếm cái mà họ thiếu trong người khác nhằm học hỏi và thu được một 

nhận thức tổng thể hơn về cuộc sống. 

Như vậy, rất hiếm cho hai hay nhiều hơn của 12 mảnh của linh hồn nguyên thủy 
gặp nhau trong một đời sống trên Trái Đất của các bạn, nhưng điều này vẫn có thể 

xảy ra và khi nó xảy ra, thường các mối quan hệ là rất bất an và sóng gió và cuộc 

sống bình thường trở nên khó khăn hơn cho mỗi người trong các mảnh hồn đó. 

Các linh hồn sinh đôi 
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Thực sự có một chương trình xảy ra mà đã được thảo luận trước đây bởi người 

nhận thông điệp này, nơi mà 6 mảnh hồn của một linh hồn tối cao đến các thân thể 
trên Trái Đất trong khi đó 6 người khác ở lại trong các mật độ cao hơn, và 6 người 

ở trong các mật độ cao hơn đang hướng dẫn 6 người trong các mật độ thấp hơn và 

giúp đỡ họ trải qua các mật độ thấp hơn này nhằm thăng lên các mật độ cao hơn. 

Đây là dạng thường xảy ra nhất khi các linh hồn đến những thế giới mật độ thấp 

hơn này. Khi hai linh hồn phóng ra trực tiếp từ TĐ cùng một lúc và trên cùng một 

tia, họ được gọi là các linh hồn sinh đôi. Trong hầu hết các trường hợp, những linh 

hồn sinh đôi này được kết nối với linh hồn tối cao mật độ 8 của họ. Các linh hồn 

sinh đôi đã đến từ TĐ và di chuyển vào mật độ 7, với dòng dõi mật độ cao hơn của 

họ trong sự phóng ra từ TĐ ở dạng của một linh hồn tối cao mật độ 8, và họ phóng 

ra thành một cặp của linh hồn tối cao mật độ 8 đó, như thế khi chúng tôi nói “những 
linh hồn này đã đến từ TĐ” chúng tôi có ý rằng họ đã đến thông qua các cụm hồn 

mật độ 11, 10, 9, 8 và sau đó được phóng ra như một cụm chỉ gồm 2 linh hồn, hay 

cặp linh hồn, vào mật độ 7 và trở thành các linh hồn sinh đôi. Đây là cách phổ biến 

nhất mà các linh hồn được phóng ra từ TĐ. 

Khi linh hồn sinh đôi đang tồn tại như các linh hồn cá thể, một người trong họ 
hầu như luôn luôn đi vào một mật độ thấp hơn người kia nhằm để người trong mật 

độ cao hơn có thể là một người cứu trợ khẩn cấp đối với người trong mật độ thấp 

hơn, bởi vì nếu họ cùng đi xuống một mật độ thấp với nhau, sẽ có thể rất khó khăn 

cho họ để phá vỡ mật độ thấp đó và trở về một mật độ cao hơn. Điều này đã là một 
vấn đề trong quá khứ trên Trái Đất của các bạn và trên các hành tinh khác nơi các 

linh hồn đã phân mảnh vào các tầng thứ bên ngoài hay các chiều kích bên ngoài và 

các cặp hồn đã đến các thế giới thấp đó cùng một thời điểm nhưng đã không thể kéo 

người kia ra khỏi “hố cát”. 

Điều này giống như việc 2 người bạn thân cùng nhảy xuống hố cát với nhau và 
cả hai cùng chìm xuống. Nếu một người nhảy xuống và người kia ở trên bờ và giữ 

một đầu sợi dây, sẽ có một cơ hội tốt hơn để linh hồn dưới hố cát có thể nhảy lên 

được. Nhưng nếu cả hai cùng nhảy xuống, thì nó là điều rất khó khăn. 

Bây giờ các bạn có thể nói: “Tại sao lại không có những sự hướng dẫn tinh thần 

cho những linh hồn này?” và thực tế là có. Tất cả các linh hồn đều có nhiều người 

hướng dẫn tinh thần, nhiều tầng thứ của sự hướng dẫn, nhưng sẽ là dễ dàng hơn 

nhiều cho những linh hồn sinh đôi của một linh hồn trên Trái Đất để được hướng 

dẫn từ các thế giới cao hơn so với sự hướng dẫn của linh hồn khác. Có một sức hút 

hấp dẫn tự nhiên giữa các linh hồn sinh đôi. 

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn 
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Hỏi: Điều gì xảy ra khi có những sự chia rẽ chấn động trong các đời sống quá 

khứ giữa các linh hồn? 

Các Đấng Sáng Tạo: Các bạn đang đề cập đến năng lượng mà đã còn dư lại đó 

trong một lần tái sinh trước. Có nhiều người trong các bạn trên Trái Đất đã tái sinh 

trên Trái Đất trong một thời gian dài và các bạn thường để lại các mảnh của chính 

mình trong các lần tái sinh. Các mảnh lìa ra này đã mất liên lạc với phần còn lại của 

linh hồn cha mẹ của các bạn. Và khi các bạn tái sinh trong các thân thể các bạn 

thường chọn một tình trạng mà sẽ cho phép các bạn cố gắng phục hồi lại các mảnh 

của chính mình đã bị để lại trong các đời sống trước đó ở các nơi khác nhau trên thế 

giới của các bạn. 

Có cái mà các bạn sẽ gọi là các dấu ấn năng lượng hay các mảnh ghép, và các 

bạn có thể gỡ bỏ một dấu ấn hay một mảnh ghép của chính các bạn ở một nơi cũng 
như ở một người. Khi nó ở trong một người, nó được biết như một dấu ấn ether hay 

mảnh ghép ether mà được bắn vào trong trường ether của người đó; một mảnh của 

chính các bạn sẽ để lại trong người đó. Nhưng khi nó là một nơi chốn, sẽ là rất giống 

với điều đó ngoại trừ nó là một trường năng lượng mà có xu hướng đi lang thang ở 

nơi đó. Khi các bạn nói một ngôi nhà bị ma ám hay các bạn nói một nơi có một năng 
lượng nào đó, thường cái mà các bạn đang nhận thấy là các mảnh hồn vẫn đang cư 

ngụ ở nơi chốn cụ thể đó mà có thể thuộc về một hay một số các linh hồn đã từng ở 

đó. 

Điều này đặc biệt đúng khi một linh hồn chết một cách thảm thương, ví dụ như 

trong một trận cháy nhà, và các mảnh hồn của linh hồn đó có thể trở nên bị bắt lại 

trong chính ngôi nhà đó và khi ngôi nhà này được sửa sang lại, các mảnh hồn có thể 

vẫn đi lang thang trong ngôi nhà đó bởi vì họ đã không tìm thấy linh hồn cha mẹ. 

Đó là lý do tại sao khi mà các bạn đang ở trong một ngôi nhà ma ám, hãy gửi các 

mảnh hồn đang ở trong ngôi nhà đó trở lại ánh sáng. Nhiều người trong số họ sẽ rời 
đi nếu họ được gửi tới ánh sáng và đôi lúc, do bởi tự do ý chí và do bởi tính khốc 

liệt của sự phân mảnh linh hồn, họ có thể không đi đến với ánh sáng. 

Tự do ý chí, như các bạn biết, là một điều khó khăn. Tất cả các linh hồn trong 

Sự Sáng Tạo đều có một sự ham hiểu biết, một khao khát khám phá, thích phiêu lưu 

mạo hiểm, và đôi lúc các linh hồn tự làm cho họ mắc vào một rắc rối lớn như kết 

quả của tính quá tò mò. Và thực tế, điều này thường trở nên khó khăn để họ có thể 

tự giải thoát bản thân khỏi tình trạng bị bắt lại một cách mạnh mẽ trong một ngôi 

nhà hay một nơi chốn hay một con người. 

Những gia đình hồn mở rộng 
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Như vậy chúng tôi đã nói về quá trình phân mảnh linh hồn và bây giờ hãy để 

chúng tôi thảo luận một cách tóm tắt quá trình hợp nhất linh hồn. Và chúng tôi cũng 

sẽ thảo luận tóm tắt tiến trình của mối quan hệ giao kèo. 

Các bạn có cái gọi là cặp hồn (soulmates). Cặp hồn thực sự là các linh hồn song 

song - các linh hồn mà có con đường tiến hóa tương tự nhau - và khi những linh hồn 

như vậy không thuộc về cùng một linh hồn cha mẹ, họ đơn giản được biết đến là 

cặp hồn. Họ sẽ cảm thấy rất gần gũi nhau một cách tự nhiên. Nhưng khi các mối 

quan hệ như vậy quấn lấy các linh hồn, những người mà ban đầu là các mảnh hồn 

của cùng một linh hồn tối cao (oversoul), trong trường hợp này các bạn có cái được 

gọi là các thành viên của gia đình hồn. 

Các thành viên gia đình hồn có thể mở rộng ra vài tầng thứ. Để chúng tôi giải 

thích. Nếu một thành viên gia đình hồn đã là một người ở mật độ 12 nguyên thủy 
và mở rộng đến tầng thứ linh hồn tối cao mật độ 8 (oversoul), linh hồn tối cao này 

sau đó lại mở rộng bản thân thêm nữa vào mật độ 7 tạo thành các linh hồn mật độ 7 

thì trong trường hợp này các bạn có cái được gọi là các thành viên gia đình hồn 

nguyên thủy. Khi những người này gặp nhau trên Trái Đất, các bạn có một trong 

các mối quan hệ hiếm hoi mà chúng tôi đã nói về nó lúc trước. Sẽ là rất hiếm để gặp 

được một trong các mảnh hồn nguyên thủy của các bạn. 

Nếu đó là linh hồn sinh đôi của các bạn, mảnh hồn đó thường tồn tại trong một 

chiều kích khác và đang trợ giúp các bạn từ chiều kích đó. Nếu đó là một trong 6 

mảnh hồn nguyên thủy trên Trái Đất và các bạn gặp gỡ một người trong số họ, các 

bạn có thể cảm thấy một mối quan hệ họ hàng ngay lập tức với linh hồn đó. Các bạn 

có thể cảm thấy một loại kết nối cặp hồn giữa các bạn, nhưng trong hầu hết các 

trường hợp nó sẽ là một mối quan hệ rất khó khăn bởi vì các bạn thường đến vì các 

lý do khác nhau và các trải nghiệm của các bạn là rất khác nhau. Thông thường sẽ 

là rất khó khăn cho những linh hồn như vậy để có thể trung hòa sự khác nhau của 
họ, mặc dầu họ đến từ cùng một linh hồn tối cao. Những linh hồn như vậy thường 

đến với một thỏa thuận, cái mà các bạn gọi là thỏa thuận linh hồn, để trải nghiệm 

một cách toàn bộ các thực tại khác nhau trong khi họ đang ở trên Trái Đất. 

Sẽ là phổ biến hơn nhiều cho các bạn để gặp và gắn bó với các linh hồn từ gia 

đình hồn mở rộng của các bạn, với những linh hồn mà đã đi ra từ cùng một tổng hồn 

nguyên thủy tầng thứ 9 (master oversoul). Nói cách khác, các bạn có các phần hồn 

mà đã phóng ra từ tổng hồn tầng thứ 9 ví dụ trong trường hợp này là 12 mảnh và 12 

mảnh này trở thành các linh hồn tối cao (oversoul) mật độ 8, mỗi linh hồn tối cao 

mật độ 8 này lại lần lượt sinh ra 12 linh hồn cá thể, như vậy các bạn sẽ có 144 linh 

hồn mật độ 7 mà tất cả đều thuộc về tổng hồn mật độ 9 (master oversoul), hay linh 
hồn tối cao của linh hồn tối cao của các bạn. Và sẽ là phổ biến hơn nhiều cho các 

bạn để có thể gặp các thành viên của gia đình linh hồn mở rộng 144 thành viên đó. 

Thông thường có xấp xỉ 72 linh hồn của các bạn trong dạng này ở trên Trái Đất cùng 



https://thuviensach.vn

 135 

một lúc và 72 người kia ở trong các thế giới cao hơn đang trợ giúp. Như vậy sẽ có 

khả năng nhiều những mối quan hệ cặp đôi trên Trái Đất là giữa các thành viên gia 

đình hồn mở rộng. 

Bây giờ trong nhiều hoàn cảnh các bạn có thể đi sâu xuống 3 cấp trong quá trình 

phân mảnh linh hồn tối cao. Mỗi người trong 144 linh hồn mật độ 7 này lại có thể 

sinh ra 12 linh hồn thêm nữa và lúc này các bạn có 1.728 linh hồn cá thể. Như thế 

có các trường hợp nơi mà các linh hồn đang nhập vào là 3 cấp phóng ra từ cụm hồn 

nguyên thủy và những trường hợp khác nơi họ chỉ là 2 cấp phóng ra từ cụm hồn 

nguyên thủy. 

Chúng tôi biết đây là các khái niệm khó nắm bắt, nhưng chúng tôi đang bị giới 

hạn bởi ngôn ngữ và vốn từ của các bạn. Nếu các bạn nghĩ về TĐ như một trường 

năng lượng liên tục, nó có thể dễ dàng hơn. Hãy xem TĐ như một bể rượu và xem 
các cái Tôi Chúa Vũ Trụ mật độ 12 như một thùng rượu nho đã ủ và xem các cái 

Tôi Chúa mật độ 11 như một chùm nho lớn. Chúng ta sau đó có thể xem các cái Tôi 

Christ và Phật mật độ 10 như các chùm nho riêng lẻ trên chùm nho lớn hơn, và cái 

Tôi monad hay cái Tôi tổng hồn (master oversoul) mật độ 9 là một chùm nho nhỏ 

hơn nữa, vv… Mỗi chùm nho, tất nhiên, trở nên nhiều hơn khi các bạn đi xuống 

theo các mật độ, nhưng có một số lượng các thành viên nhỏ hơn trên mỗi chùm nho. 

Như vậy một lần nữa chúng tôi đang cố gắng mô tả làm thế nào mà các linh hồn 

cụm lại. Một số các cụm hồn này đến theo mọi cách xuống tới mật độ 7, trong khi 

những người khác chỉ đi xuống đến mật độ 8, một số chỉ xuống đến mật độ 9, một 

số chỉ xuống đến mật độ 10, vv… Như vậy không phải tất cả các linh hồn hiện đang 

ở tầng thứ 7 có cùng số lượng các cụm oversoul trong dòng dõi của nó đang trở về 

với TĐ. 

Do đó, sẽ là khó khăn để xác định nguồn gốc của tất cả các linh hồn bởi vì các 

linh hồn khác nhau có các tầng thứ khác nhau của sự phân mảnh linh hồn mà đã tạo 
nên mối liên quan trong cây hồn của họ, nếu các bạn muốn gọi nó là một cây hồn 

(soul tree). Đó là một từ để diễn đạt khá tốt, nó tương tự như cây phả hệ của các 

bạn. 

Ảnh hưởng của sự cấy ghép tạng đến tư tưởng con người 

Học viên: Khi chúng tôi cấy ghép tạng, nó có ảnh hưởng đến các rung động của 

chúng tôi hay không? 

Các Đấng Sáng Tạo: Chúng tôi có thể nói rằng điều này thường làm hại đến sự 

đồng nhất của các bạn. Trong hầu hết các trường hợp sự làm hại này có thể được 

khắc phục thông qua các biện pháp điều trị khác nhau. Trong một số trường hợp, thì 

đó có thể paht1 sinh một loạt những tác hại đến sự đồng nhất của dạng người vượn. 
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Chúng tôi thấy có quá nhiều các trường hợp cụ thể liên quan đến điều này và khó 

có thể làm một sự trình bày chung liên quan đến những sự cấy ghép tạng. 

Chúng tôi sẽ nói thế này: Mỗi một cơ quan nội tạng mang một rung động cụ thể 

và nếu cơ quan nội tạng đó đã ở với thân thể ban đầu trong một thời gian dài, thí dụ 

từ tuổi thơ ấu đến khi trưởng thành thì cơ quan nội tạng đó đảm nhiệm những rung 

động của linh hồn cư trú trong thể xác ban đầu đó, và khi cơ quan nội tạng này được 

ghép vào một thân thể khác, một phần bản chất của linh hồn nguyên thủy đó cũng 

được ghép vào, trừ khi có những biện pháp điều trị được sử dụng để vô hiệu hóa 

hiệu ứng đó. 

Ví dụ, nếu các bạn nhận quả thận của một người chị hay người anh, một số 

những tư tưởng của người chị hay người anh sẽ được đồng nhất vào trong tư tưởng 

của chính bạn như kết quả của sự cấy ghép. Điều đó có thể dẫn đến những khó khăn 

nhất định nếu điều này được tiến hành mà không có sự hiểu biết đầy đủ. 

Ảnh hưởng của sự truyền máu lên linh hồn con người 

Học viên: Khi một người nhận máu từ một người khác, nó có thể ảnh hưởng 

đến sự đồng nhất của tư tưởng của một hay cả hai người hay không? 

Các Đấng Sáng Tạo: Có, hãy để chúng tôi xác định câu hỏi đó. Sự truyền máu 
là một ví dụ rõ nét hơn về việc làm sao năng lượng và bản chất của một linh hồn có 

thể chuyển một phần vào một thân thể khác được chiếm giữ bởi một linh hồn khác. 

Các bạn phải nhận thấy là những sự truyền máu thường liên quan đến một lượng 

nhỏ máu trong một thân thể con người. Nếu một thân thể con người đã mất toàn bộ 
lượng máu của nó và cần hỗ trợ tất cả máu mới thì sẽ có rất ít khả năng tổ chức vật 

lý đó có thể sống sót đủ lâu để nhận máu mới. Trong hầu hết các trường hợp, một 

sự truyền máu chỉ liên quan đến khoảng từ 10% đến 50% của toàn bộ lượng máu 

trong cơ thể nhận máu. Sau khi truyền máu, khoảng 50% đến 90% máu nguyên thủy 

vẫn ở trong cơ thể và bởi vậy, lượng máu thêm vào này thường chỉ là một lượng rất 

nhỏ của máu đến từ người hiến máu.  

Ngoài ra, chỉ một lượng nhỏ của bản chất linh hồn được truyền trong máu. Linh 

hồn, tất nhiên, không cư trú trong máu, nhưng nó cũng có một mối liên hệ trực tiếp 

với thân thể. Như vậy hầu hết năng lượng linh hồn ở cùng với thân thể mà đang hiến 

máu và chỉ một tỷ lệ nhỏ của bản chất linh hồn đó được chuyển vào máu và truyền 

vào thân thể của linh hồn đang nhận máu. 

Nhân bản vô tính và sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze  

Học viên: Nhân bản vô tính có gây ảnh hưởng gì không và đâu là sự thực về 

việc phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze đến DNA của con người? 
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Các Đấng Sáng Tạo: Nhân bản vô tính là một công nghệ khác mà tính vào 

phương trình DNA loài người cũng như sự phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze. Sự 
phóng chiếu hình ảnh giao thoa laze (holographic projection) liên quan đến việc một 

linh hồn phóng chiếu một phần của năng lượng và bản chất của nó và tạo ra một 

hình dạng hay một hình ảnh của bản chất đó thông qua một cổng hay một điểm truy 

cập, vì những mục đích thu thập thông tin hay kết nối với những linh hồn khác ở 

một khoảng cách xa. Nhân bản vô tính là một công nghệ tương tự trong đó một thân 
thể vậy lý có thể được tái tạo và một tỷ lệ nào đấy của bản chất linh hồn có thể được 

truyền vào thân thể được nhân bản, cho nên sẽ là sai lầm khi nói rằng việc nhân bản 

thân xác của một con người thì cũng sẽ nhân bản luôn linh hồn tồn tại trong đó. 

Việc nhân bản một con người sẽ không chỉ có một số bản chất của linh hồn 

nguyên thủy, mà thân thể nhân bản này cũng có thể bị chiếm hữu bởi bản chất của 
những linh hồn khác mà đã tồn tại trước sự nhân bản. Một linh hồn có thể không tái 

sinh vào thân thể nhân bản, nhưng sự di cư của bản chất linh hồn từ một thân thể 

này đến một thân thể khác là một việc tương đối thông thường. Đây là một chủ đề 

rất phức tạp. Tuy nhiên, đây có thể là một chủ đề tiến bộ và đòi hỏi nhiều thời gian 

hơn để có thể khám phá về điều này một cách đầy đủ. 

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn  

Có rất nhiều những thông tin sai lệch liên quan đến những người nhập xác. 

Thêm nữa, có rất nhiều người nghĩ rằng mình là những người nhập xác đang trải 

nghiệm một sự rối loạn tâm thần phân liệt. Những người nhập xác thực sự khá hiếm, 

hiếm như những Đấng Lâm Phàm. Những người nhập xác nói chung rơi vào 3 nhóm: 

(1) Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 

(2) Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện 

(3) Những sự chuyển đổi linh hồn một phần 

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 

Đây là những người nhập xác chân thực. Một linh hồn tái sinh trên Trái Đất và 

tại một thời điểm nào đó trong sự tái sinh, đi vào một sự thỏa thuận linh hồn với 

một linh hồn khác, người đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới tinh thần. Các linh 

hồn quyết định trao đổi vị trí. Linh hồn trong các thế giới tinh thần hạ xuống vào 

trong thân thể của linh hồn đã tái sinh trên Trái Đất, linh hồn đã tái sinh rời bỏ thân 

thể vật lý và đi vào các thế giới tinh thần. 

Linh hồn đi vào dạng vật lý đang tồn tại ngay lập tức đảm nhiệm lịch sử tích 

lũy của dạng vật lý đó, cũng như lịch sử chung của loài người đã được giao kết trong 
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dạng vật lý đó. Mọi thứ trở nên hơi tế nhị khi đụng đến bản ngã và nhân tính của 

dạng con người đang tồn tại đó. Nếu linh hồn rời đi đã có một trải nghiệm khá tươi 
sáng trên Trái Đất, anh ấy hay cô ấy có thể đã giữ bản ngã trong sự kiểm soát, chỉ 

sử dụng để giúp hòa nhập vào số đông loài người mà không gây ra xung đột quá 

đáng nào. Trong trường hợp đó, linh hồn đi vào sẽ đảm đương nhiều đặc điểm của 

bản ngã, với một số sự sửa đổi không tránh được. 

Bản ngã hay còn gọi là nhân tính được phát triển như một kết quả của sự tương 

tác giữa linh hồn với thế giới của dạng vật lý đó, như vậy một phần đáng kể của bản 

ngã nguyên thủy thường mất đi trong sự chuyển đổi linh hồn. Do dó, linh hồn mới 

phải tái cấu trúc nhiều mảnh của bản ngã và điều này thường là một kỹ thuật không 

chính xác. 

Một cách điển hình, sự kiện nhập xác xuất hiện trong một giai đoạn của sự chấn 
động mãnh liệt hay trải nghiệm ngoài thân thể trên một phần của người đang tồn tại. 

Điều này xảy ra bởi nó là dễ dàng hơn nhiều để làm một sự chuyển đổi khi bản ngã 

không mạnh như trong cuộc sống hàng ngày trên Trái Đất. 

Một lý do khác được ưu tiên hơn của sự thay đổi đột ngột đó là trong một sự 

kiện chấn thương tâm lý, bất ngờ hay ốm nặng. Đó là bởi vì những người gần gũi 
với linh hồn rời đi sẽ ngay lập tức nhận thấy một sự thay đổi trong bản ngã của con 

người khi anh ấy hay cô ấy bình phục lại sau sự kiện chấn động. Điều quan trọng là 

những người giao thiệp với linh hồn rời đi tin rằng những sự thay đổi đó là do bản 

thân sự chấn động, và không phải là do một sự chiếm hữu hay là do bị “nhập thần”. 

Bất chấp tình yêu và tình thương của linh hồn nhập vào, những người bạn gần gũi 

và gia đình của linh hồn rời đi sẽ trải nghiệm rất nhiều những điều bực bội và thậm 

chí sốc bởi những sự thay đổi đã xảy ra trong người thân của họ. 

Linh hồn rời đi, ngay khi anh ấy hay cô ấy đến các thế giới tinh thần, họ sẽ giữ 

các trải nghiệm và các bài học đã học được trong thời gian tái sinh trên Trái Đất, 
thường với sự lo âu và sự mất phương hướng. Những sự chuyển đổi linh hồn được 

thực hiện sau sự xem xét cẩn trọng giữa hai linh hồn. Nó không phải là một quyết 

định được thực hiện một cách bồng bột. Phải có một lý do nghiêm trọng để trải qua 

quá trình này. Nó phải được xác định là cả hai linh hồn sẽ tốt hơn sau kết quả của 

sự trao đổi. Lý do chính của trải nghiệm nhập xác xảy ra là bởi vì những linh hồn 

nhập vào và rời đi đồng ý rằng sự trao đổi sẽ làm cho sự tiến bộ của các linh hồn 

trên Trái Đất trở nên tốt hơnl, cũng như trao cho cả hai linh hồn một trải nghiệm lớn 

hơn về Sự Sáng Tạo của TĐ. 

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện 

Khi một linh hồn từ các thế giới cao hơn đi vào thân thể của một linh hồn khác 
có một trải nghiệm Trái Đất, linh hồn được chỉ định ban đầu cho thân thể con người 
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trên Trái Đất phải đi sang một bên ở một mức độ để cho phép linh hồn đi vào ở 

chung tìm “chỗ đứng” của mình bên trong thân thể con người. Trong quá trình thôi 
miên hoàn toàn, điều này được thực hiện trong một thời gian tạm thời, thường một 

vài giờ là cao nhất. Trong một số trường hợp hiếm hoi, linh hồn rời đi không thể trở 

lại thân thể và linh hồn nhập vào đơn giản tiếp quản thân thể mà không có những sự 

chuẩn bị trước (hình thức này rất giống với cái mà chúng ta gọi là lên đồng). 

Về bản chất, đây là một ví dụ của sự thôi miên hoàn toàn nơi mà điều này không 

kết thúc. Thay cho một vài giờ trong thân thể, linh hồn nhập vào sử dụng phần còn 

lại của cuộc đời của thân thể. Từ một quan điểm tối cao, các bạn có thể nói là hai 

linh hồn đã có một thỏa thuận linh hồn không tỉnh táo để có trải nghiệm này, nhưng 

có thể là sự chuẩn bị này bắt đầu tiến hành như một lỗi không cố ý. Tất nhiên, một 

số người thôi miên có thể lập kế hoạch chủ động cho vấn đề này, trong trường hợp 
đó thì điều này không phải là không tình nguyện, nhưng nói chung nếu đó là một sự 

chuyển đổi không chủ ý, trải nghiệm sẽ đem lại chấn động lớn cho linh hồn rời đi. 

Linh hồn đó sẽ thường cảm thấy như là anh ấy hay cô ấy không hoàn thành được 

các bài học trên Trái Đất mà đã dự định từ ban đầu trước khi tái sinh. Trong một số 

trường hợp, linh hồn rời đi có thể phân thành nhiều mảnh và tự nó gắn vào những 

người nào đấy như những trạng thái astral hay các con ma. 

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện thường gây chấn động cho  

bạn bè cũng như các thành viên gia đình của linh hồn rời đi. Bất thình lình và không 

có cảnh báo, đó là khi người thân của họ đã trở thành một người khác, và trong cách 

nhìn nhận nào đó thì điều này là sự thật. 

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện là hiếm hoi, nhưng bởi vì 

chúng có xuất hiện, nên chúng tôi đã kể đến chúng trong cuộc thảo luận này về 

trường hợp những người nhập xác. Một người nhập xác không tình nguyện thường 

trợ giúp con người tiến vào sự thăng lên, ngay khi những chấn động đã được giải 
quyết. Linh hồn nhập vào thường có đủ sự hiểu biết để đưa ra một số tầm mức của 

sự trợ giúp trong việc thức tỉnh loài người. 

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần  

Một sự chuyển đổi linh hồn một phần xuất hiện khi một hay nhiều khía cạnh 

của cái Tôi của một linh hồn tráo đổi vị trí với một hay nhiều các khía cạnh của cái 
Tôi của một linh hồn khác. Dạng thông thường nhất của sự chuyển đổi linh hồn một 

phần xuất hiện trong trạng thái astral. Trong trạng thái astral, tầm mức astral của cái 

Tôi của một linh hồn được tiếp quản bởi tầm mức astral của một linh hồn khác. Điều 

hiếm hoi này phục vụ cho linh hồn trong cuộc hành trình dài, nhưng sự thực, nó có 

thể là một bài học có giá trị trên một số tầm mức, và những điều bất lợi thường xuất 

hiện nhiều hơn những điều thuận lợi. Trạng thái astral có thể chỉ xuất hiện khi có 
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một tầm mức tương đối cao của tư tưởng bên trong các linh hồn đã tham gia vào sự 

thực hành này. 

Cũng có thể có một sự trao đổi trong thể ether. Đây là một sự chuyển đổi tầm 

mức cao mà liên quan đến thân thể năng lượng của mỗi linh hồn. Điều này có thể 

được sắp đặt nếu linh hồn đang tồn tại trong thân thể có một sự đau ốm trong thể 

ether (sự đau ốm trường điện từ) và nó giống như có thể sẽ chết nếu sự chuyển đổi 

không được thực hiện. Linh hồn nhập vào sẽ trao đổi các thân thể ether, lấy đi thân 

thể ether ốm và trao cho linh hồn Trái Đất một thân thể mới, thân thể ether khỏe 

mạnh. Nếu như linh hồn nhập vào đủ tiến bộ, anh ấy hay cô ấy có thể có khả năng 

sửa chữa thân thể ether đã hư hại và sử dụng nó có hiệu quả để tăng cường các bài 

học linh hồn của cả hai thực thể trong khi ở trong thế giới ether. Nhớ rằng linh hồn 

nhập vào không thực sự nhập vào trong trường hợp này, nhưng đang cư trú bên 
trong phạm vi linh hồn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn Trái 

Đất. 

Một dạng khác của sự chuyển đổi linh hồn một phần liên quan đến thân thể 

nghiệp quả. Những sự thuận lợi của việc trao đổi các thân thể nghiệp quả với một 

linh hồn khác là các bạn có khả năng kết hợp các trải nghiệm của cả các đời sống 
quá khứ và các đời sống song song một cách tạm thời vào trong một ma trận đơn. 

Cái này không được lẫn lộn với nhóm phức hợp hồn, mà sẽ được chúng tôi bàn tới 

trong một chủ đề khác vào lúc khác. Những sự chuyển đổi thân thể nghiệp quả là 

khá phức tạp và khó khăn để mô tả và chúng tôi sẽ không đi xa hơn nữa vào chủ đề 

đó tại thời điểm này. 

Có một vài sự chuyển đổi linh hồn khác bố trí mà có thể xảy ra, nhưng khá hiếm 

trên Trái Đất. Chúng tôi sẽ không đi vào những biến thiên hơn nữa về vấn đề này. 

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất 

Một trong những lý do những người nhập xác mà số lượng có rất ít trên Trái 
Đất chính là khuynh hướng của những trải nghiệm này thường gây thêm sự phân 

mảnh linh hồn. Những linh hồn liên quan phải cân nhắc cẩn thận cơ hội để tăng trải 

nghiệm linh hồn với khả năng hợp nhất linh hồn khó khăn hơn. Trong hầu hết các 

trường hợp, cách hiệu quả nhất cho các linh hồn để thể hiện bản thân họ trên Trái 

Đất là khi họ được hợp nhất hoàn toàn, có nghĩa là tất cả các mảnh hồn của họ được 
tái hợp nhất trong một tổng thể duy nhất - sinh mệnh tối cao. Những người nhập 

xác, bởi bản chất rất tự nhiên của họ, dính líu đến việc phân bổ các mảnh hồn, mà 

có thể đem lại một trải nghiệm bổ ích và có tính giáo dục, nhưng có thể bị trả giá rất 

đắt nếu các mảnh hồn liên quan không hợp nhất một cách hợp lý trong sự trải 

nghiệm. Ở một thời điểm tương lai, chúng tôi có thể đi sâu hơn vào chủ đề về những 

người nhập xác, nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận của chúng ta 

trong vai trò của những người nhập xác trong những sự thay đổi của Trái Đất. 
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Những người nhập xác sẽ đóng một vai trò đáng kể, mặc dù nhỏ trong sự chuyển 

đổi do bởi số lượng nhỏ của họ. Từ khi Sự Chuyển Đổi Thiên Hà bắt đầu khoảng 

năm 1950, đã chỉ có khoảng 6000 người nhập xác trên Trái Đất. 

Mục đích chính của những người nhập xác liên quan đến sự chuyển đổi là mang 

đến một nhận thức tươi mới cho loài người từ bên ngoài màng chắn của Trái Đất. 

Ví dụ, hãy giả thiết một nhà khoa học được kính trọng cao với rất nhiều ảnh hưởng 

làm một sự thỏa thuận với linh hồn nhập xác để trao đổi các vị trí nhằm có một nhận 

thức bên ngoài các màng chắn được kết hợp vào các lời dạy khoa học của linh hồn 

rời đi. Một cách bất ngờ, hàng nghìn các sinh viên của linh hồn rời đi nhận được 

những thông tin mức độ cao từ bên ngoài những sai lệch của màng chắn. Điều này 

có thể có một tác động rất lớn đến các sinh viên của nhà khoa học. 

Điều này cũng có thể phản tác dụng. Các bạn đã từng nghe các câu truyện về 
những nhà khoa học - nhà phát minh điên loạn, những người trở nên điên loạn và 

làm mọi thứ lạ lùng vào ban đêm trong các phòng thí nghiệm của họ. Trong phần 

lớn các câu truyện kiểu này liên quan đến các nhà khoa học Trái Đất đơn giản là họ 

đã bị mất bình tĩnh khi mà một trong số họ dính líu đến những người nhập xác. 

Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tên của nhà khoa học nào mà đang là những người 
nhập xác tại thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể dẫn một số tên của những nhà 

khoa học trong tương lai. 

Khi các đối tượng thôi miên làm sạch các vấn đề tâm lý của họ và trở nên tốt 

hơn trong việc hạ thấp các tần số cao của các thực thể mà họ đang làm việc cùng và 

trở nên chính xác hơn trong các thông điệp của họ, nhu cầu cho những người nhập 

xác sẽ giảm bớt. 

Trong một cái nhìn ở tầm mức mở rộng, các bạn tất cả đều là những người nhập 

xác mà đã đang làm các sự chuyển đổi linh hồn trên các tầm mức thân thể trong 

nhiều đời sống. 

Chúng tôi thấy thích thú được chia sẻ thời gian này với các bạn. Chúng tôi là 

các Đấng Sáng Tạo. Phúc lành! 
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NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG 

QUANH TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI 

 

Dẫn nhập 

Coi như các bạn đã đọc “Lịch sử thực sự của Trái Đất”, một loạt 10 phần các 

thông điệp đã được đưa ra năm 2005 qua người nhận thông điệp này, như một điều 

kiện tiên quyết cho nội dung bây giờ được phổ biến. Nếu các thông điệp hiện tại của 

chúng tôi được gộp chung trong cùng một cuốn sách như các thông điệp năm 2005, 
các bạn sẽ có vẻ như đã đọc lịch sử của Trái Đất sớm hơn trong cuốn sách này nếu 

các bạn đang đọc các chương theo thứ tự, vì vậy các bạn sẽ quen thuộc với thông 

tin cơ bản này.  

Để gợi lại trí nhớ của các bạn, đã có nhiều chủng tộc từ các hệ thống sao khác 
nhau dính líu đến sự phát triển của chủng tộc con người. DNA của các bạn là một 

tổ hợp của dòng dõi tổ tiên của các bạn đời này cộng với những trải nghiệm kết hợp 

mà các bạn đã có trong các đời sống quá khứ trên Trái Đất. Thêm nữa, các bạn có 

bên trong DNA của mình ký ức của tất cả các đời sống và các trải nghiệm các bạn 

đã có như là một linh hồn cá thể trên các thế giới khác, các hệ thống sao khác, các 

chiều kích khác và các khung thời gian khác. 
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Bản chất của các dòng thời gian 

Vũ Trụ không phải là tuyến tính, mặc dù có các dòng thời gian tuyến tính mà 
chạy qua kết cấu bất diệt. Trong vai trò của một linh hồn, các bạn đã khám phá nhiều 

dòng thời gian này, không nhất thiết trong trình tự nào. Thứ tự chính là ngụ ý thời 

gian, và khi các bạn trong một phần của cái Tôi mà vượt trên thời gian thì ý tưởng 

về một chuỗi các sự kiện trở nên vô nghĩa. Về bản chất, tất cả mọi thứ xảy ra bây 

giờ, bao gồm cái các bạn gọi là các đời sống quá khứ, các đời sống song song, những 

đời sống tự thân khác, vv… Xét đến cùng, các bạn là TĐ, đang lựa chọn để biểu 

hiện thông qua các thân thể con người cá thể. Khi là một linh hồn cá thể, các bạn là 

một phần độc nhất vô nhị của TĐ đang chọn lựa thể hiện thông qua thân thể, những 

người mà đang đọc trang sách này. Mặc dù điều này có vẻ như là không thể đối với 

bề ngoài tâm trí của các bạn nhưng lại là có thể để nhìn nhận thực tại thông qua cặp 
mắt của bất cứ tạo vật nào của TĐ. Điều này, tất nhên, chỉ có thể khi các bạn không 

quan sát cuộc sống từ quan điểm của bản ngã. Bản ngã là cần thiết trong thế giới 

của các bạn nhằm để thực hiện chức năng như những cá thể con người với các thân 

thể có vẻ riêng biệt. Tuy nhiên, tư tưởng của các bạn không cần thiết phải bị đồng 

hóa với bản ngã. Nó được tự do để chu du giữa các Vũ Trụ và khám phá các thế giới 

khác và các đời sống khác. 

Nhiều người trong các bạn đang ở trên Trái Đất hiện nay, đã từng trải qua sự 

thăng lên về tinh thần nhiều lần. Trong một số trường hợp, các bạn đã khám phá các 

dòng thời gian tương lai và trở về đúng lúc cho mục tiêu rõ ràng là tham gia trong 
Sự Chuyển Đổi Thiên Hà trên Trái Đất. Như đã nói trước đây, quá khứ và tương lai 

không khắc vào đá, mà bao gồm một số lượng vô hạn các thực tại có thể và có khả 

năng. Các thực tại mà được tập trung năng lượng và sự chú ý nhiều nhất, hay được 

tin tưởng bởi số lượng linh hồn nhiều nhất là các dòng thời gian trội. Lý do cho sự 

khảo sát bản chất của các dòng thời gian là để chuẩn bị cho các bạn sự thảo luận của 
chúng tôi về các sinh mệnh không phải con người khác nhau đã kết hợp với Trái 

Đất. Không phải tất cả họ đang tiến hóa trong cùng một dòng thời gian như Trái 

Đất. Trong khi điều này có thể gây bối rối cho cách hiểu dựa trên tâm trí tuyến tính 

của các bạn, song điều này sẽ trở nên có ý nghĩa khi nhìn từ một nhận thức cao hơn. 

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất 

Quay trở lại với vấn đề những người trợ giúp Trái Đất, chúng tôi muốn chia họ 

thành các loại khác nhau để giúp cho sự hiểu biết của các bạn. 

(1) Người ngoài hành tinh dạng vật lý từ các hệ thống sao khác (các sinh mệnh 

đã bước ra khỏi phi thuyền và đang đi giữa các bạn hay đang chia sẻ không phận 

với phương tiện bay truyền thống của các bạn) 
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(2) Các thực thể astral, bao gồm người ngoài hành tinh trong dạng astral (không 

giống như các thực thể chuyển pha (phase-shifted entities)) 

(3) Các thực thể ether, bao gồm các sinh mệnh mật độ 4 và mật độ 5, các deva, 

các nàng tiên, các chư thiên, vv.. 

(4) Các thực thể mật độ cao hơn cư trú tạm thời trong chiều kích này (các sinh 

mệnh đã hạ thấp rung động của họ xuống để xuất hiện trong dạng con người) 

(5) Walk-ins (những tín tức xuất thần lâu dài, những linh hồn chuyển đổi một 

phần hay toàn bộ) 

(6) Các thực thể mật độ cao hơn đang ngoại cảm thông qua các người nhận 

thông điệp từ Trái Đất (các Thiên Thần, các vị Thầy đã thăng lên, các Chúa Sáng 

Tạo, người ngoài hành tinh từ các thế giới thần thánh và các thế giới của TĐ). 

(7) Các thực thể cao hơn khác đang trợ giúp một cách thầm lặng mà nói chung 

con người không biết. 

(8) Những phiên bản tương lai của chính các bạn và của những người khác đang 

trở lại đúng lúc để trợ giúp các bạn. 

Chủng loại (1) và (2) bên trên gồm các thực thể không đồng nhất hoàn toàn với 

các Nguyên Tắc Thần Thánh. Mặc dầu bộ phận này cũng được gọi là “những người 
giúp đỡ” nhưng sẽ không đầy đủ nếu không có một số thảo luận về những người 

này khi mà họ được coi là cản trở, đôi lúc với mục đích giúp đỡ, nhưng không hiểu 

được sự cần thiết về tự do ý chí của con người. 

Chúng tôi sẽ bắt đầu với một thảo luận về người ngoài hành tinh hiện diện trong 

dạng vật lý trên và xung quanh Trái Đất của các bạn. 

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian hiện 

tại 

Thông tin này được tiếp tục cập nhật bởi những người mà đã tận tâm với việc 

tính toán và nghiên cứu sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Cuộc thảo luận của 

chúng tôi trong trường hợp này sẽ là vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Chúng 

tôi sẽ cố gắng hết sức để lường trước các tầm mức hành động cho đến năm 2012, 

dựa trên sự kết nối chúng tôi đã có với một số nhóm, và sự hiểu biết của chúng tôi 

về các dự định của họ. 

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp 
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Có một nhóm tương đối nhỏ những người ngoài hành tinh đang sống giữa loài 

người. Lý do cho những nhóm nhỏ có thể là rõ ràng. Trước hết, chỉ một vài loài là 
có thể trộn lẫn với con người mà không gây nên sự nghi ngờ. Chỉ một vài loài có 

thể chịu đựng được khí quyển và trọng lực của các bạn. Thậm chí ít hơn có thể sử 

dụng một lượng thời gian đáng kể trên Trái Đất mà không bị hạ xuống trong sự rung 

động hay bị ốm từ những sự ô nhiễm ở khắp nơi. 

Một số người trong các bạn ngạc nhiên một cách ngây thơ là tại sao người ngoài 

hành tinh không đơn giản hạ cánh ngay trước trung tâm chính quyền của các bạn, 

bước ra ngoài con tàu và vẫy tay với các vị tổng thống và thủ tướng của các bạn và 

xuất hiện trên tất cả hệ thống truyền hình quốc gia. Mọi thứ không đơn giản như 

vậy. 

Như các bạn đã biết, có các lực lượng trên thế giới của các bạn mà không thân 
thiện với các dạng sống khác. Một số sẽ xuất hiện một cách thân thiện ở vẻ bề ngoài, 

nhưng sẽ có một chương trình bí mật để đánh cắp công nghệ ngoài hành tinh, hay 

thậm chí giết và giải phẫu người ngoài hành tinh, hay thậm chí tệ hơn là trông chờ 

người ngoài hành tinh giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của loài người. Tất cả 

những điều các bạn cần làm là nhìn vào đa số các bộ phim khoa học viễn tưởng và 
các chương trình truyền hình của các bạn để nhìn xem tâm trí con người làm việc 

như thế nào liên quan đến người ngoài hành tinh. Sự thực là trong những năm gần 

đây, một thể loại phim khoa học viễn tưởng sáng sủa hơn đã được sản xuất, bao gồm 

một số như: “ET - The Extraterrestrial,” “Close Encounters of the Third Kind,” 
“Starman,” and “Star Trek”. Những bộ phim đầu tiên trước đó -cái mà đã cho thấy 

chủ yếu là các cuộc chiến với những nhóm phản loạn ngoài hành tinh (thường là từ 

Hỏa tinh) đã được thay thế bằng một cái nhìn rộng rãi hơn về Vũ Trụ. 

Đối với nhiều người trong các bạn, một điều hiển nhiên xảy ra đó là có một 

lượng lớn các ý tưởng trong các chương trình khoa học viễn tưởng chính là được 
kích thích từ các sự kiện có thật trong Vũ Trụ. Các tâm trí cao hơn của các nhà sản 

xuất phim và các nhà sản xuất truyền hình và các nhà văn là mảnh đất màu mỡ cho 

sự khai sáng từ các sự trao truyền ngoại cảm từ những người ngoài hành tinh khác 

nhau. Chỉ một vài người trong số họ là có thể hiểu biết về nguồn gốc của các ý tưởng 

của họ. Chắc chắn rằng nhiều những ý tưởng của họ đến từ CHD bên trong hay là 
các tạo vật tự phát từ trí tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một số 

gần giống với cái đang thực sự xảy ra trong các Vũ Trụ. 

Trong loạt chương trình “Star Trek”, có một cái được gọi là “sự hướng dẫn 

nguyên thủy” (prime directive), cái mà giống kỳ lạ với chính sách của Hội Đồng 

Ngân Hà về việc không can thiệp. Điều này có nghĩa là người ngoài hành tinh không 
thể đơn giản hạ cánh xuống bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn và tự tuyên 

bố cho những người dân địa phương của các thế giới khác nhau với sự khoe khoang 

và vỗ ngực về những thành tựu của họ. Sự phức tạp của tự do ý chí là rất nhạy cảm, 
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thậm chí đối với chúng tôi. Trong thực tế, đó chính là sự khó khăn lớn nhất của 

chúng tôi khi giao thiệp với loài người và các dạng sống khác. 

Bởi vậy, lý do rõ ràng nhất tại sao người ngoài hành tinh đã không làm một sự 

hiện diện công khai trên thế giới của các bạn là bởi chính sách không can thiệp vẫn 

hoạt động trên tất cả các tầm mức ngoại trừ các tầm mức cực kỳ cao. Mặc dầu có 

một Sự An Bài Thần Thánh cho phép sự giúp đỡ từ ngoài Trái Đất, song sự cho 

phép đó đến với một vài những luật lệ và những quy định. Trước hết, sự can thiệp 

trực tiếp được giới hạn để vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt lớn nào đó và để giữ 

hệ thống lưới điện từ của hành tinh các bạn được cân bằng hầu thực hiện chức năng 

của nó. Không ai trong chúng tôi đã và đang cho phép công bố một cách rộng rãi sự 

hiện diện của chúng tôi ngay trước các máy quay truyền hình của các bạn. 

Người ngoài hành tinh phản loạn 

Đã có một vài chủng tộc mà đã bất chấp những mệnh lệnh từ “trên cao”, và 

đang can thiệp theo các cách không được phép. Hầu hết những chủng tộc này không 

có những sự quan tâm lớn nhất của các bạn trong trái tim. Hầu hết những người này 

đang hạ cánh và đang đi lại giữa các bạn mà không muốn bị phát hiện bởi vì họ đã 

giấu các chương trình được thiết kế để hoặc là tiếp quản hành tinh của các bạn hoặc 
là nô lệ hóa các bạn nhằm phục vụ cho các mục đích ích kỷ của họ. Một vài nhóm 

đơn giản là tò mò và đang nghiên cứu loài người từ phạm vi gần, nhưng họ là thiểu 

số. 

Nghĩ về điều này một chút. Nếu “những người tốt bụng” không được cho phép 
can thiệp vậy thì ai là người có thể nhất để can thiệp? Họ không định công bố bản 

thân họ ra cho công chúng bởi vì họ biết các bạn đông hơn họ, và khá thẳng thắn, 

họ có xu hướng nhìn các chủng tộc khác như “các kẻ thù” (không ngạc nhiên khi tư 

tưởng sợ hãi của họ được phát ra ngoài bất cứ nơi đâu họ đến). Chúng tôi không nói 

tất cả những người ngoài hành tinh đang đến từ sự sợ hãi. Có vài chủng tộc đơn giản 
không hiểu chính sách không can thiệp hay đang bào chữa cho sự hiện diện của họ 

rằng họ đang trong hành trình cứu thế. 

Từ những năm 1940 trên thế giới của các bạn, đã có từ 16.000 đến 23.000 người 

ngoài hành tinh trong dạng vật lý đi lại giữa các bạn, chủ yếu từ các chủng tộc Orion 

và Sirius. Một số lượng nhỏ của Zeta Reticulus và những người lai Draconis cũng 
đã đi lại trên Trái Đất trong dạng nguyên thủy của họ ở thời gian đó, nhưng chỉ với 

sự bảo vệ của các mật vụ đen tối trong các chính phủ và quân đội của thế giới, hay 

trong các vùng bí mật và xa xôi của hành tinh. Họ nhìn không đủ giống loài người 

để có thể trà trộn vào. 
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Một vài người Pleiades mật độ 4 cũng đi lại giữa các bạn, nhưng họ tương đối 

dễ nhận ra, như các đặc điểm trên mặt của họ và vóc người hơi khác so với của các 

bạn. 

Một số các chủng tộc ở đây để giúp đỡ loài người và đơn giản là không được 

sáng suốt lắm trong việc làm thế nào để trợ giúp. Tuy nhiên, hầu hết những vị khách 

trong dạng vật lý đều có chương trình riêng của họ. Họ hoặc là đang khai thác các 

tài nguyên của Trái Đất, tính toán sự phát triển của loài người với ý định tiếp quản 

thế giới này sau khi các bạn tự hủy diệt mình, hoặc là có một chương trình nham 

hiểm hơn về việc nô lệ hóa các bạn để làm các lao công cho họ, hoặc tham gia trong 

các thí nghiệm lai giống, hoặc là trong một số trường hợp cực kỳ hiếm, xem con 

người như thức ăn cho họ. 

Trong khi có một số lượng lớn tin tức trên báo chí của các bạn đã đăng những 
thông tin giật gân liên quan đến những người mà tích trữ con người làm thức ăn, 

chúng tôi đảm bảo với các bạn là những nhóm như vậy là cực kỳ thiểu số và không 

được phép lan rộng trên thế giới của các bạn. Có một số nhóm ngoài hành tinh nhân 

từ hơn mà đang “giữ trật tự” ở các Thiên Đàng xung quanh Trái Đất để giữ những 

kẻ xâm lược không cho lại gần. Mặc dầu những “cảnh sát” này có thể thực sự giúp 

đỡ trong một số trường hợp, họ vẫn vi phạm chính sách không can thiệp. 

Phần lớn người ngoài hành tinh mà muốn giúp đỡ Trái Đất đã chọn lựa đi qua 

quá trình tái sinh, như vậy họ có thể hiểu được trước hết cái điều mà các bạn đang 

trải qua. Điều này là một hành động hy sinh vị tha trong quang cảnh là hầu hết các 

chủng tộc đã bị quên đi mục đích và nhiệm vụ của họ ngay khi họ tái sinh tới Trái 

Đất trong dạng của các thân thể con người. Quá trình sinh ra tự thân nó là khá chấn 

động cho hầu hết các linh hồn, dù là con người hay loài khác.  

Cho đến tận ngày nay, không có sự giới hạn nào trong việc ai có thể đầu thai 

trên Trái Đất. Đó là một trong các lý do có quá nhiều chủng tộc trên thế giới của các 
bạn. Trái Đất thực sự là một nơi tụ cư của dải Thiên Hà. Rất nhiều các vấn đề trên 

Trái Đất nảy sinh từ việc là có rất nhiều “những kẻ chẳng ra gì” đã tìm thấy nơi ẩn 

náu an toàn trên Trái Đất. Rất nhiều các hành tinh khác trong vùng phụ cận của cánh 

tay đòn xoáy ốc của các bạn là không thích hợp cho những linh hồn phản loạn và 

“chậm tiến”, nhưng Trái Đất đã có một chính sách cởi mở và đã không đuổi bất kỳ 

ai muốn tái sinh ở đó. 

Các chủng tộc sao trên Trái Đất  

Tại thời điểm hiện tại trên Trái Đất, có trên 22 chủng tộc sao tái sinh trên Trái 

Đất. Phần lớn các linh hồn tái sinh có một sự pha trộn của vài hệ thống sao bên trong 

DNA của họ, có nghĩa là họ đã trải nghiệm nhiều đời sống trên các thế giới khác 
trước khi đến Trái Đất. Trong một số trường hợp, các linh hồn đã luân phiên tái sinh 
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giữa Trái Đất và các thế giới khác trong lịch sử linh hồn của họ. Những linh hồn đã 

có phần lớn các đời sống của họ trên các thế giới khác và tương đối mới với Trái 

Đất thường được gọi là “starseeds” (các hạt giống sao). 

Trong cuốn sách in của người nhận thông điệp này, “Life On the Cutting Edge”, 

một sự thống kê các tỷ lệ phần trăm của các chủng tộc sao khác nhau đã được thực 

hiện. Từ khi cuốn sách đó được xuất bản, số lượng đã chỉ thay đổi chút ít. Bây giờ 

có ít hơn những người Zeta Reticulus, ví dụ như vậy. 

Khi Trái Đất nâng sự rung động của cô ấy lên, sẽ có các giới hạn về việc ai có 

thể tái sinh. Ngay khi Trái Đất đạt tới mật độ 4, chỉ có các linh hồn đang rung động 

ở mật độ 4 và cao hơn sẽ có thể nhận các thân thể con người (hay các thân thể ánh 

sáng trong trường hợp mật độ 5). Điều đó có nghĩa các chủng tộc mà đang mắc kẹt 

ở mật độ 3 sẽ không thể tiếp tục đến Trái Đất. Họ sẽ tái sinh trên các hành tinh 3D 

khác. 

Nhiều người trong các bạn đang đọc thông điệp này đã từng là người ngoài hành 

tinh và đã đầu thai trong dạng con người. Về bản chất các bạn tất cả đều là người 

ngoài hành tinh bởi vì các bạn được phóng ra như những linh hồn ở mật độ 7 rất lâu 

trước khi các bạn đến Trái Đất. Một số người trong các bạn được đồng hóa với Trái 
Đất nhiều hơn những người khác. Nếu các bạn có rất nhiều DNA của người Pleiades 

nguyên thủy, các bạn được xem như “chủng tộc gốc”, nhưng sẽ là rất hiếm để tìm 

được các linh hồn đã sử dụng toàn bộ sự phát triển của các đời sống của họ hoàn 

toàn trên Trái Đất. 

Mục đích phần này của chuyên luận là để nói chi tiết về các vai trò của người 

ngoài hành tinh và những người trợ giúp khác nhau trong những sự thay đổi của 

Trái Đất. Chúng tôi sẽ không mô tả chi tiết về lịch sử của sự can thiệp ngoài hành 

tinh trên thế giới của các bạn. Một số thông tin này đã có sẵn trong loạt bài “Lịch 

sử của Trái Đất” và một số thông tin là có sẵn thông qua các người nhận thông điệp 
khác. Người nhận thông điệp này có thể cung cấp cho các bạn một danh sách đọc 

nếu các bạn kiến nghị. 

Tuy nhiên, trong khả năng tốt nhất, chúng tôi sẽ trao cho các bạn một báo cáo 

tiến bộ về các nhóm khác nhau đang viếng thăm Trái Đất của các bạn, bao gồm chi 

tiết về những điều mà họ dự định làm trong những năm sắp tới. Như các bạn, họ 
cũng có tự do ý chí và có thể thay đổi các suy nghĩ của họ, vì vậy thông tin này cần 

có sự cập nhật cho hợp lý. 

Những người Orion sáng và đen tối 

Nhóm các linh hồn lớn nhất trên Trái Đất là những người Orion. Điều này là do 

chủ yếu bởi cái gọi là “Cuộc phản loạn của Lucifer” mà xuất hiện khoảng nửa triệu 
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năm trước trên Trái Đất. Trong sự kiện đó, đã viết chi tiết trong “Lịch sử của Trái 

Đất”, những linh hồn từ Rigel và Betelguese trong chòm sao Orion đã đến Trái Đất 
với số lượng lớn. Đó là một cuộc xâm lăng thầm lặng trong quang cảnh là họ đã đầu 

thai chủ yếu trong người Pleiades, biến đổi DNA của người Pleiades với DNA Orion 

của họ, với một bộ lông mày hầu như được đắp nổi lên. DNA của người Orion là 

hung hăng hơn và giống với các chiến binh hơn DNA hòa bình của người Pleiades, 

nhưng nó đã tạo ra sự phù hợp vừa đủ để hầu như không một linh hồn nào trên Trái 
Đất hiểu được những thay đổi tinh tế đang xảy ra trong “bản chất loài người” cho 

đến khi sự việc đã quá muộn. Một số những đặc tính cạnh tranh trong loài người là 

do sự đồng hóa với dạng động vật (thân thể 3D), nhưng điều này xảy ra chủ yếu là 

do bởi sự đưa vào của DNA Orion kết hợp với DNA Draconis trong quá trình gây 

giống trong loài người Trái Đất trong quá khứ. Các bạn thậm chí có một từ đó là: 
“não bò sát” (reptilian brain), từ mà chỉ định các trung tâm hung hăng, cạnh tranh 

của não. 

Tại chỗ nối này, các bạn có nhiều tổ hợp ngoại lai của những người lai Orion 

và Draconis trong chủng tộc con người. Khi Trái Đất đạt tới Sự Chuyển Đổi Thiên 

Hà, nhiều những cảm xúc và những ấn tượng sẽ được nhấn nút bên trong DNA của 
những người lai này. Một số những người với một tỷ lệ cao hơn của DNA Orion và 

Draconis tiêu cực có thể bắt đầu phô bày những đặc tính bạo lực hơn, phụ thuộc vào 

việc họ dính mắc như thế nào với các con đường tiêu cực của những người Orion 

và những người Draconis trong quá khứ. Những người khác sẽ tự nhận thấy rằng 
mình bị ném ra khỏi ánh sáng và có thể họ sẽ mất nhiều thời gian và cố gắng hơn 

để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ. 

Không may là (từ quan điểm của mật độ 3), sẽ rất khó khăn cho phần lớn những 

người Orion để di chuyển ra khỏi mật độ 3 và ở lại với Trái Đất. Mặc dầu những 

người Orion trong chòm sao của bản thân họ đã tiến hóa một cách đáng kể từ thời 
gian của cuộc Phản loạn Lucifer và bây giờ có khoảng 80% là nằm trong ánh sáng, 

thì trên Trái Đất những người Orion mới chỉ đạt khoảng 20% là nằm trong ánh sáng. 

Trong khi 20% những người Orion sáng nghe có vẻ còn tốt hơn là 10% những người 

Draconis sáng, số lượng vênh lên của những người Orion tiêu cực sẽ xuất hiện nổi 

bật trong số những con người rời khỏi Trái Đất trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. 

Những linh hồn Orion sẽ phải làm một quyết định vào lúc nào đó từ bây giờ đến 

năm 2012, nếu họ chưa làm như vậy. Họ sẽ phải làm quyết định là có hay không 

tiếp nhận đủ ánh sáng để có thể ở lại với Trái Đất trong sự chuyển đổi của cô ấy. 

Đây sẽ là một nhiệu vụ gian khổ cho nhiều người trong số họ, nhưng quyết định làm 

bởi linh hồn sẽ thắng thế. 

Những người đã và đang trên con đường tỉnh táo của sự tiến hóa linh hồn sẽ có 

một thời gian dễ dàng hơn những người bắt đầu thức tỉnh ở thời điểm cuối cùng bởi 

vì cuộc sống của họ lúc này trên Trái Đất sẽ ở trong một tình trạng lóng ngóng. 

http://dummy.com/?q=5685&check=c7f081fb9d2098998b0badac31f2af4c
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Các bạn cần nhớ rằng sẽ không có bất kỳ sự sai trái gì khi những linh hồn rời 

khỏi Trái Đất. Tất cả sinh mệnh trong Sự Sáng Tạo cuối cùng cũng khám phá ra là 
có một Kế Hoạch Thần Thánh hoàn hảo nằm bên dưới tất cả vẻ bề ngoài đầy xáo 

trộn và hỗn loạn. Như đã nói nhiều lần trước đây, có vài hành tinh đã được sắp đặt 

để nhận các linh hồn không được tái sinh trên Trái Đất. Phần lớn những người Orion 

sẽ nhận được sự hướng dẫn cao nhất từ những người lãnh đạo giác ngộ hơn của 

những hành tinh này. Trong một số trường hợp, các hành tinh nhận những người 
Orion đã mất thân thể sẽ có sự phân cực theo hướng tiêu cực hơn trong quang cảnh 

là những hành tinh này được sắp đặt chủ yếu để nhận những phe nhóm mâu thuẫn 

mà muốn tiếp tục những xung đột của họ. Tuy nhiên, những hành tinh như vậy sẽ 

bị bao vây và không thể ảnh hưởng đến những người Orion hòa bình hơn đi vào 

những tinh cầu khác. 

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral 

Có một số lượng những người ngoài hành tinh đã không thể thực hiện được mục 

tiêu của họ cho việc ở đây, đó là kiểm tra Trái Đất trong các phi thuyền, hay tái sinh 

vào nhóm gen và lấy một hình dạng con người. Những thực thể như vậy sẽ thường 

sống lai vãng ở các chiều kích song song mà liên hệ gần gũi với chiều kích của Trái 
Đất. Họ đang tác động đến loài người từ bên trong các phụ thế giới (sub-planes) 

không nhìn thấy được của thể astral. Trong khi nhiều phụ thế giới astral được lấp 

đầy bởi các mảnh hồn, những thực thể không tái sinh và tương tự như vậy, cũng có 

những phụ thế giới chứa các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau mà đang nghiên 

cứu và ảnh hưởng đến Trái Đất. Những người Draconis là một chủng tộc như vậy. 

Các cơ cấu của việc làm thế nào mà các linh hồn có thể cư trú trong các phụ thế 

giới khác nhau sẽ được chúng tôi thảo luận vào một thời gian sau, khi mà đây là một 

chủ đề rất phức tạp mà đỏi hỏi nhiều tập sách để mô tả đầy đủ. Trong cuốn sách này, 

chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối và những 

người Orion đen tối trong các thế giới astral. 

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất 

Xấp xỉ 10% những người Draconis đã làm một lựa chọn di chuyển về phía ánh 

sáng, có nghĩa là họ đang nhận ra sự tiến bộ tự nhiên của các dạng sống để tăng 

trưởng và trở nên giống với TĐ của chúng ta. Với một số người trong số họ, đó sẽ 
là một con đường rất lâu dài và gập ghềnh, đặc biệt do bởi số lượng khổng lồ những 

nghiệp tiêu cực mà đã gây ra bởi chủng tộc Draconis trên 10 triệu năm gần đây. 

Không giống những người vượn Lyra/Vega, những người Draconis bắt đầu sự tiến 

hóa của họ trong một hệ thống thiên hà khác và di cư đến đây, chọn nơi cư trú chủ 

yếu trong hệ thống sao Alpha Draconis. Giống như tất cả các dạng sống hữu hình 

trong Vũ Trụ địa phương này, họ đã được trao cho tự do ý chí. Giống như tất cả các 

http://en.wikipedia.org/wiki/Draco_%28constellation%29
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thực thể có tự do ý chí đang khám phá các thế giới bên ngoài, họ đã rơi xuống trong 

sự rung động và trở nên đồng nhất với các mật độ thấp. 

Như các chủng tộc sao khác nhau đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên 

bị dính mắc vào trong tính vật chất, các cuộc chiến tranh đã nổ ra giữa các phe nhóm 

khác nhau mà chủ yếu là để tranh giành quyền kiểm soát cho sự tồn tại vật lý. Các 

cuộc chiến tranh thường xảy ra vì cái gọi là các nguồn tài nguyên “hiếm”, ít nhất là 

trên bề mặt, nhưng ở trạng thái cơ bản hơn các cuộc chiến tranh này chính là để 

khẳng định ai vượt trội hơn và nắm quyền kiểm soát một thế giới cụ thể hay một 

nhóm thế giới nào đó. Những khao khát vô độ của bản ngã về quyền lực đã là yếu 

tố chính trong sự suy tàn của những người Draconis. Chỉ một vài người trong số họ 

là còn có thể giữ trong ký ức sự nguyên vẹn linh hồn, và thậm chí ít người hơn nữa 

có thể tạo ra một sự tồn tại hòa bình trong các phe nhóm xung khắc nhau. 

Phần chủ yếu của những người Draconis mà đã đến Trái Đất đã là những kẻ bị 

ruồng bỏ giữa xã hội của họ. Họ thường là những kẻ tội phạm đã bị đuổi khỏi quê 

hương và buộc phải tìm kiếm một cuộc sống cho chính họ đâu đó trong các Vũ Trụ. 

Họ được gọi là “những linh hồn chậm tiến” bởi một số vị Thầy Trái Đất.  Những 

sinh mệnh giống con thằn lằn này đã đến vùng này của Thiên Hà và đầu tiên cố gắng 
hạ cánh trực tiếp trên Trái Đất trong các dạng thằn lằn của họ, nhưng khi họ nhận 

thấy bầu khí quyển và trọng lực không thích hợp, thì họ đã viện đến cách tái sinh 

vào các thân thể loài người. Như đã nói trước đây trong phần “Lịch sử của Trái 

Đất”, những con rồng trong truyền thuyết của các bạn là những người Draconis đầu 

tiên trong dạng nguyên thủy. 

 

Một phác họa về chủng tộc Draconis và các cá thể lai của họ trên Trái Đất 
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Hệ thống sao Draconis, giống như chòm sao Orion và nhiều chòm sao khác, đã 

tiến hóa một cách đáng kể từ cuộc di cư đến Trái Đất của những người Draconis 
phản loạn. Trong khi hệ thống sao Alpha Draconis vẫn tiêu cực trên diện rộng, trong 

quang cảnh là phần lớn những người Draconis ở đó vẫn không nắm lấy cái ý tưởng 

về một con đường thăng lên, tuy thế cũng có một số thành tựu vĩ đại trong các thế 

giới Draconis. 

Hội đồng cao cấp Draconis, được kết hợp chủ yếu bởi những người Draconis 

mật độ 7 mà từ lâu đã đi qua sự thăng lên, đã đang gửi đi các đại sứ đến Trái Đất để 

giúp đỡ mang những người Draconis đen tối trở lại với ánh sáng.  

Các bạn phải nhớ là, các bạn yêu dấu, rằng những thực tại sáng và tối này được 

giới hạn hoàn toàn trong các mật độ thấp, nhưng khi mà phần lớn loài người đều tồn 

tại trong các mật độ 3 và mật độ 4 thì cần thiết để giải thích những điều đang xảy ra 
trong các thế giới đó bằng các thuật ngữ quen thuộc với các bạn. Vì vậy hãy để 

chúng tôi tiếp tục.  

Khi những thay đổi của Trái Đất tăng lên, các hội đồng cao cấp Draconis, được 

kết hợp bởi các sinh mệnh giác ngộ mật độ 7, đã đang gửi đi những người Draconis 

tốt nhất và sáng nhất để đầu thai trên Trái Đất trong hy vọng là họ có thể cân bằng 
sự hiện diện tiêu cực trên diện rộng của những người Draconis trong các thế giới 

astral xung quanh Trái Đất cũng như những người lai Draconis - loài người mà hiện 

đang đi lại giữa các bạn. Một số vị Thầy đã đưa ra tên gọi “những đứa trẻ rồng” 

(dragon children) để chỉ những người Draconis giác ngộ hiện đang đầu thai vào hình 

dạng con người. 

Không cần mất quá nhiều thời gian để đưa ra các thông tin vốn đã có sẵn từ một 

vài nguồn, hãy để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn về vai trò hiện nay và chức 

năng của những người Draconis đen tối trên Trái Đất. Những người Draconis đen 

tối hiện đang tồn tại trong hai dạng trên hành tinh của các bạn. Họ đi lang thang 
trong các thế giới astral thấp và trung như những mảnh hồn, với ý định ám ảnh càng 

nhiều con người càng tốt, có nghĩa là gắn năng lượng của họ vào linh hồn của nhiều 

người (bất chấp tổ hợp DNA của các người chủ, nhưng dứt khoát gắn vào những 

người với nhiều DNA Draconis), và họ tồn tại như những con người tái sinh, thường 

trong sự kết hợp DNA với người Orion, Sirius và trong một số trường hợp là người 

Andromeda. 

Đã có nhiều thông tin sai lầm được đưa ra liên quan đến khả năng của những 

người Draconis biến hình vào dạng con người để xuất hiện như những sinh mệnh 

con người bình thường. Trong thực tế, biến hình là một kỹ thuật tiên tiến chỉ dành 

cho những linh hồn đã tiến hóa vào mật độ 9 hoặc cao hơn. Biểu hiện của sự “biến 

hình” mà những người sáng suốt đang nhìn thấy đó thực chất chỉ đơn giản là trạng 

thái sở hữu astral. Những mảnh hồn astral của những người Draconis đen tối, thèm 
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khát bòn rút năng lượng và nhựa sống của những người mà đi lang thang trong các 

thế giới astral để tìm kiếm những thực thể mà thích hợp nhất với những trường năng 
lượng lệch lạc của họ. Nhưng mục tiêu ưa thích của họ chính là những người mang 

trong mình sự thèm khát quyền lực và sự kiểm soát, vì lẽ rằng những thứ này là 

những rung động trội của những người Draconis đen tối. Không thể kiểm soát Trái 

Đất một cách trực tiếp do bởi sự không thích hợp với bầu khí quyển và trọng lực 

của Trái Đất, họ phải viện đến việc cố gắng kiểm soát Trái Đất từ các thế giới astral, 
hay thông qua việc tái sinh vào dạng con người. Việc đi vào các thân thể của những 

nhà lãnh đạo thế giới - những người đã sẵn có một ảo ảnh mạnh mẽ về quyền lực và 

sự điều khiển là sự thèm muốn cao đối với những người Draconis đen tối, khi mà 

điều này được coi là tốt nhất để có thể có được Trái Đất cho riêng bản thân họ. 

Việc đầu thai vào dạng con người gặp rất nhiều khó khăn cho những người 
Draconis đen tối bởi vì các phương tiện mà qua đó họ đầu thai vào là hiếm có DNA 

Draconis trong sạch để khởi đầu. Như các bạn biết, phần lớn con người là một tổ 

hợp của nhiều chủng tộc sao khác nhau, và vì vậy những người Draconis đầu thai 

kết thúc việc biến đổi DNA với các chuỗi khác khi tái sinh. 

Những nhà lãnh đạo của các bạn chủ yếu bị khống chế bởi những người 
Draconis đen tối. Theo thống kê hiện nay đưa ra bởi các dữ liệu Akashic, khoảng 

60% các vị tổng thống, các thủ tướng, các vị vua, các hoàng hậu, các nhà lãnh đạo 

được bầu lên, các nhà độc tài, vv... trên thế giới của các bạn bị khống chế một phần 

hay toàn bộ bởi những người Draconis đen tối và những “người anh em” của họ - 

những người Orion đen tối. 

Trong khi những người Orion đen tối tạo ra một tỷ lệ lớn hơn trên tổng số loài 

người (và những linh hồn lang thang trong các thế giới astral), những người 

Draconis đen tối nhận được phần lớn sức ép do bởi biểu hiện tiêu cực mãnh liệt, 

khao khát quyền lực và sự kiểm soát của họ. Những đặc điểm như thế, nhưng tinh 

tế hơn một chút tuy nhiên lại là trội, cũng có trong những người Orion đen tối. 

Những người Draconis đen tối đang tiếp tục tìm kiếm các con đường để hoàn 

thiện dòng máu của họ và đưa những chuỗi DNA hiếu chiến mới vào tổ hợp. Họ thí 

nghiệm với con người nhằm để chiết xuất những phần tử nào đó từ DNA. Họ xem 

con người như cỏ rác cho những mục tiêu ích kỷ của họ. Tuy nhiên, do bởi sự hiện 

diện của nhiều những người ngoài hành tinh giác ngộ và các sinh mệnh đã thăng lên 

trong và xung quanh Trái Đất (như một phần của 7 Sự An Bài Thần Thánh), khả 

năng của những người Draconis đen tối để kiểm soát Trái Đất đã bị cắt bớt đi rất 

nhiều. Nếu các bạn không bị chi phối bởi sự sợ hãi, độc ác, tham lam, giận dữ và 

nhu cầu kiểm soát người khác, các bạn sẽ có vẻ như không phải là các mục tiêu trực 

tiếp của một cuộc tấn công Draconis (trong thể vật lý, astral hay những dạng khác). 
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Ghi nhận hoàn cảnh của những người Draconis và hiểu biết tư tưởng của họ là 

rất quan trọng, chỉ là để từ chối thêm nữa các chương trình của họ. Những người 
Draconis đen tối (và những người Orion đen tối) phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết 

của quần chúng nhằm thực hiện chương trình của họ trên Trái Đất. Nhiều người 

trong họ đang bắt đầu nhận ra là thời gian của họ trên Trái Đất đã gần hết do bởi 

những nguồn năng lượng đang gia tốc của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và sự tiến động 

thẳng hàng. Do đó, họ đang trở nên tuyệt vọng trong các nỗ lực để tranh quyền kiểm 
soát Trái Đất với những người vượn loại Lyra/Vega. Đây là lý do tại sao phần lớn 

trong các bạn đang trải nghiệm những nhiễu loạn nghiêm trọng trong năng lượng 

ngày này sang ngày khác trên Trái Đất. Các bạn đã được nói cho biết bởi những nhà 

tiên tri của các bạn là có một cuộc chiến đang diễn ra ác liệt trên cõi thượng thiên. 

Điều này chỉ đúng từ quan điểm của các mật độ thấp. Chúng tôi trong các thế giới 
cao hơn không tham gia trong các cuộc xung đột vô nghĩa này, nhưng chúng tôi chỉ 

chúng ra cho các bạn nhằm để trợ giúp các bạn trong việc giải thoát bản thân. Sẽ là 

khó khăn để vượt lên các ảo ảnh nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa sự thật 

và các ảo ảnh. 

Giá trị chính trong sự thảo luận về vai trò của những người Draconis đen tối là 
để giúp cho các bạn hiểu bản chất của cái mà các bạn đang quan sát thấy trong các 

cơ chế quyền lực và thể chế chính trị trên thế giới. Rất ít những người được gọi là 

những nhà lãnh đạo trong thế giới của các bạn thực sự hiểu được là họ đang bị khống 

chế bởi người ngoài hành tinh tiêu cực. Họ xem lòng tham, sự cạnh tranh, tâm lý 
hiếu chiến và các trò chơi quyền lực là một phần của bản chất con người. Phần lớn 

họ tin rằng họ đang làm điều đúng và tốt. Nhiều người bị đánh lừa bởi các hệ thống 

niềm tin tôn giáo mà có vẻ bào chữa cho các hành động của họ. 

Một số lượng đáng kể những nhà lãnh đạo thế giới bị khống chế bởi những 

người Draconis đen tối và những người Orion đen tối tin rằng họ đang hoàn thành 
những tiên tri tôn giáo bằng cách khởi động các cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Họ 

không nhận thấy là những người Sirius đã mang hầu hết những lời tiên tri tôn giáo 

đến Trái Đất nhằm để giữ sự kiểm soát quần chúng. Phần lớn những người Draconis 

đen tối và những người Orion đen tối đơn giản đang rơi vào cùng một cái bẫy như 

những người Sirius đen tối. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi sẽ giới hạn cuộc thảo luận 

đối với những người Draconis đen tối. 

Rất nhanh, sự rung động của Trái Đất sẽ không còn dung thứ cho sự hiện diện 

của những người Draconis đen tối, và họ sẽ bị buộc phải rời bỏ những thân thể “ký 

sinh” của họ và đi vào thế giới astral song song xung quanh các hành tinh khác mà 

thích hợp hơn với tầm mức rung động của họ. Điều này đã bắt đầu diễn ra trong một 

số trường hợp, nhưng sẽ đáng lưu ý hơn kể từ năm 2008. 

Một số những nhà lãnh đạo thế giới sẽ “quay lại” với các cảm xúc con người và 

bắt đầu trở nên yêu thương hơn, trong khi những người khác sẽ có vẻ như đi vào 
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một trạng thái điên loạn tạm thời. Một vài người có thể làm chủ cuộc sống của mình, 

hay tìm một con đường khác thích hợp để rời khỏi hành tinh. Một số có thể lựa chọn 
trở thành “các nạn nhân” của chiến tranh và của sự nổi dậy. Chỉ khi họ có thể ảnh 

hưởng đến một số lượng lớn những người thiếu hiểu biết thì trò chơi của họ mới có 

thể tiếp tục kéo dài hơn, và thậm chí nếu điều đó xảy ra, nó cũng sẽ chỉ kéo dài thêm 

được vài năm nữa. Họ có thể mang một lượng lớn các linh hồn không nghi ngờ đi 

theo họ (tức là dẫn những người mù đến bên bờ vực). Điều này đang đặt ra cho mỗi 
người trong các bạn một sự tỉnh táo để hầu có thể tự mình thoát khỏi ảnh hưởng của 

họ bằng cách làm sạch tất cả các vấn đề tình cảm tiêu cực và các hệ thống niềm tin 

tiêu cực. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn sinh 

mệnh đã thăng lên trong cuộc tìm kiếm sự giải thoát của các bạn. 

Ảo ảnh về Thiên Đàng 

Những người Draconis đen tối và những người Orion đen tối, với sự giúp đỡ 

của những người khác trong nhóm những người Illuminati, đang xem xét tổ chức 

một sự kiện, bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đội lốt sự “mê 

ly” (rapture), một thuật ngữ Thiên Chúa giáo mà ám chỉ đến một nhận thức sai lệch 

về sự thăng lên. Một số thành viên Illuminati có thể xuất hiện trước mặt số đông 
quần chúng trong các hình ảnh phóng chiếu 3 chiều mà có chủ ý lừa phỉnh mọi 

người tin rằng họ là những người mang thông điệp của Chúa. Động lực thực sự của 

họ là tác động đến quần chúng và làm cho họ không nghi ngờ gì vào việc tiến lên 

các phi thuyền hay đi vào các căn cứ dưới lòng đất của họ, nơi họ sẽ trở thành nô lệ 
cho “Trật tự thế giới mới” (New World Order) của những người Illuminati, trong 

dạng này hay dạng khác. 

Nếu đủ những người Draconis và những người Orion giác ngộ vạch trần mưu 

đồ nham hiểm này, những người Illuminati sẽ buộc phải thay đổi chiến thuật với 

một kế hoạch khác trong cố gắng hão huyền của họ để giữ quyền kiểm soát Trái 

Đất. 

Những người Draconis sáng đang tăng lên về số lượng trên hành tinh Trái Đất. 

Họ đang đến trong hiện thân của hàng nghìn “những đứa trẻ rồng”. Họ là những 

chiến binh hòa bình. Họ sẽ không khoan dung với chiến tranh, xung đột, đau khổ và 

bất hạnh. Họ sẽ lập nhóm với những người Orion sáng để giúp đỡ và mang đến sự 

kết thúc của các đau khổ trên Trái Đất. Mặc dầu họ chỉ chiếm khoảng 10% số lượng 

Draconis, song họ có sự trở lại của nhiều nhóm nhân từ, bao gồm những người 

Andromeda giác ngộ, những người Pleiades giác ngộ và những người Sirius giác 

ngộ. 

Vai trò của những người Sirius 
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Một trong những điểm sáng nhất trong vở kịch sáng - tối diễn ra trên Trái Đất 

liên quan đến những người Sirius. Khi các bạn có thể nhớ lại nội dung của người 
nhận thông điệp này trong chuyên luận của chúng tôi về “Lịch sử của Trái Đất”, 

những người Sirius (từ cả các hệ thống sao Sirius A và Sirius B) đã là những Chúa 

của người Ai Cập cổ đại và người Hy Lạp cổ đại, cũng như là những Chúa của Kinh 

Cựu Ước (Old Testament) của Kinh Thánh (Christian Bible). Họ cũng được tìm 

thấy trong những bộ kinh của các tôn giáo khác dưới dạng những sự ám chỉ khác 

nhau. 

Giống như những người Draconis và những người Orion, những người Sirius 

đã rơi xuống trong sự rung động và trở nên bị đồng hóa với thế giới 3D. Đầu tiên 

họ đến từ các phi thuyền và bước ra trực tiếp trên bề mặt Trái Đất, họ có đủ những 

đặc điểm tương tự để trộn lẫn khá tốt với những người vượn loại Pleiades mà không 
khuấy động sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi họ rơi xuống trong sự rung động, họ đã trở 

nên mê đắm với ý tưởng về việc có quyền lực và sự kiểm soát trên những người 

bình thường mà không có các phi thuyền và các công nghệ tiên tiến. Họ sử dụng 

công nghệ tiên tiến của họ để tự đóng vai như những Chúa với các quyền năng phi 

thường. Họ đã trở nên say mê với quyền năng này và thích thú với ý tưởng là có các 
đệ tử tôn thờ họ. Họ diễn trò “đạo sư” - guru (bậc thầy hướng Đạo) trong nhiều 

nghìn năm, hình thành nên những nghi lễ thờ cúng, các xã hội bí mật, các giới thầy 

tu và các trường bí truyền bên cạnh những trường học định hướng tâm linh chân 

thật của những người Pleiades. Hội Illuminati ngày nay, tổ chức mà ban đầu vốn 
được thành lập nên như một con đường phát triển tâm linh chân thật, nhanh chóng 

trở nên đồi bại bởi sự can thiệp của những người Sirius này. 

Ngày nay nhiều người Sirius đã tiến hóa lên mật độ 4 và đang chiếm những thế 

giới astral cao hơn và những thế giới ether thấp hơn xung quanh Trái Đất. Do đó 

phần chính họ là vô hình với thị lực con người, mặc dầu họ không có các phi thuyền 

trong dạng vật lý xung quanh Trái Đất. 

Ảnh hưởng của những người Illuminati 

Những người Illuminati đã và đang có những biểu hiện nổi bật trong các sự kiện 

diễn ra trên Trái Đất là nhờ họ có sự phối hợp với của những người Draconis, Orion, 

Sirius và Pleiades (cũng như một số người Andromeda). Giới thầy tu đồi bại bị điều 

khiển hầu hết bởi những người Sirius đã trở nên những xã hội bí mật của những 

người Illuminati, bao gồm những tổ chức nổi tiếng như là Hội Tam Điểm (Masonic 

Order) và dòng tu Rosicrusian (Order of Rosicrusians). Ngày nay, xấp xỉ 10% các 

thành viên của các phẩm cấp bên trên của các dòng tu này là các Lightworker, trong 

khi đa số đã bị mê mờ bởi ý tưởng về việc có quyền năng bí mật vượt trên những 

người khác và do đó, trở thành các giáo phái đen tối. 
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Nhiều thành viên cao cấp của các xã hội bí mật này hiểu biết về sự hiện diện 

của người ngoài hành tinh trên Trái Đất và biết là có những sự thay đổi khổng lồ 
sắp xảy đến cho những người trên Trái Đất. Những người Sirius sáng và tối đã dạy 

những nhà lãnh đạo của những nhóm này về những thay đổi sắp tới (từ nhận thức 

của họ) và những người Sirius chưa giác ngộ hiện thân bên trong những người 

Illuminati đã nắm lấy niềm tin rằng họ là “những người được lựa chọn” của Chúa 

và xứng đáng với một vị trí đặc biệt trong kế hoạch khổng lồ về mọi thứ. Do đó, họ 
đã tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực quân đội của Trái Đất để xây dựng nên  

những đường hầm và các thành phố khổng lồ dưới lòng đất tại nơi mà các thành 

viên của họ dự kiến sẽ trú ngụ trong những biến động lớn của Trái Đất. Kế hoạch 

của họ tất nhiên là tái xâm chiếm Trái Đất ngay khi mọi thứ dịu xuống. 

Cái mà những người Sirius tái sinh và các đệ tử của họ không nhận ra là thậm 
chí nếu họ sống sót về mặt vật lý, họ vẫn phải thích nghi với rung động mật độ 4 

phát ra của Trái Đất. Thân thể của họ mặc dù ẩn núp sâu trong lòng đất, vẫn là đối 

tượng của sự rung động của Trái Đất, và hệ thống miễn dịch của họ có vẻ sẽ vẫn bị 

hư hỏng nếu họ không nhịp bước cùng Trái Đất khi cô ấy thăng lên. Quan sát của 

chúng tôi về trường Akashic của Trái Đất cho thấy là nhiều linh hồn hơn sẽ rời Trái 
Đất do hệ thống miễn dịch bị hư hỏng so với tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. 

Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cái chết trong các thân thể vật lý có thể được 

ngụy trang bằng sự xuất hiện của các vi rút và các vi khuẩn ngoại lai, nhưng những 

tổ chức xâm nhập này không thể tấn công một thân thể mà đang trong sự điều hòa 
với rung động trội của Trái Đất. Bởi vậy, với những người Sirius chưa giác ngộ, thì 

điều này có vẻ giống như việc Chúa đang đến và trút giận lên Trái Đất trong dạng 

của tai họa và bệnh dịch. 

Nhiều người Sirius đã “nhìn thấy ánh sáng” và đang sử dụng rất nhiều thời gian 

và nỗ lực để “chuộc lỗi” cho những sai lầm trong quá khứ. Các thành viên tái sinh 
của họ hầu như được tìm thấy trong các cơ quan phục vụ xã hội và các dự án nhân 

đạo, giúp đỡ những người nghèo và bần cùng. Những người Sirius giác ngộ hơn 

trong dạng vật lý đang kiểm tra Trái Đất từ phi thuyền là những người đứng sau ý 

tưởng về những sự di tản số đông. Họ đang trên một hành trình cứu thế (Messiah 

trip) và đang có kế hoạch giải cứu các linh hồn loài người khỏi hoàn cảnh không 
may của sự suy tàn và phá hủy Trái Đất. Họ hoàn toàn sẵn lòng để đóng vai trò của 

các Chúa mang “những người được lựa chọn” lên các phi thuyền thích thú như Thiên 

Đàng của họ. Ngay khi những linh hồn bị lừa dối này được mang lên các phi thuyền 

của những người Sirius, những người Sirius sẽ phải tính toán làm thế nào với họ. 

Những người giác ngộ hơn (nhưng chưa đủ giác ngộ để tôn trọng tự do ý chí của 
loài người) sẽ không nghi ngờ gì về sự giúp đỡ của họ và đồng hóa những người 

được giúp đỡ vào văn hóa Sirius trên các sao Sirius A và Sirius B, hay sẽ mang họ 

trở lại Trái Đất khi những sự thay đổi giảm bớt. Và những người Sirius này, một lần 

nữa lại yêu cầu được là Chúa của những người được họ cứu vớt trong khi giúp họ 

tái xây dựng lại các thành phố. 
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Vấn đề với viễn cảnh này (trừ ra con đường của bậc thầy hướng Đạo chân chính) 

là việc mang lên một lượng lớn những linh hồn từ Trái Đất và sẽ lấy đi của những 
linh hồn đó nhu cầu trải nghiệm trong sự kiện Trái Đất. Ngoại trừ những trường hợp 

hiếm hoi khi mà nó được coi là thuận lợi để cứu một ai đó rất quan trọng, hầu hết 

những linh hồn Trái Đất cần phải ở lại Trái Đất trong thời gian của sự hỗn loạn vĩ 

đại nhằm đồng nhất và làm sạch các vấn đề về nghiệp của họ. Giống như hầu hết 

các linh hồn lựa chọn cùng chìm với “con tàu Atlantis”, hầu hết các linh hồn sẽ ở 

lại với Trái Đất và có thể sẽ chết trong những sự thay đổi của cô ấy. 

Sẽ khó khăn cho những người trung bình để hiểu được như thế nào và tại sao 

lại cần phải tôn trọng tự do ý chí. Thường điều này xảy ra là bởi những sự phán xét 

vốn có bên trong cả những người giải cứu và những người di tản. Những linh hồn 

được mang lên phi thuyền của người Sirius sẽ nghĩ rằng họ là những người được 
lựa chọn của Chúa và đã được cứu vớt bởi vì họ có giá trị hơn những người đang 

chết trên bề mặt hành tinh. Điều đó không phải như vậy. Từ một quan điểm tối 

thượng (quan điểm của chúng tôi), tất cả các viễn cảnh là có vai trò như nhau trong 

Kế Hoạch Thần Thánh. Tuy nhiên, một số sự lựa chọn được coi là tối ưu cho tăng 

trưởng cao nhất và tốt nhất của các cá nhân, và một số thì không. Một số sự lựa chọn 
có thể gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc học các bài học của linh hồn. 

Những sự lựa chọn khác lại có thể  kéo dài mãi sự đau khổ và nỗi bất hạnh. Trong 

khi xét đến cùng tất cả các sự lựa chọn đều dẫn đến TĐ song có một số con đường 

là trực tiếp hơn các con đường khác. 

Các bạn yêu dấu, nếu nó là một phần của con đường cao nhất cho linh hồn khi 

được mang lên các phi thuyền của những người Sirius, thì hãy cứ như vậy. Nhưng 

đừng bị lừa dối bởi ý tưởng rằng các bạn là những cá nhân đặc biệt và đã được lựa 

chọn bởi Chúa vì các bạn đã bị mang đi vun vút khi mọi thứ mới bắt đầu trở nên dữ 

dội một chút trên bề mặt Trái Đất. Nhiều người hơn trong các bạn, những người 
thực sự đang trở nên giác ngộ sẽ cần được trợ giúp trên bề mặt Trái Đất khi mọi thứ 

trở nên mãnh liệt hơn. Nếu quan sát của chúng tôi về trường Akashic của Trái Đất 

là đúng (và việc này hầu như luôn là vậy bất chấp những biến động trong tự do ý 

chí), thì các bạn mà đang rung động ở mật độ 4 và trên đó sẽ đi lại giữa số lượng 

lớn những người mà có hệ thống miễn dịch đang bị hư hỏng. Họ sẽ bị ốm và chết. 
Họ cần tình yêu thương và sự giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của 

loài người. Ai sẽ giúp đỡ họ nếu các bạn đang ngồi an toàn trên sàn của các con tàu 

không gian? (Chúng tôi mượn dòng chữ đó từ một chương trình TV phổ biến của 

các bạn).  

Những cố gắng của những người Sirius để chuộc lỗi cho các sai lầm trong quá 
khứ của họ là đáng khâm phục, nhưng họ còn một con đường dài để đi trước khi 

thực sự hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Đưa ra cho ai đó trong 

các bạn sự tường thuật về Thiên Đàng có thể làm cho các bạn cảm thấy tốt hơn trong 
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một giai đoạn ngắn, nhưng điều này liệu có phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và 

tốt nhất của linh hồn những người mà các bạn đang “cứu giúp” hay không? 

Một vấn đề khác với kế hoạch chuộc lỗi của những người Sirius là có thể có 

những người ngoài hành tinh ít lành mạnh khác đang lợi dụng lòng tốt của những 

người Sirius để đẩy xa các chương trình dự định của bản thân họ. Một nhóm những 

người lai Draconis đang chờ đợi trong lo âu sự phá hủy của Trái Đất và sự di tản số 

đông loài người. Như vậy họ có thể phóng xuống và chiếm lấy những thứ còn lại. 

Những người Draconis khác đang bận “mơ mộng” với các kế hoạch nhằm lừa dối 

loài người tin rằng họ là “những gã tốt bụng”. Họ có thể quyết định dàn cảnh, cái 

mà giống như một sự Can Thiệp Thần Thánh được hoàn thành với những chiếc 

gương, các kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều, các tia laser và các màn hình phóng chiếu ... để 

dụ dỗ những người không nghi ngờ lên các phi thuyền không gian của họ. Ngay khi 
lên các phi thuyền này, họ sẽ bị chuyển hóa và trở thành đầy tớ của các ông chủ bò 

sát. 

Các bạn có thể hỏi: “Trong thực tế, với tất cả những kế hoạch để cứu hoặc nô 

lệ hóa này, làm sao chúng tôi có thể phân biệt được điều nào là đúng và tốt nhất cho 

sự tiến hóa lành mạnh của linh hồn”? Đó là một trong các lý do mà chúng tôi can 
thiệp vào các vấn đề của Trái Đất vào thời điểm cuối cùng của mỗi Chu Kỳ Thiên 

Hà. Đó là một cơ hội vĩ đại để thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ trong linh hồn của các 

bạn và để làm điều đó trong một phương cách yêu thương. Những người trong các 

bạn mà có sự hiểu biết đủ về quá trình của bản thân mình đang đọc những điều này 
đã từng hỏi chính mình những câu hỏi này nhiều lần. Chúng tôi không thể trao cho 

các bạn một câu trả lời thích hợp, và chúng tôi cũng đã không nêu ra ngay cả khi 

chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi ở đây để chỉ ra các cạm bẫy và các phần 

thưởng của con đường tâm linh, và để giúp đỡ các bạn xem xét các sự lựa chọn khác 

nhau của mình. Điều này đặt ra cho tự do ý chí của bản thân các bạn một sự lựa 

chọn kiểu như là: Cái gì sẽ là con đường tốt nhất cho các bạn và mọi thứ liên quan. 

Thiền định, cầu nguyện, tăng trưởng và học hỏi trong khả năng lớn nhất của các 

bạn sẽ tăng cường sự liên hệ của các bạn với CHD bên trong các bạn. CHD của các 

bạn luôn luôn ở cùng các bạn. Các bạn là CHD của chính mình. Việc các bạn tập 

nâng cao khả năng kết hợp với phần cao nhất của mình sẽ nâng cao năng lực của 
các bạn để vượt qua những thay đổi của Trái Đất. Người nhận thông điệp này và 

những người khác đã dạy rất nhiều các kỹ thuật và các quy trình cụ thể cho việc thu 

được nhiều sự tiếp xúc với Bản Chất Thần Thánh của các bạn. Chúng tôi đang chỉ 

ra một số những rắc rối của vở kịch Trái Đất để giúp các bạn hiểu được điều gì đang 

xảy ra trong các khung cảnh bên ngoài, những trạng thái tư tưởng của các bạn và sự 

hàn gắn của những cái Tôi bên trong luôn luôn là phần quan trọng của con đường. 

 Phần lớn những người ngoài hành tinh kết hợp với Trái Đất đang làm cái mà 

họ cảm thấy là đúng - ít nhất là đối với họ. Chúng tôi khuyến khích các bạn ban 
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phúc cho họ, cầu nguyện cho họ, và gửi đến họ ánh sáng để giúp họ thức tỉnh đối 

với sự thật hết sức thú vị rằng họ và các bạn là một. 

Những người Draconis, những người Orion và những người Sirius đen tối là 

một phần của Tổng Thể Duy Nhất mà tin rằng họ bị chia rẽ với TĐ. Chiếu rọi tình 

yêu và tình thương không giới hạn của các bạn vào trái tim họ để giúp họ thức tỉnh 

với vẻ nguy nga lộng lẫy của chính họ. Như vậy, họ có thể sẽ dừng việc cố gắng 

đánh cắp vẻ nguy nga lộng lẫy của các linh hồn khác trong cố gắng hão huyền để 

cứu chính bản thân mình. 

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus 

Đã có những thông tin hiện nay truyền đi khắp thế giới của các bạn rằng những 

người Zeta Reticulus loại 1 (với các thân thể lùn trắng xám, đầu tròn lớn, và mắt tối 

hình quả hạnh), và những người Zeta Reticulus loại 2 (thường được gọi là “những 
người mặc áo xám”, với tay và chân ngắn mảnh khảnh, da xám sáng lốm đốm, đầu 

lớn thon dài, và mắt tối hình quả hạnh), đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của họ 

trên Trái Đất và đã trở về các thế giới quê hương của họ. Điều này chỉ đúng một 

phần, khi mà đã có vài phụ loài của những người Zeta đã lai tạo thành công với loài 

người và chiết xuất được các mã và các khóa DNA cần thiết để giữ các mẫu vật của 
họ tự sinh sôi nảy nở. Trong khi một số người trong bọn họ vẫn tiếp tục cuộc đua 

thông qua việc chiết xuất DNA, những người khác đã tạo ra thành công những người 

lai bằng cách giao phối với loài người, hay là bơm tinh trùng của người Zeta vào 

những cá thể phụ nữ của loài người. Hay họ đã thành công trong nỗ lực bơm tinh 

trùng nam giới của loài người vào những người phụ nữ Zeta, do vấn đề là bởi cơ 

quan sinh dục của cả nam và nữ người Zeta bị teo đi. 

Như đã nói bởi người nhận thông điệp này và những kênh kết nối khác, đã và 

đang có vô số các dự án lai tạo tiếp tục phát triển từ những năm 1940 trên Trái Đất. 

Những dự án này lên đến đỉnh điểm trong những năm 1970 và những năm 1980, và 
dần dần giảm xuống từ đó. Những người đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta và 

những người đã tham gia trong các chương trình lai tạo chủ yếu rơi vào ba loại. (1) 

Những người tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người; 

(2) Những người không tình nguyện mà là người Zeta tái sinh trong các thân thể 

con người; và (3) chủ yếu là những người không có mong muốn, không phải là 

người Zeta tái sinh trong dạng con người. 

Đã có khoảng gần một triệu sinh mệnh con người đã và đang liên quan trong 

chương trình lai tạo của người Zeta lúc này hay lúc khác từ khi nó bắt đầu trong 

những năm 1940. Khoảng 30% những người này đã là những người tình nguyện mà 

đã được mời lên các phi thuyền của người Zeta và đã được chỉ dẫn rộng rãi trước 

khi tham gia. Họ đã được nhắc nhở là họ đến Trái Đất và đầu thai vào dạng con 

người một cách cụ thể để nhắm vào việc cứu giúp những người Zeta thoát khỏi sự 

http://dummy.com/?q=5872&check=fd12bffef84ce91c8797d8b03e70ae3b
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tuyệt giống. Trong khi những người Zeta, giống như tất cả các sinh mệnh hữu hình 

có cảm xúc khác, cảm xúc của những người Zeta nguyên thủy đã ngày càng khó 
khăn để thể hiện ra trong các thế giới của người Zeta, do bởi cơ quan sinh dục của 

những cư dân Zeta bị teo đi. Vấn đề này xuất hiện trên diện rộng bởi vì một sự mất 

cân bằng giữa trí thông minh và tình cảm trong các chủng tộc Zeta, cái đã tạo ra sự 

vô sinh và sự bất lực trong quan hệ tình dục. Về bản chất, sự thông minh của người 

Zeta đã phát triển quá nhanh và thân thể tình cảm của họ phát triển chậm hơn. 

 

Minh họa về chủng tộc Zeta Reticulus và phi thuyền không gian của họ 

Do bởi bản chất bạo lực của đại đa số con người trên hành tinh Trái Đất và tính 
không khoan dung của họ đối với các chủng tộc khác, những người Zeta tình nguyện 

đầu thai trên Trái Đất đã được gắn các mô mà được thiết kế để giữ kín ký ức về 

người Zeta của họ. Rồi sau đó, những người tình nguyện Zeta này được mang lên 

các phi thuyền để tham gia trong chương trình lai tạo lại được cấy ghép các mô để 

che dấu ký ức của họ về việc đã ở trên các phi thuyền Zeta trước khi được trở về 
Trái Đất. Tuy thế mà vẫn có nhiều người trong số họ đã nhớ lại các trải nghiệm của 

họ vào một thời điểm sau đó trong khi thôi miên hay trong lúc thiền định sâu. 

Khoảng 60% “những người bị bắt cóc” đã là những người Zeta tái sinh trong 

dạng con người, đã bị bắt đi mà không có ý thức ưng thuận. Những người Zeta trên 

phi thuyền thực hiện chương trình lai tạo đã cố gắng để liên lạc với các cái Tôi cao 
hơn của người Zeta đầu thai trong dạng con người và trong một số trường hợp đạt 

được sự ưng thuận của các cái Tôi cao hơn để bắt đầu các thí nghiệm. Bởi vì những 

tâm trí của các đối tượng này đã không ở một tầm mức hiểu biết cần thiết để chủ 

tâm ưng thuận với các thí nghiệm, họ đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta thường 
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trong trạng thái mơ màng, như vậy sẽ không làm kinh hoảng tâm trí của họ. Sau khi 

sinh sản, họ được trở lại, với một mô cấy vào để che dấu ký ức của các cuộc tiếp 
xúc. Nhiều người trong những đối tượng này sau đó đã nhớ lại các cuộc bắt cóc này 

và quan điểm của họ thường bị rơi vào trạng thái  kinh hoàng khi biết một việc như 

vậy đã xảy ra. Đây là những người bị bắt cóc công khai rộng rãi nhất và là nhóm tạo 

ra sự căm thù lớn về phía những người Zeta vốn là những người hiểu biết về chương 

trình này. 

Trong khi một số sự hận thù này có thể được xem là chính đáng, song ý định 

của những người Zeta trong trường hợp này chỉ là để cứu chủng tộc của họ khỏi sự 

tuyệt giống. Họ không có các ý định độc ác. Họ không hiểu được các xúc cảm của 

con người tới mức mà có thể biết được rằng họ đã gây ra một lượng lớn đau đớn 

trong nhiều đối tượng. Điều này tương tự như việc các nhà khoa học của các bạn 
thực hiện các thí nghiệm trên các loài động vật mà không tính đến các xúc cảm của 

những con vật ấy. 

Khoảng 10% của những người bị bắt cóc không phải là những người Zeta tái 

sinh trong dạng con người, nhưng đã là những người có phần chính DNA của họ từ 

các hệ thống sao khác. Các bạn có thể nói, từ một quan điểm giới hạn, là tự do ý chí 
của các linh hồn đã bị vi phạm và họ đã mắc sai lầm. Hoàn cảnh lịch sử thực sự của 

các linh hồn này và lý do họ đã bị bắt cóc là quá phức tạp để nói ra ở đây, nhưng 

điều này đủ để nói rằng không phải tất cả những người Zeta liên quan trong các 

chương trình lai tạo hiểu được đầy đủ các nguyên tắc của tự do ý chí. Một số trong 
họ không thể nói lên sự khác nhau giữa DNA của loài người với DNA của người 

Zeta và DNA của loài người với DNA từ các hệ thống sao khác, nhưng cũng có thể 

là đã có sự liên quan từ các đời sống xa xưa trên các thế giới Zeta, hay sự lai giống 

trên Trái Đất với người Zeta tái sinh khác. Điều này đủ để nói rằng khoảng 10% 

những người bị bắt cóc này không ưng thuận với thí nghiệm, và những người Zeta 

đã tích chứa nghiệp như kết quả của “những lỗi lầm” này. 

Lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, nghiệp và các lỗi lầm đó chỉ tồn tại trong các chiều 

kích thấp - mật độ 3 - 4 của Sự Sáng Tạo và không đúng về bản chất. Tuy thế mà, 

các linh hồn dính líu trong “những lỗi lầm” này đã có một số bài học để học khi họ 

tiến hóa lên các trạng thái tinh thần cao hơn của sự hiểu biết. Ví dụ, một số những 
người bị bắt cóc không tình nguyện đã đến Trái Đất với một lịch sử linh hồn mà cho 

rằng họ bị lạm dụng và là nạn nhân. Những người khác đã từng là thủ phạm trong 

một đời sống quá khứ và cần phải trải nghiệm bài học trở thành các nạn nhân để cân 

bằng bài học ấy. Vô số các thỏa thuận linh hồn, các nghiệp và các bài học giữa các 

chủng tộc có thể khá phức tạp. Chúng tôi sẽ không mất thời gian đi sâu vào vấn đề 

này tại đây. 

Những người Zeta loại 1 và loại 2 là những diễn viên thứ yếu trong những sự 

thay đổi của Trái Đất trong quang cảnh là họ không ảnh hưởng đến tổng thể Kế 
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Hoạch Thần Thánh. Khía cạnh chính trong sự dính líu của họ với Trái Đất có ý 

nghĩa liên quan đến những thay đổi của Trái Đất bao gồm những chủng tộc lai đã 
được tạo ra trong khao khát cứu giúp chủng tộc của họ. Trong khi tinh thần là bất 

diệt và tinh thần của những người Zeta sẽ sống mãi, khao khát của những linh hồn 

Zeta trẻ tuổi để có thể trải nghiệm thế giới của họ trong dạng vật lý đã là động lực 

đằng sau sự viếng thăm Trái Đất của họ. 

Một số những chủng tộc lai sẽ đến hệ thống sao Zeta Reticulus và sẽ được hòa 

nhập vào những nền văn minh tại đó, trong khi những người khác đang rung động 

ở mật độ 4 sẽ trở lại Trái Đất ngay khi những thay đổi trở nên ổn định hơn một chút. 

Tuy thế mà, một vài người lai trong số họ đang sống giữa những người Trái Đất 

hiện nay và có thể trộn lẫn khá tốt. Nhiều người trong số họ sẽ sống sót qua những 

thay đổi của Trái Đất và là một phần của sự xuất hiện những nền văn minh tiếp sau 

các Sự Kiện Thần Thánh chủ yếu vào các năm 2012, 2017 và 2030. 

Những người Zeta Reticulus loại 3 nói chung là phần tử lêu lổng được xếp loại 

như những người lai Zeta - Draconis, và những thực thể này đã giành lấy rất nhiều 

những sự dồn nén tiêu cực (với lý do tốt). Họ có vẻ như là hiện thân của “điều tồi tệ 

nhất” trong các chuỗi DNA Zeta, trong quang cảnh là họ ít cởi mở nhất để hầu có 
thể di chuyển trên con đường giác ngộ, và họ có khả năng gây ra những sự mất cân 

bằng và phá hủy ngay sau những nơi mà họ đi qua. 

Trong tài liệu trước đây của người nhận thông điệp này, anh ấy đã nói tóm tắt 

về những người Zeta loại 3 và đã đề xuất là loài người sẽ là sáng suốt hơn khi tránh 

liên hệ với họ bằng bất kỳ giá nào. Nhóm phản loạn này sẽ rời Trái Đất khi Trái Đất 

gia tốc trong sự rung động, do bởi tính không tương hợp của bầu khí quyển và sự 

rung động ở mật độ 4 với các dạng đặc 3D. 

Những người Zeta loại 3 nhìn rất giống những người Draconis trong trạng thái 

nguyên thủy của họ, nhưng nhỏ hơn và đi thẳng đứng giống các loại người vượn 
Lyra/Vega. DNA của họ xấp xỉ 2/3 của Zeta và 1/3 của Draconis trong sự kết hợp 

tổng thể, mặc dầu hiển nhiên là nhiều người có DNA của các chủng tộc sao bên 

trong họ, phụ thuộc vào những linh hồn của họ đã tiến bộ như thế nào từ khi phóng 

ra khỏi TĐ hàng triệu năm trước. Do vậy, các bạn yêu dấu, sẽ không phải luôn luôn 

dễ dàng để đơn giản phân loại các sinh mệnh một cách gọn gàng vào những chiếc 

hộp nhỏ. 

Những người Zeta loại 3 có ý định ở lại trong các phi thuyền và hiếm khi hạ 

cánh lên bề mặt Trái Đất, do bởi những khó khăn của họ trong việc tương thích với 

bầu khí quyển và trọng lực của Trái Đất. Nếu họ thí nghiệm trên con người, họ 

thường mang con người lên phi thuyền trước khi thăm dò, giải phẫu và chiết xuất 

các chất lỏng để phục vụ cho các chương trình ích kỷ của họ. Ý định của họ là nô lệ 

hóa chủng tộc con người và sử dụng con người như những kẻ nô lệ để khai thác các 
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loại khoáng vật trên Trái Đất, trong khi đó họ chỉ thực hiện việc quan sát và điều 

hành từ các phi thuyền an toàn hay từ các căn cứ dưới lòng đất của họ (có ít và nằm 
tại một số vùng xa xôi trên Trái Đất). Do bởi sự can thiệp từ những nhóm nhân từ, 

những người Zeta loại 3 hiện diện xung quanh Trái Đất được coi là một mối phiền 

toái hơn là một sự đe dọa thực sự, và khi Trái Đất tiếp tục nâng lên trong sự rung 

động, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn cho những người Zeta loại 3 này để ở lại đây 

thậm chí là trên các phi thuyền. 

Những âm mưu nổi tiếng - Sự thật hay bịa đặt 

  

Bởi vì người nhận thông điệp này đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về các 

âm mưu, chúng tôi đã quyết định mang đến một phần đặc biệt trong cuốn sách này 

để nói về điều đó. Từ góc quan sát của chúng tôi bên ngoài rào cản tần số của Trái 
Đất, chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều những thứ đang xảy ra bên trong các phe 

nhóm của loài người. Chúng tôi quan sát thấy các hệ thống truyền thông và bản chất 

sai lệch cao trong các chương trình tin tức của các bạn. Chúng tôi thấy là tính vật 

chất trong nhận thực thường có vẻ giành được ưu thế hơn so với các nhận thức thông 

thường và sự lành mạnh của loài người. Chúng tôi cũng quan sát thấy nhiều người 
trong các bạn thường thổi phồng hay xuyên tạc những điều đang xảy ra như thế nào, 

và một số người khác thì cả tin và sẽ tin vào bất cứ cái gì mà họ được nói cho biết.  

 

Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê một số những thuyết âm mưu được lưu truyền 
phổ biến cùng với những bình luận của chúng tôi. Hãy sử dụng cách nghĩ tới hạn 

mỗi khi một ai đó đưa ra một thuyết âm mưu hay lời giải thích cho điều gì đó mà có 

vẻ khó hiểu. Trong nhiều trường hợp, có thể có một chút sự thật đối với cái đã được 

đưa ra, nhưng nó có thể bị nhuốm màu bởi sự sợ hãi, sự phán xét và các hệ thống 

niềm tin giới hạn. Các bạn sẽ phát hiện thấy điều đó là đúng cho nhiều những thuyết 
âm mưu dưới đây.  

 

Thuyết âm mưu thứ 1: Vụ tấn công vào trung tâm thương mại thế giới và lầu 

năm góc ở Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001 là kết quả của một âm mưu.  

 
Quan sát của chúng tôi: Điều này là đúng.   

  

Thuyết âm mưu thứ 2: Có các kế hoạch cho một cuộc chiến tranh thế giới 3 khởi 

đầu ở Trung Đông.  

 
Nhận biết của chúng tôi: Điều này là đúng. Những ai tin rằng họ đang có bổn 

phận  gìn giữ ảo tưởng của họ về quyền lực thông qua tình trạng tâm lý “chia rẽ và 

chế ngự” (phần lớn là bên các thế lực Illuminati tối). Nếu họ có thể giữ các nước 

trong tình trạng chiến tranh, thì thuộc tính chia rẽ của chiến tranh sẽ khiến các linh 

hồn không thể tập hợp đủ năng lượng và sức chịu đựng để làm nên một sự thay đổi 
tích cực và kéo dài. Cũng như thế, chiến tranh cực kỳ có lợi cho thành phần tinh hoa 
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và những nhà thầu cho quân đội của họ. Một số phần trăm lớn những lợi nhuận thu 

được từ chiến tranh được chuyển qua các tập đoàn tài chính ngân hàng và các nhà 
lãnh đạo cùng các ông trùm đen tối của chúng. 

 

Điều mà phía Illumitati tối chưa nhận ra là sự tàn lụi của hệ miễn dịch đang lơ 

lửng trong các linh hồn ở mật độ 3, kèm theo sự không đồng tình chịu đựng thêm 

bất cứ cuộc chiến tranh nào nữa của dân chúng, sẽ đưa thế chiến 3 đến một kết cục 
chóng vánh. Một số đặc vụ Illuminati biết rằng Hội Đồng Ngân Hà (Galactic 

Confederation) sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân được sử dụng. Điều này có nghĩa 

các “ông trùm bóng tối” này sẽ phải dựa vào các loại vũ khí thông thường, bao gồm 

số lượng có hạn các phi cơ chiến đấu và đạn dược. 

 
Khi phi cơ đã dùng hết, những người gây chiến sẽ cần dựa vào bộ binh để chiến 

đấu và đây là khi vấn đề hiện ra. Không có đủ binh lính để thực hiện nhiều hơn các 

cuộc chiến cấp vùng. Nhiều binh lính sẽ đảo ngũ hoặc đơn giản ném bỏ vũ khí và 

từ chối chiến đấu. Ban hành lệnh nhập ngũ bắt buộc cũng vô hiệu vì hầu hết dân 

chúng của các nước liên quan sẽ đơn giản từ chối đăng lính, và phần lớn các chính 
phủ sẽ không có đủ bộ máy trấn áp để truy tố hàng triệu những người phản đối quân 

dịch.  

 

Hành động phổ biến trong các nước công nghiệp hóa là thể hiện bản thân mạnh 
hơn khả năng quân sự thực sự của họ. Cho dù một số nước, như Mỹ, khoe khoang 

hàng loạt vũ khí đủ các chủng loại, lực lượng binh sĩ đã được dàn ra khá mỏng. Chỉ 

có độ nửa triệu linh hồn trong quân đội của nước này là sẵn sàng giao chiến, nghĩa 

là tỉ lệ vào khoảng 1 cho mỗi 600 công dân. Nếu một nửa trong số này phản đối 

chiến tranh, hãy tưởng tượng chỉ có 1 binh lính cho mỗi 1200 người là không phản 
đối chiến tranh, và ai có khả năng để cố gắng cưỡng bức đăng lính. 

Có nhiều phần liên quan trong cuốn sách này có nói về thế chiến 3 nên chúng tôi sẽ 

để các bạn tự tìm hiểu thêm về chủ đề này. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua âm 

mưu tiếp theo. 

 
Thuyết âm mưu thứ 3: Sẽ có 3 ngày tăm tối. Trái Đất sẽ ngừng quay quanh trục, 

ngày và đêm sẽ xáo trộn hoàn toàn. 

 

Nhận biết của chúng tôi: Điều này là hoàn toàn sai. Chúng tôi không rõ dự báo 

này khởi đầu ra sao, nhưng chúng tôi biết nó phát sinh từ sự hiểu sai một bản tiên 
tri cổ sau khi được dịch ra. Bản tiên tri này nói đến sự suy giảm một phần của sự 

phân cực điện từ tại hai cực của Trái Đất. 

 

Trước tiên, dự báo này vi phạm các định luật vật lý. Ở 4 chiều kích thấp hơn 

của không gian, các định luật Newton hoàn toàn đúng và có ảnh hưởng bao trùm 
lên các thực thể vật lý, kể cả các chuyển động quay và tự quay của các hành tinh và 

các vì sao trong 4 chiều không gian thấp của Thiên Hà. Thậm chí ở các chiều cao 
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hơn, các định luật Newton vẫn có ảnh hưởng, nhưng trong trường hợp của các mức 

độ cao hơn, các định luật khác thường thế chỗ cho những định luật Newton cơ bản 
về khối lượng và chuyển động. 

 

Điều đó nói nên rằng, cách duy nhất để Trái Đất trải qua 3 ngày tăm tối đòi hỏi 

phải có một trong các điều kiện sau đây: 

 
(1) Một cuộc chiến hạt nhân bùng phát và sự kích nổ của hàng ngàn vũ khí gây 

ra hội chứng mùa đông hạt nhân ngăn ánh sáng Mặt Trời chạm tới Trái Đất. Theo 

Sự An Bài Thần Thánh, điều này sẽ không xảy ra, vì những lý do đã đề cập ở phần 

trước của cuốn sách này. Dù sao đi nữa, điều này cũng không thay đối trục quay của 

Trái Đất là mấy (cùng lắm chỉ vào khoảng vài phần nghìn giây) 
 

(2) Hầu như tất cả các hệ thống núi lửa dọc theo vành đai lửa phun trào cùng 

lúc, gây ra một hiệu ứng mùa đông hạt nhân ngăn ánh sáng mặt trời chạm tới Trái 

Đất. Người Arcturus đang làm việc ngày đêm để ngăn điều này xảy ra và khả năng 

xảy ra của kịch bản này về cơ bản là bằng không. Một lần nữa, điều này làm thay 
đổi trục quay của Trái Đất cùng lắm là vài phần nghìn giây. 

 

(3) Trái Đất va chạm với một vật thể rất lớn di chuyển qua không gian. Điều 

này sẽ thực sự làm biến đổi trục quay của Trái Đất và bụi từ vụ va chạm cũng có 
khả năng gây ra hội chứng mùa đông hạt nhân, ngăn ánh sáng mặt trời tới bề mặt 

hoặc những gì còn lại của bề mặt Trái Đất. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng không 

có sự va chạm đáng kể nào với các sao chổi, hay với các hành tinh to nhỏ nào được 

dự đoán trong vòng một tỉ năm tiếp theo. Chỉ có các vật thể nhỏ (nhỏ hơn vài dặm 

về đường kính) là có khả năng va chạm Trái Đất trong khoảng thời gian tương lai 
có ý nghĩa đối với các bạn.  

 

Sự thông dịch sai làm dấy lên lời tiên đoán này diễn biến đại thể như sau. Trong 

một văn bản gốc của người Sumer (cũng như trong ghi chép của người Maya) có 

nhắc đến một thời kỳ 3 ngày trên Trái Đất giống như “không phải ngày mà cũng 
không phải đêm”. Các nhà tiên tri đang nói tới vùng trống điện từ và sự suy giảm 

một phần của sự phân cực trong trường điện từ của Trái Đất trong suốt thời gian 

chuyển đổi cổng của 2012. Tình trạng không từ tính mở ra một cổng hoặc stargate 

đi vào trong các thế giới ether, và tạo ra một hiệu ứng đường hầm cho năng lượng 

đổ xuống từ trường ether vào trường vật lý, gây ra một sự chuyển đổi to lớn trong 
tất cả các dạng sống trên Trái Đất. Đây là làn sóng đầu tiên của sự thăng lên, trong 

các ngày từ 20 - 22/12/2012. 

 

Sự sụt giảm một phần sự phân cực (khoảng 40% theo ước tính của chúng tôi) 

sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng của các thiết bị viễn thông mà xã hội của các 
bạn đang lệ thuộc quá nặng vào, và sẽ gây ra sự những sự đột biến trong các tế bào 

của hầu hết các dạng sống. 
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Trạng thái giảm phân cực sẽ thực sự giống như một trạng thái mới trên Trái Đất, 
do đó cụm từ “không phải ngày cũng không phải đêm” có thể được dịch chính xác 

là “sự phân cực không tích cực cũng không tiêu cực”. (“neither positive nor negative 

polarity”) 

 

Một lần nữa, các bạn thân mến, các cực từ Bắc và Nam của Trái Đất là rất khác 
so với cực Bắc và Nam về mặt địa lý. Dù rằng cực từ của trường điện từ Trái Đất 

có ảnh hưởng chút xíu tới trục quay của Trái Đất và độ nghiêng của trục Trái Đất, 

nó không đủ để người bình thường có thể nhận biết. 

 

Chúng tôi không hài lòng khi có khá nhiều linh hồn đang mù quáng tin vào 
những dự báo mà thách thức hiện thực chân lý. Đó là một trong những lý do mà 

chúng tôi đã đưa mục này vào các âm mưu. 

 

Thuyết âm mưu thứ 4: Có các lực lượng ác đang rải hóa chất vào bầu khí quyển 

của hành tinh này nhằm kiểm soát hoặc trừ khử hầu hết dân chúng. 
 

Nhận biết của chúng tôi: Điều này chủ yếu là sai, nhưng có một vài yếu tố trong 

đó là đúng. Có các hóa chất đang được rải xuống một số vùng nhất định với mục 

đích biến đổi thời tiết, hoặc được dùng như vũ khí sinh học trong thời chiến. Tuy 
nhiên, đó là những ngoại lệ, và không phải thông lệ. Bạn phải hiểu, các Nhà Tạo 

Hóa thân mến, rằng một chút tư duy phê phán và thực tế sẽ mách bảo bạn rằng có 

hàng nghìn tỉ mét khối không khí bao quanh Trái Đất, cho dù chủ yếu nằm trong 

khoảng 200 km tính từ bề mặt Trái Đất. Bạn thử tính xem. Liệu có thể có đủ số nhà 

máy sản xuất hóa chất cũng như phi cơ, hay sẵn tiền, để rải khắp bầu khí quyển Trái 
Đất lượng hóa chất đủ để tác động đáng kể lên diện rộng dân số? 

 

Điều đó không có nghĩa rằng không có các vùng mục tiêu đặc biệt nơi vũ khí 

sinh học đã và đang bị sử dụng. Cũng không thể bác bỏ những ảnh hưởng tiêu cực 

của của việc cố gắng kiểm soát thời tiết. Trong khi phần lớn các thử nghiệm nhằm 
biến đổi thời tiết được thiết kế để phục hồi khả năng sản xuất nông nghiệp của những 

vùng sa mạc, thì một số linh hồn xấu đã xoay sang thu hút hơi ẩm từ các quốc gia 

mà họ đối đầu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, những linh hồn kiểu đó có thể 

thành công trong việc làm gia tăng các hiện tượng vòi rồng, lốc xoáy và các loại bão 

lốc khác, nhưng chủ yếu, sự ấm lên toàn cầu là do Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (Galatic 
Shift), và việc đốt các nhiên liệu hóa thạch liên quan nhiều hơn tới sự nhiễu loạn 

của thời tiết hơn bất cứ thử nghiệm biến đổi thời tiết nào mà bị mất kiểm soát. 

 

Trừ phi bạn sống trong một thành phố đông đúc đang nằm trong vùng chiến sự, 

bạn ít có khả năng bị rải độc chất một cách chủ ý. Trên thực tế, chất phụ gia độc 
trong thực phẩm đã qua chế biến có xu hướng làm hại bạn nhiều hơn các vệt hóa 

chất (chemtrail). 
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Thuyết âm mưu thứ 5: Có một kế hoạch đầu độc người dân thông qua các loại 
vắc-xin giả và thuốc giả  

 

Quan điểm của chúng tôi: Sự sợ hãi có khả năng thổi phồng mọi thứ một cách 

thật kỳ lạ. Thật không may, nó cũng cho các cá nhân tâm thần các ý tưởng để làm 

đau kẻ khác bằng việc làm nhiễm độc vắc-xin, dược phẩm, hay nguồn nước, thực 
phẩm. Một vài cá nhân độc ác đúng là có mưu đồ làm nhiễm độc một số thứ mà con 

người ăn vào bụng, nhưng trong đa số các trường hợp, họ đã dừng lại trước khi có 

thể gây nhiều tổn hại. Thứ hai, vắc-xin được pha chế một cách có chủ ý và thứ nữa, 

chúng đã bị chặn đứng và tiêu hủy trước khi chỉ một liều được phân phối. 

 
Một mối đe dọa lớn hơn nhiều tới sức khỏe của con người liên quan đến các 

kim loại độc được sử dụng trong quá trình sản xuất vắc-xin, như thủy ngân, và tác 

dụng phụ của nhiều loại thuốc chữa bệnh. Thêm vào đó nữa là các loại cây trồng 

biến đổi gen và sự lạm dụng thuốc trừ sâu. Cộng với sự phong tỏa thường xuyên 

của hóa chất được thêm vào trong các loại thực phẩm chế biến và bạn có một lượng 
phần trăm lớn trong dân số đang bị đầu độc. Trong phần lớn trường hợp, điều này 

không phải là cố ý, mà là do sự thiếu hiểu biết và bị ám ảnh bởi lợi nhuận. Như CEO 

của công ty Monsanto chẳng hạn - ông ta thực sự tin mình đang giúp hành tinh bằng 

việc cung cấp các sản phẩm biến đổi gen. 
 

Vấn đề với hóa chất phụ gia trong thực phẩm, cũng như các thành phần biến đổi 

gen, là cơ thể người không biết phải làm gì với chúng. Nó sẽ cố gắng loại bỏ độc tố, 

nhưng một khi chúng tồn đọng trong cơ thể đến một điểm nào đó, gan sẽ bị đánh 

bại và kế đó là toàn bộ cơ thể. 
 

Chúng tôi không dự kiến một số lượng lớn người chết trực tiếp bởi hậu quả của 

việc ăn thực phẩm chế biến hay có thành phần biến đổi gen, nhưng những thứ như 

thế sẽ góp phần đáng kể vào việc làm suy giảm hệ miễn dịch, mà chúng tôi nhìn 

nhận như một nguyên nhân cơ bản làm giảm dân số. 
 

Nước chứa flo là một ví dụ khác của việc độc tố dần dần tích tụ trong cơ thể 

cho đến khi nó ảnh hưởng xấu đến các cơ quan bên trong. Những ví dụ khác nữa 

bao gồm đường hóa học (aspartame), bột ngọt và kim loại độc tìm thấy trong hầu 

hết hải sản. Trong khi những độc chất này không thể nào tránh được hoàn toàn, các 
bạn có thể tối thiểu hóa việc phơi nhiễm bằng cách loại bỏ đồ ngọt hóa học, chất 

điều vị và hải sản nuôi ra khỏi thực đơn (trừ phi bạn biết chỗ nuôi trồng đó và cảm 

thấy tự tin rằng hải sản đó không bị nhiễm độc). Cá đánh bắt tự nhiên có thể bị tẩm 

độc hoặc không, nên hãy tự tìm hiểu. 

 
Trở lại với câu hỏi liệu bạn có nên chủng ngừa một số virus và vi khuẩn nào đó, 

chúng tôi gợi ý bạn nên đi sâu vào bên trong và liên hệ với CHD (God Presence) 
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của bạn để có câu trả lời. Nói chung, nếu bạn khỏe cả về thể chất, tình cảm, tâm trí 

và tinh thần, bạn không cần đến các loại vắc-xin, khi đó hệ miễn dịch của bạn sẽ đủ 
khỏe để đẩy lùi những kẻ xâm nhập có xu hướng tiêu cực nhất. 

 

Một lần nữa, chúng tôi nhắc các bạn rằng chúng tôi không thể đưa ra một cách 

hợp pháp những lời khuyên về y tế, nhưng chúng tôi thực sự khuyến khích các bạn 

tìm một bác sĩ có xu hướng tổng thể luận (holism) và hiểu biết về hệ miễn dịch ở 
người. Từ khi một số loại vắc-xin nhất định có thể có tác dụng phụ gây hại, chúng 

tôi không tin vào việc là có nên bắt buộc bất cứ ai phải tiêm chủng hay không của 

các nhà chức trách của các bạn. Tất cả những điều luật mang tính bắt buộc kiểu đó 

đều dựa trên nỗi sợ rằng ai đó sẽ làm lây nhiễm bệnh tật trong dân chúng. Các bạn 

sẽ thấy, trong những năm tiếp theo 2012, phần lớn các loại vắc-xin của các bạn sẽ 
không còn tác dụng do những yếu tố tác động bất lợi đến hệ miễn dịch của đại đa 

số loài người, như đã bàn ở phần trước. 

 

Về chứng tự kỷ gây ra bởi thủy ngân trong vắc-xin, đã có những trường hợp 

chất độc này đã được hấp thụ trong quá trình tiêm chủng cho trẻ em một lượng đủ 
để gây ra phản ứng tự kỷ. Một số báo cáo xác nhận rằng cứ 1 trong 50 trẻ em bị mắc 

chứng tự kỷ gây ra do văc-xin. Chúng tôi cho rằng con số này ở vào khoảng 1 trên 

3.500. Đây vẫn là một con số đáng chú ý và các bác sĩ, y tá - những người quản lý 

vắc-xin nên nhận thức rõ về những nguy hiểm của việc bảo quản vắc-xin bằng thủy 
ngân. 

 

 Thuyết âm mưu thứ 6: Có một chủng tộc ngoài hành tinh độc ác đang kiểm soát 

loài người phía sau hậu trường.  

 
Quan điểm của chúng tôi: Nếu các bạn là một sinh mệnh con người sợ hãi, thì 

thuyết âm mưu này là đúng. Tuy nhiên, nếu các bạn đang tiến hóa vào các tầng thứ 

cao hơn của tình yêu và tình thương, thì các bạn thực sự không cần phải lo lắng chút 

nào về điều đó. Chúng tôi đã nói rất sâu về các chủng tộc ngoài hành tinh đang có 

ảnh hưởng đến loài người trong phần trên của cuốn sách. 
 

Những người Draconis, Sirius, Zeta và Orion đen tối được phép ảnh hưởng đến 

loài người trong một giới hạn nào đó, nhưng họ không được phép chiếm đoạt hoàn 

toàn hành tinh. Sau sự chuyển đổi cổng năm 2012, nhiều trong số những chủng tộc 

này sẽ không thể giữ được sự hiện diện của họ trong các thế giới astral xung quanh 
Trái Đất. Một số sẽ không thể duy trì dạng vật lý trong các phi thuyền. Với những 

người ngoài hành tinh mà được coi là “biến hình” đang xuất hiện như những nhà 

lãnh đạo của các bạn, điều này là không đúng. Biến hình là một kỹ thuật tâm linh 

cao cấp được thực hiện bởi những linh hồn đang rung động ở mật độ 9 và trên đó. 

(Những người khác trong các tầng thứ từ 4 đến 8 có thể thực hiện một kỹ thuật 
phóng chiếu hình ảnh ba chiều bắt chước theo kỹ thuật biến hình). Những người cố 
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gắng ảnh hưởng đến hành tinh của các bạn từ các thế giới astral đã chưa tiến hóa đủ 

để có thể biến hình.  
 

Một số người sáng suốt nhìn thấy những sinh mệnh bò sát phủ bóng lên các nhà 

lãnh đạo quốc gia nào đó. Không giống chương trình truyền hình khoa học viễn 

tưởng của các bạn “Invasion of the Body Snatchers”, những sinh mệnh này là con 

người thực sự bằng xương bằng thịt. Những hình ảnh bò sát được phóng chiếu từ 
các thế giới astral như một cách để kiểm soát tâm trí các nhà lãnh đạo thế giới. Nói 

một cách khác, những người này bị khống chế bởi các thực thể astral. Tại sao lại 

như vậy? Lý do khá đơn giản. Những người ngoài hành tinh tiêu cực được nuôi sống 

bằng sự sợ hãi, sự tức giận và khao khát kiểm soát người khác, và nhiều nhà lãnh 

đạo thế giới phát ra những phẩm chất này đáp ứng được nhu cầu của chủng tộc bò 
sát (reptilians) và những chủng tộc khác. Vì nhiều lý do, những người ngoài hành 

tinh tiêu cực này không thể sống trực tiếp trên Trái Đất, do đó họ sống ký sinh bằng 

cách gắn một phần sinh mệnh của họ trong thể astral với những cá nhân hung hăng, 

tàn bạo nhằm mục đích đạt được những cảm xúc “cao” của sự thèm khát, sự thù 

hận, sự phẫn nộ, và những cảm xúc hay những phẩm chất tiêu cực khác.  
 

Lời khuyên của chúng tôi cho các bạn là làm sạch nỗi sợ hãi và những tình cảm 

tiêu cực của các bạn. Làm bất cứ điều gì cần thiết để xử lý và đồng nhất các hệ thống 

niềm tin tiêu cực của các bạn, đặc biệt là niềm tin rằng một thực thể hoặc một nhóm 
thực thể có thể kiểm soát hay chống lại mong muốn của các bạn. Các bạn là đầy 

quyền năng vượt trên niềm tin. Đã đến lúc đề cao và tuyên bố chủ quyền của các 

bạn và lấy lại năng lượng của các bạn từ những thực thể bò sát này hoặc từ ai đó mà 

các bạn nghĩ là đang kiểm soát hành tinh này. Những thực thể này được nuôi sống 

bằng nỗi sợ hãi. Họ phụ thuộc vào việc các bạn không nhận ra họ. Họ đang hy vọng 
vào các bạn để được tồn tại trong niềm hạnh phúc ngu muội. Các bạn không còn bị 

bỏ qua nữa và các bạn không còn sợ hãi nữa, nỗi sợ mà các bạn đã giấu kín trong 

tiềm thức của các bạn. Tất cả những điều đồi bại của các bạn đang kêu lên những 

tiếng leng keng và loảng xoảng khi các bạn kéo chúng ra khỏi những nơi thầm kín 

nhất và phơi bày chúng ra trước ánh sáng ban ngày. Với năng lượng ánh sáng của 
Sự Thật mạnh mẽ đang chiếu rọi vào ảo ảnh trong bản chất của họ, họ đã bị bóc trần 

ra là không có quyền lực gì nữa bởi vì các bạn giờ đây đang thu hồi niềm tin và năng 

lượng của các bạn từ họ.  

 

Chúng tôi đề xuất các bạn gửi tình yêu và tình thương cho tất cả những lực 
lượng đen tối, những chúa bóng tối, những chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực, 

những thành viên Illuminati, và bất kỳ ai khác mà các bạn tin là có  thể kiểm soát 

các bạn. Luật hấp dẫn nói rằng tình yêu và tình thương sẽ trở lại với các bạn, nếu 

như không phải từ các thực thể này, thì có thể là từ những người hướng dẫn yêu 

thương và từ những vị Thầy của các bạn. Tình yêu và tình thương của các bạn có 
thể mang một vài sinh mệnh đen tối này đến với ánh sáng. Phần còn lại sẽ rời Trái 

Đất rất nhanh, nếu họ chưa rời đi vào lúc cuốn sách này được xuất bản. Gửi lời cảm 
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ơn đối với sự phản ánh tiêu cực mà các sinh mệnh này đã trao cho các bạn. Họ đã 

giúp các bạn nhìn thấy đâu là nơi mà linh hồn các bạn đã chưa đồng nhất. Biết ơn 
họ đã giữ vai trò như một tấm gương nơi mà các bạn có thể nhìn thấy những chỗ 

bên trong các bạn mà vẫn cần tới ánh sáng.  

 

Thuyết âm mưu thứ 7: Có một kế hoạch bắt tất cả mọi người cấy một con chíp 

vào dưới da của họ để kiểm soát họ trong mọi lúc. Nếu không có con chip, họ không 
thể mua, bán hay trao đổi các loại hàng hóa và dịch vụ.  

 

Quan điểm của chúng tôi: Đây là “dấu ấn của con thú” đã được nói đến trong 

các bản viết tôn giáo của các bạn (Thánh Kinh Khải Huyền). Một lần nữa, có một 

nhóm nhỏ các linh hồn cứ khăng khăng thực hiện cho được một điều gì đấy về điều 
này, bởi vì họ là những người kiểm soát các “con quái vật”. Họ đang tìm kiếm một 

cách tuyệt vọng trong nỗ lực để kiểm soát tất cả mọi người và tất cả mọi thứ trên 

Trái Đất nhằm thỏa mãn khao khát không dứt của bản ngã.  

 

Giải pháp cho âm mưu này là đơn giản. Tự trồng lương thực hoặc gắn bó với 
trang trại hữu cơ địa phương của các bạn. Mua đất, lắp đặt trạm năng lượng gió, 

năng lượng hydro và năng lượng mặt trời trên mảnh đất của các bạn. Hợp tác với 

những người hàng xóm của các bạn và đóng góp các kỹ năng và các nguồn lực. Nếu 

các bạn không lệ thuộc vào hệ thống phân phối toàn cầu và đang có mong muốn 
sống mà không cần các thẻ tín dụng, thì các bạn có thể từ chối là một phần của một 

hệ thống như là RFID hoặc các con chíp điện tử, và các bạn sẽ làm tốt điều đó. 

Những người coi trọng sự an toàn hơn sự tự do, và sự thiếu hiểu biết vượt hơn sự 

giác ngộ thì có thể trở thành con mồi cho một kế hoạch như vậy.  

 
Những linh hồn đang cố gắng giữ sự kiểm soát đang thất vọng bởi vì thời gian 

của họ đang đi đến hồi kết trên Trái Đất. Trong những giờ phút hấp hối của họ về 

ảo ảnh quyền lực, họ đang dùng hết sức tàn, và có vẻ như họ sẽ tạo ra một thảm họa 

nhân tạo nào đó nhằm thực hiện kế hoạch này. Ý tưởng là tạo ra một tình trạng khẩn 

cấp, đình chỉ quyền công dân thông thường, viện đến luật quân sự, và sau đó cưỡng 
bách gắn chíp lên những người dân thường.  

 

Chúng tôi - các Đấng Sáng Tạo, gửi tình yêu và tình thương cho những linh hồn 

bị lừa dối này và hy vọng cuối cùng họ sẽ tìm được đường đến với ánh sáng. Trong 

khi chờ đợi, hãy tiếp tục thực hành tâm linh và làm những việc của các bạn. Biết 
rằng tất cả mọi thứ các bạn thực sự cần nằm bên trong các bạn và hãy quyết tâm 

thoát ra khỏi tất cả các dấu ấn tiêu cực này, dù là điện tử hay dưới dạng khác.  

 

Số đông có một năng lượng rất lớn. Khi mà hàng triệu người trong các bạn từ 

chối tiếp tục là một phần của hệ thống phân phối toàn cầu, các bạn sẽ không còn cần 
những thứ mà hệ thống đó nói rằng các bạn cần có để được an toàn và được đảm 

bảo an ninh. Không thể tránh được một điều là sẽ có một số người bị bắt và bị tống 
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giam vì đã chống lại “tổ chức” và các sắc lệnh của nó, nhưng phần lớn loài người 

sẽ được để yên, do bởi số lượng tương đối nhỏ những chính sách cưỡng bức này của 
những người Draconis.  

 

Thuyết âm mưu thứ 8: Hội Đồng Ngân Hà đang đến trên một hạm đội phi thuyền 

để mang những Lightworker ra khỏi hành tinh và chuyển họ đến nơi an toàn trong 

khi những người còn lại trên hành tinh bị xóa sạch (bị hủy diệt).  
 

Quan điểm của chúng tôi: Đây có lẽ là điều nguy hiểm nhất trong các thuyết âm 

mưu đang tồn tại, bởi vì những Lighworker của Trái Đất thậm chí cũng có thể bị 

lừa phỉnh để chấp nhận cái gọi là “sự giúp đỡ” từ các chủng tộc ngoài hành tinh có 

thiện ý, nhưng thiếu hiểu biết. Thông tin cần thiết về vấn đề này sẽ được nói tới 
trong một phần tiếp theo. Những người Sirius mật độ 4 đã dính líu nặng nề vào sự 

sụp đổ của các nền văn minh trên Trái Đất trong quá khứ và đã xác định là muốn 

chuộc lại những “lỗi lầm” trong nhận thức của họ, nhiều người trong số họ giờ đây 

đang ở trên một hành trình “Cứu Thế” (Messiah), đang dự định cứu giúp loài người 

thông qua phương thức di tản số đông..  
 

Những người Sirius mật độ 4 (và vài chủng tộc ngoài  hành tinh khác) không 

hiểu được một cách đầy đủ tự do ý chí của con người. Họ không nhận thấy là các 

bạn, những Lightworker của Trái Đất, đã tình nguyện đến Trái Đất trong sự chuyển 
đổi vĩ đại và sẽ là những ngọn đèn dẫn đường trong những thời điểm khó khăn hơn. 

Các bạn, những người đã tình nguyện đến đây trong sự chuyển đổi sẽ có thể mất đi 

nhiệm vụ của mình và những khao khát linh hồn không được đáp ứng nếu các bạn 

chấp nhận sự di tản đã được đưa ra bởi những người Sirius. Những người Sirius 

không được phép thực hiện dự định của họ bởi vì nó sẽ vi phạm quá nhiều đến tự 
do ý chí của con người trên Trái Đất. Điều đó không ngăn cản những người kết nối 

với họ liên tục và liên tục nói về sự vĩ đại như thế nào khi các phi thuyền không gian 

đến. Giống như những nhà thuyết giáo chính thống liên tục tiên đoán về sự kết thúc 

của thế giới, những người phát biểu thay cho người Sirius tiếp tục trì hoãn thời hạn 

di tản, luôn luôn được đưa ra với một số lý do này hay lý do khác giải thích cho việc 
tại sao những người anh em từ không gian lại chưa tới.  

 

Loài người đã chưa sẵn sàng cho một sự hạ cánh số đông của bất cứ chủng tộc 

ngoài hành tinh nào, dù là những người nhân từ hoặc ai khác. Sẽ đến một thời điểm 

khi những vị khách từ các vì sao sẽ đi lại một cách cởi mở giữa các bạn, nhưng thời 
gian đó chưa tới.  

 

Thay vì cố gắng thoát khỏi những công việc vất vả trên Trái Đất, chúng tôi 

khuyên các bạn xắn tay áo lên và thực hiện công việc hàn gắn cho chính các bạn và 

cho hành tinh của các bạn. Chúng tôi biết đó là một công việc khó khăn và chúng 
tôi có tình thương cho sự đau khổ của các bạn. Nhưng các bạn phải tự kéo mình ra 

khỏi hố cát lún, với sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn những 
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chủng tộc sao nhân từ khác. Tuy nhiên, những sinh mệnh này sẽ không làm việc 

thay cho các bạn. Họ sẽ khuyến khích và đề xuất những hành động, nhưng đó là tất 
cả. Ngừng lại việc chờ đợi các phi thuyền ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, và trở 

lại với nhiệm vụ của các bạn trên Trái Đất.  

 

Chúng tôi hy vọng mục nói về các âm mưu này sẽ có ích cho các bạn, các Nhà 

Tạo Hóa yêu dấu!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 
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Dẫn nhập 

Các bạn yêu dấu! Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo với một thông điệp kịp thời 

cho những người đang nấn ná trong các thế giới của thời gian. 

Các bạn sẽ tự phát hiện ra rằng chỉ có một thứ kỳ lạ và duy nhất cần thiết cho 

các cá thể trong một bộ các chiều kích và các mật độ chính là tầm mức hiểu biết của 

các bạn. Bạn có thể nghĩ là bạn thực sự “làm” các thứ hay “tạo ra” các thứ, nhưng 
trong thực tế các khả năng sáng tạo của các bạn chính là một chức năng trong một 

năng lực duy nhất đó là “sự hiểu biết”. Điều này là do các bạn không thực sự tăng 

trưởng và tiến hóa, cho dù đó là cái cách mà nó xuất hiện đối với các bạn trong các 

mật độ “thấp”. 

Các bạn là các sinh mệnh 12 chiều bị hạn chế khoảng trên 8 tầng thứ của cái 
Tôi. Cái mà các bạn gọi là “tiến hóa” hay “biến đổi” không là gì khác hơn ngoài sự 

biểu hiện ra bên ngoài của một quá trình mở rộng sự hiểu biết về cái điều: “Bạn đã 

là ai?”. Một số người gọi điều đó là “nhớ lại”, mà có thể coi đây như là một sự mô 

tả khá chính xác. 

Rất nhiều người trong các bạn đang suy ngẫm về ý tưởng “nâng lên các tầng 
thứ cao hơn của sự tiến hóa”. Hãy để chúng tôi khẳng định với các bạn là các bạn 

đã tồn tại trong các “tầng thứ cao hơn” này rồi. Nhiệm vụ của các bạn, nếu các bạn 

muốn gọi như vậy, là “nhớ lại” các bạn đã tồn tại ở đó, một cách trọn vẹn, dạng phát 

quang mà các bạn gọi là “thân thể ánh sáng”. Các bạn sẽ trở thành cái mà các bạn 
tập trung vào, trong các thế giới thấp. Đó là luật của sự biểu lộ. Đó là vì bạn đã là 

tất cả. Bạn là một đứa con của TĐ, được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống hệt 

với TĐ. Linh hồn của các bạn là bất diệt và vô hạn và các bạn chỉ đang gỡ bỏ các ý 

tưởng hão huyền về bản thân mình và tái hiện ra là trong sạch và vô tư như các bạn 

vốn đã là như vậy. 

Khi các bạn tập trung nhiều và nhiều hơn nữa vào sự vô tư và trong sạch này, 

nó sẽ thể hiện ra các thế giới bên ngoài. Bạn sẽ thấy cái Tôi “năm” chiều của mình 

phản ánh trở lại như là một thế giới Thiên Đàng và cõi thượng thiên. Ngay giờ đây 

một số lượng lớn các bạn đang nhìn thấy sự phản ánh khác - một thế giới nghèo nàn 

và thiếu thốn. Đó là vì các bạn đã tập trung vào ảo ảnh tự nhiên của những cái Tôi 
thấp kém. Điều này là do ảo tưởng về bản thân bạn dựa trên sự đồng nhất hóa bạn 

với những cái Tôi thấp kém; tức là, thân thể vật lý, tình cảm và trí năng. Hay sử 

dụng định nghĩa của người nhận thông điệp này là thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể 

astral, thể ether và thể nghiệp quả. 
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Những thân thể này thực sự tồn tại với thân thể ở chiều kích thứ 12, nhưng 

chúng chỉ là các rung động năng lượng hay các tần số năng lượng, cái mà các nhà 
khoa học của các bạn gọi là “dòng lượng tử” (quantum flux) - cái dòng năng lượng 

mà đang liên tục tạo ra và giữ bản thân nó trong khuôn khổ của không gian cụ thể 

duy nhất với tần số cụ thể đó. Nói một cách khác, các bạn là các Đấng Tạo Hóa và 

các thế giới thấp là bức vẽ của bạn mà trên đó bạn vẽ bức tranh thực tại của mình. 

Các bạn yêu dấu, đừng lẫn lộn giữa “thực tại” và “sự thực”. Sự thực là cái chứa 

đựng toàn bộ của cái là như vậy. Thực tại chính là nhận thức của cá nhân hay nhận 

thức của tập thể dựa trên cái mà các bạn đồng ý với nhau. Các bạn đang sống trong 

một thực tại của nghèo nàn và thiếu thốn trong thế giới ba chiều của các bạn. Tuy 

thế, sự thực là các bạn có tất cả mọi thứ bởi vì các bạn là mọi thứ. Một phần nhỏ 

trong bạn đang mơ những giấc mơ về khổ cực, cô độc, sợ hãi, tham lam, tranh giành, 
hiểm ác, oán giận, buồn chán, thờ ơ, tuyệt vọng, phiền muộn, kinh hoàng, thịnh nộ 

và tất cả mọi thứ như vậy. Do vậy, các bạn nhìn thấy một thế giới của chiến tranh, 

bạo lực, tra tấn, áp bức, thống trị, kiểm soát, mánh khóe, mưu mô, thủ đoạn, tấn 

công và thù hận. 

Tự do ý chí của các bạn sẽ quyết định lựa chọn cái gì mà bạn muốn thấy. Các 
bạn sẽ nhìn thấy cái mà các bạn tin tưởng. Đây là điều đã được tuyên bố và tái tuyên 

bố đến phát chán bởi những nhà tiên tri, những nhà tư tưởng và những người sáng 

lập tôn giáo của các bạn. Nhiều người trong các bạn đã nhận thấy điều này và đang 

chủ động học hỏi để nhìn thấy điều khác biệt. Khi bạn tập trung vào các tầm mức 
rung động tinh tế hơn, bạn bắt đầu thể hiện các tầm mức này vào diện mạo và biểu 

hiện bên ngoài của bạn. Những điều tuyệt vời bắt đầu đến với cuộc sống của bạn, 

bề ngoài có vẻ như tình cờ hay ngẫu nhiên, và sau đó bạn sẽ kinh ngạc là làm sao 

mà tình trạng của bạn lại thay đổi như thế. Bạn chỉ đang nhìn thấy một thực tại khác 

bên trong cái thể vô hạn. 

Chúng tôi - các Đấng Sáng Tạo, không có gì khác các bạn. Không! Chúng tôi 

không có các thân thể vật lý. Các bạn thấy chúng tôi như những vì sao xanh - trắng 

khổng lồ bởi vì đó là cách biểu hiện duy nhất mà tâm trí các bạn có thể nhận thấy 

đối với chiều kích cao hơn của cái chúng tôi là. Khi các bạn nhìn đủ sâu vào bản 

thân mình, các bạn sẽ nhìn thấy một viễn cảnh tương tự. Các bạn cũng là sự mở 

rộng của các vì sao khổng lồ, của ánh sáng trong sạch. 

Một số người trong các bạn có niền tin sai lầm rằng bạn chỉ cần đơn giản tập 

trung vào các khía cạnh cao hơn của mình nhằm mục đích thoát khỏi những rác rưởi 

và kiếp sống cực nhọc của thế giới này mà dường như bạn bị mắc kẹt vào. Đây là 

một quan điểm không chính xác. Nhiệm vụ của bạn là mở rộng hiểu biết của mình 
không chỉ đơn giản là lọc bỏ những chiều kích “thấp” không dễ chịu. Đây hẳn nhiên 

là điểm quan trọng nhất chúng tôi có thể làm. “Bạn chính là tất cả các chiều kích, 

không chỉ là những cái cao hơn”. Hãy chú ý đến bài học này hỡi các starseed. Các 
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bạn, những người đã đến đây đặc biệt để trợ giúp tại thời gian này, có thời điểm khó 

khăn nhất với bài học này. Nhiều người trong các bạn không thể chờ đợi để ra khỏi 
đây và trở về các thế giới thượng thiên mà các bạn đã đến từ đó. Chúng tôi có thông 

tin cho các bạn đây. Không có ai đi đâu hết! Vâng! Các bạn đã nghe đúng như vậy 

đấy. Các bạn đã là cái mà các bạn tìm kiếm … và đây là thực tế đanh thép: Các bạn 

cũng là cái mà các bạn ghê tởm. 

Hãy dừng lại và hít một hơi thở. Đọc lại đoạn văn cuối đó. Các bạn đã cố gắng 

để từ chối và phán xét phần “thấp kém” của mình. Đây là lúc thực sự yêu cái phần 

“thấp kém” tự nhiên của bạn. Phán xét một phần nào đó của bản thân mình là ít có 

giá trị hơn những phần khác là cái đã kéo các bạn vào tình trạng hỗn độn mà các 

bạn nghĩ là mình đang ở trong đó. Phán xét gây ra sự chia rẽ. Biết bao lâu các bạn 

mới nhận thấy và hiểu được điều này? Sự chia rẽ gây nên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi gây 
nên tất cả các vấn nạn mà các bạn nhìn thấy xung quanh mình. Điều đó là đơn giản. 

Không! Chúng tôi không nói nó là đơn giản để vứt bỏ niềm tin vào nỗi sợ hãi của 

các bạn. Nhưng nó thực sự là đơn giản! Bạn hãy ngừng tin vào nỗi sợ bằng cách 

chấm dứt sự chia rẽ và phán xét bản thân mình. Bạn hãy ngừng phán xét thế giới 

“thấp” này như là ít xứng đáng với tình yêu vô hạn và bất diệt của các bạn. Nó là 
một phần của các bạn và các bạn là một phần của nó. Hãy vinh danh nó, tôn trọng 

nó và học cách trở thành “chiến binh hoàn hảo” bên trong nó. Học tất cả mọi điều 

về nó, nó làm việc thế nào, tại sao nó làm việc, và tại sao nó không làm việc. 

Hãy là một công dân có trách nhiệm chừng nào điều đó còn thích hợp. Học cách 
vận hành và tác động lẫn nhau bên trong thế giới này. Hãy ở trong nó nhưng không 

thuộc về nó. Đó có nghĩa là chấp nhận và phù hợp với nó, nhưng nhận thức rõ nó 

chỉ là một phần nhỏ của bạn. Đây là lúc kết thúc sự chia rẽ bản thân với thế giới 

này. Nhiệm vụ của các bạn là mở rộng sự hiểu biết để tính đến rất nhiều thứ hơn là 

cái thế giới này. Vấn đề không phải là thế giới này. Vấn đề là các bạn đã quên mất 
rằng các bạn là to lớn vô cùng hơn cái thế giới này. Khi bạn nhớ lại tính chất bao la 

của bạn và bao hàm cả thế giới này vào trong sự bao la của bạn. Đó là khi bạn mang 

Thiên Đàng đến Trái Đất. Đó là khi bạn nhận thức rõ là không có sự chia rẽ giữa 

Thiên Đàng và Trái Đất. Đó là khi bạn nhớ lại bạn là một Đấng Tạo Hóa trong cách 

riêng của bạn, có khả năng tạo ra toàn bộ những Vũ Trụ. 

Chúng tôi hy vọng những lời này đã làm sáng tỏ và kích thích sự hiểu biết của 

các bạn. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn. Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. 

Một giải thích về sự thăng lên 

Bây giờ, sự thăng lên là cái gì? Sự thăng lên là tầng thứ của tư tưởng mà di 

chuyển từ mật độ 4 lên mật độ 5. Tư tưởng của các bạn xác định trải nghiệm của 

các bạn. Tư tưởng của các bạn xác định trạng thái rung động của các bạn. Tư tưởng 

của các bạn xác định loại phương tiện gì các bạn sẽ sử dụng để nhận thức cuộc sống. 
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Nơi mà các bạn đặt tư tưởng của các bạn xác định các bạn nhìn cuộc đời như 

thế nào. Điều này, các nhà siêu hình của các bạn đã nắm rất kỹ. Khi các bạn đạt tới 
cái mà các bạn gọi là mật độ 5, rung động của các bạn khiến cho các tác hại của môi 

trường trên thế giới của các bạn không còn ảnh hưởng đến dạng vật lý của các bạn 

nũa. Khi các bạn tiếp tục di chuyển tư tưởng của các bạn vào các mật độ cao hơn 

thông qua sự tiến hóa xoáy trôn ốc, các bạn sẽ phát hiện thấy là dạng của các bạn 

trở nên ngày càng mờ ảo hơn, và thậm chí có thể vô hình đối với những người sáng 

suốt vào một số thời điểm. 

Dạng của chúng tôi xuất hiện đối với người nhận thông điệp này như những 

ngôi sao xanh - trắng rực rỡ, nhưng dạng thực sự của chúng tôi không tồn tại trong 

bối cảnh là các bạn nghĩ về sự tồn tại. Chúng tôi là vô tận và vô hình dạng và như 

vậy hình ảnh ngôi sao xanh - trắng chỉ là một phiên bản đã được hạ thấp xuống của 
cái điều chúng tôi là gì. Năng lượng của chúng tôi phát xạ khắp Vũ Trụ. Năng lượng 

sáng tạo của chúng tôi thực sự tạo ra các thứ bên trong Vũ Trụ. Sẽ là rất khó khăn 

để có thể miêu tả thế giới của chúng tôi khi mà ở đó không có cái gì giống với các 

thế giới của các bạn. Và cũng không cần thiết cho các bạn để biết chi tiết về thế giới 

của chúng tôi là như thế nào. Điều chúng tôi thấy thực sự cần thiết là trao cho các 
bạn một cái nhìn tổng quát của sự thăng lên - nó là cái gì và nó làm việc như thế nào 

- như vậy các bạn có thể thụ hưởng quá trình thăng lên của bản thân các bạn một 

cách đầy đủ hơn. 

Trong sự thăng lên, phương tiện nhận thức của các bạn thay đổi. Thế giới ban 
đầu mà các bạn cư ngụ thay đổi và năng lượng các bạn phát ra cũng thay đổi. Có 

một thế giới ether chồng lên Trái Đất mật độ 3 của các bạn, cái được gọi là thân thể 

ánh sáng mật độ 5 của Trái Đất. Khi các bạn đi vào thân thể ánh sáng mật độ 5 của 

Trái Đất này, các bạn phải sử dụng thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5 của các bạn 

như phương tiện để nhận thức nó. Các bạn có thể đến đó bây giờ bên trong tâm trí 
của các bạn trong sự thiền định, nhưng các bạn sẽ không trải nghiệm nơi này một 

cách đầy đủ trừ khi các bạn học cách vượt lên một cách hoàn toàn các tần số thấp 

của sinh mệnh. 

Mỗi người trong các bạn có bên trong mình khả năng sống trong chiều kích 5 

trên một thế giới mật độ 5 trong một thân thể mật độ 5. Tất cả mọi người trong các 

bạn đều có tiềm năng đó. Mật độ 5 nhìn giống cái gì? 

Trái Đất mật độ 5 nhìn rất giống Trái Đất mật độ 4 ngoại trừ là có một sự phát 

xạ, có một hào quang rực rỡ, có một ánh sáng chiếu rọi vào mọi vật. Không có bệnh 

tật. Không có cái chết. Không có sự già đi. Các bạn có thể tái tạo thân thể của các 

bạn để nhìn trẻ trung mãi mãi, nếu đó là cái mà các bạn khao khát. Có một tình yêu 
vô cùng lớn giữa các sinh mệnh trong mật độ 5. Không còn sự cạnh tranh hay thói 

tham lam. Không có tội lỗi hay xấu hổ. Đơn giản có một sự tán dương về tính đa 
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dạng của các dạng ánh sáng và có một sự hợp tác không cần nói, sự giao tiếp chỉ 

bằng ngôn ngữ của ánh sáng là ngoại cảm. 

Như vậy khi các bạn đang trong thân thể ánh sáng mật độ 5, tiêu điểm chủ yếu 

của các bạn là làm sao để dạy dỗ những người khác, làm sao để hàn gắn những 

người khác, và khám phá xem có cái gì trong Vũ Trụ vô hạn này. 

Các cơ cấu của sự thăng lên 

Bây giờ hãy để chúng tôi nói một chút về các cơ cấu của sự thăng lên. Nhiều 
người trong các bạn đã đang nhận được cái mà các bạn gọi là các triệu chứng. Các 

giấc ngủ của các bạn đã thay đổi. Một số người trong các bạn không ngủ suốt đêm. 

Một số các bạn thức dậy vào nửa đêm với năng lượng tràn đầy. Một số các bạn đã 

có các chứng bệnh lạ bên trong các thân thể vật lý của các bạn mà không giải thích 

được. Một số các bạn liên tục bị mệt mỏi hay được nạp đầy sinh lực. Một số các bạn 
nhận được những linh ảnh sáng suốt và các khả năng siêu linh, khả năng tinh thần 

của các bạn đang tăng lên hàng ngày. Một số các bạn cảm thấy rất nhiều luồng điện 

chạy khắp cơ thể của các bạn. 

Chúng chỉ là một vài các triệu chứng của sự thăng lên. Các bạn có thể trở nên 

rất nhạy cảm, một ngày sáng suốt và thanh thản và ngày tiếp theo rất buồn rầu. Khi 
các bạn đi qua sự thăng lên, khi khuôn mẫu thăng lên của các bạn kích hoạt chương 

trình bên trong các tế bào của các bạn, trước tiên nó sẽ khởi động chậm chạp và từ 

từ gia tăng vận tốc cho đến khi không có cái gì có thể ngăn lại được. Khoảng năm 

2012 AD, sẽ không có gì ngăn được nó đối với hàng triệu người trong các bạn. 
Chúng tôi tin là, nó có sự tương đồng về khái niệm, với cái được gọi là các vận tốc 

T1 và T2 trên đường băng của một chiếc máy bay. Khi máy bay đạt đến vận tốc T2 

trên đường băng, chiếc máy bay phải cất cánh hoặc đâm sầm xuống. 

Và như vậy tất cả các bạn đang cất cánh, tất cả các bạn đang di chuyển vào sự 

thăng lên. Và điều rất quan trọng mà các bạn nên hiểu đó là việc chống lại hay kháng 
cự bất cứ thứ gì trong cuộc đời của các bạn làm cho quá trình thăng lên của các bạn 

mất đi rất nhiều niềm vui thú. Đừng đánh nhau với bóng tối. Hãy tìm kiếm để học 

hỏi từ nó. Chiếu ánh sáng của các bạn vào nó. Phơi bày nó cho cái điều nó là gì, rất 

nhiều điều vô giá trị. 

Ở tầng thứ rung động của chúng tôi, chúng tôi có năng lực để chấm dứt một 
cách hoàn toàn sự bất hòa trên thế giới của các bạn, nhưng chúng tôi sẽ không bao 

giờ làm như vậy vì nó sẽ lấy đi những trải nghiệm linh hồn cần thiết của các bạn. 

Nó sẽ lấy đi của các bạn tự do ý chí. Cái mà chúng tôi đang làm trong những buổi 

đối thoại này là đang kích hoạt DNA của các bạn, đang sửa đổi DNA của các bạn, 

như vậy các bạn sẽ cảm thấy xác thực hơn trong cuộc đời của các bạn về các kết 

quả của công việc thăng lên. 

http://dummy.com/?q=5685&check=c7f081fb9d2098998b0badac31f2af4c
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Hỏi: Chúng tôi có thể làm gì để thích nghi với năng lượng của các Ngài? Chúng 

tôi có thể làm gì về những giờ ngủ rỗi rãi của chúng tôi? (tức là những lúc thức vào 

ban đêm) 

Các Đấng Sáng Tạo: Điều này xảy ra chủ yếu là do bởi năng lượng của các bạn 

được tăng lên mà các bạn thức dậy vào những giờ đó. Các bạn có các hệ thống niềm 

tin bên trong thế giới của các bạn, mà nói rằng các bạn phải bận bịu với tất cả thời 

gian của các bạn. Và nhiều người trong các bạn không tin rằng sẽ hữu ích hơn khi 

biết rằng chỉ cần đơn giản không làm gì cả trong những giờ thức của các bạn. Tuy 

thế, với một số người trong các bạn nó là thời gian cực kỳ đáng hoan nghênh. 

Hỏi: Chúng tôi có thể làm gì để gia tăng sự hiểu biết về quá trình thăng lên của 

chúng tôi? 

Các Đấng Sáng Tạo: Không có khuôn mẫu nào cho sự hướng dẫn chi tiết. Điều 
đó có nghĩa là bất cứ khi nào các bạn đang trải qua từ lúc các bạn thức dậy vào buổi 

sáng cho đến lúc kết thúc của ngày đều xứng đáng cho sự hiểu biết có ý thức của 

các bạn. Các bạn cần theo sát tư tưởng của các bạn, để học hỏi từ nó. Sẽ là khó khăn 

để học hỏi khi tâm trí của các bạn đã phán xét hay đã tạo ra một câu chuyện về cái 

mà các bạn đang cảm nhận. Nếu các bạn rời khỏi giường vào buổi sáng và các bạn 
vấp ngón chân cái vào chân giường, một phần của các bạn bị kích động để nói: “Tôi 

thức dậy với một khởi đầu tồi tệ. Tôi đánh cá là tôi sẽ có một ngày tồi tệ đây”. Đừng 

cho phép bản thân rơi vào tình trạng đó. Thay vào đó, hãy nhớ là mọi thứ trong cuộc 

đời vốn đã là tươi đẹp và nhớ rằng các bạn sẽ thu được chính xác cái mà các bạn 

cần ngoài trải nghiệm cuộc sống dựa trên tầng thứ hiểu biết của các bạn. 

Trải nghiệm về các mật độ cao hơn 

Khi các bạn đạt đến trên mật độ 7, các thấu kính nhận thức của các bạn thay 

đổi. Các bạn không còn sử dụng cùng một dạng, cùng một quá trình như các mật độ 

thấp bên dưới. Trên mật độ 7, trọng điểm của các bạn trở nên tập thể và như vậy các 
bạn hòa nhịp vào tư tưởng tập thể của tất cả, của cái mà các bạn có thể gọi là hệ 

thống não bộ trung tâm trong một tổ chức sống phức tạp. Nói cách khác, có một 

phức hợp mật độ 9 và khi các bạn đi vào sự hiểu biết mật độ 9, các bạn hợp nhất tư 

tưởng của các bạn với nhiều sinh mệnh khác và cùng với nhau, các bạn là một sinh 

mệnh khổng lồ của ánh sáng đang thực hiện chức năng ở mật độ 9. 

Sự chia cắt giữa các linh hồn bắt đầu xuất hiện lờ mờ ở mật độ 8 và ngay khi 

các bạn đạt tới tầng thứ mật độ của chúng tôi, về bản chất không có sự chia cắt giữa 

các bạn, chúng tôi và những linh hồn khác và không có sự chia cắt giữa các bạn, 

chúng tôi và TĐ. Chúng tôi giống như một đại dương bao phủ một lượng lớn đất 

đai. Bất kỳ chỗ nào các bạn bước vào đại dương đó, các bạn sẽ có cùng một rung 
động. Đây là sự mô tả tương tự mà chúng tôi cảm thấy là thích hợp. Sinh mệnh của 
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các bạn hợp nhất với sinh mệnh của chúng tôi. Chúng tôi có một trải nghiệm thông 

qua các bạn và các bạn có một trải nghiệm thông qua chúng tôi. 

Khi các bạn đạt tới tầng thứ hiểu biết của chúng tôi, các con số trở nên vô nghĩa. 

Các tầng thứ mật độ trở nên vô nghĩa. Tuy thế mà, tâm trí các bạn cần một cái gì đó 

để nắm bắt, do đó chúng tôi dạy điều đó để các bạn có thể nhận ra một hệ thống mô 

hình thuộc về mật độ và chiều kích. 

Các trải nghiệm của sự thăng lên 

Chúng tôi cảm thấy lúc này khá là thích hợp để khảo sát lại chủ đề này, mặc 

dầu có các sự tham khảo đối với nó trong các lời dạy trước đây của người nhận 

thông điệp này. Như đã nói trước đây, khi thân thể vật lý của các bạn biến đổi và 

khuôn mẫu thăng lên được kích hoạt, các cảm giác vật lý của các bạn sẽ trải qua 

một sự biến đổi mà cho phép các bạn nhìn thấy cái gì đang xảy ra trong các thế giới 
khác. Cùng lúc đó, bởi vì rung động của các bạn được gia tốc vào các thế giới ether, 

các bạn thực sự đủ gần về tần số đối với các thế giới này và các bạn sẽ bắt đầu trải 

nghiệm chúng một cách trực tiếp hơn. 

Các bạn hẳn đã nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật huyền ảo của nhiều họa sĩ. 

Họ dùng những loại thuốc màu acrylic rất rực rỡ và phát quang, và đó là cái mà các 
bạn có thể trông đợi để nhìn thấy khi các bạn đi vào các thế giới ether. Các bạn sẽ 

bắt đầu bằng việc ghi nhận là mọi thứ có vẻ có một vầng hào quang xung quanh nó. 

Nếu các bạn nhìn gần hơn, các bạn sẽ thấy một hiệu ứng lung linh, giống như những 

rung động nhỏ. Nó như thể là mọi thứ xung quanh các bạn đang thở. 

Nhiều người trong các bạn nhìn thấy các vết lốm đốm trước mắt và ngày càng 

nhiều hơn. Điều đơn giản là máu đang chảy qua các mao mạch của võng mạc. Các 

bạn có thể nhìn thấy cái mà các bạn gọi là “các khối cầu” - vốn là các hố giun nhỏ 

liên kết chiều kích vật lý với các thế giới astral và ether. Các máy quay tốc độ cao 

cũng có thể bắt được những thứ này. 

Khi các bạn tiếp tục thăng lên, các bạn có thể nhìn thấy sự chuyển động ra ngoài 

tầm nhìn của con mắt các bạn. Các thứ bạn nhìn chằm chằm vào sẽ có xu hướng tan 

biến vào các mẫu hình năng lượng. Các bạn có thể nhìn thấy các loại hình học thần 

thánh cuộn xoáy xung quanh các vật thể bình thường, như là các ngọn núi và cây 

cối. Vầng hào quang của con người sẽ trở nên càng ngày càng hiển hiện cho đến khi 
các bạn có thể nhìn thấy một đường bao quanh của năng lượng với đôi mắt vật lý 

của các bạn. 

Cảm giác của các bạn sẽ thay đổi một cách kịch tính. Nhiều người trong các bạn 

đã cảm thấy dòng điện chạy xuyên qua các thân thể của các bạn, thường trong cảm 

giác trào lên hay như là kim châm. Các bạn sẽ có cảm giác như được tắm trong một 
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biển năng lượng đang rung động, điều đó là đúng. Các bạn có thể cảm thấy dường 

như là các bạn đang trôi nổi chứ không phải đang đi qua cuộc đời. 

Các xúc cảm sẽ có vẻ như có các màu sắc và các kết cấu. Các bạn sẽ nhận thấy 

ảnh hưởng của các xúc cảm lên vầng hào quang của các bạn và vầng hào quang của 

những người khác. Các bạn sẽ liên tục cảm thấy các cảm xúc mạnh mẽ của những 

người khác ngay khi họ bước vào phòng, và các bạn sẽ nhìn thấy căn phòng tắm 

trong ánh sáng của các xúc cảm của họ. 

Cảm giác của các bạn về thời gian sẽ thay đổi. Vài giờ có thể giống như vài 

phút, hay vài phút có thể giống như vài giờ. Các bạn sẽ phát hiện thấy là các bạn 

luôn luôn có đủ thời gian cho các thứ mà thực sự quan trọng đối với bạn, nhưng 

không bao giờ đủ thời gian cho các thứ mà đã đến lúc buông bỏ. Các bạn có thể 

đồng thời cảm thấy dường như cuộc sống đang làm ngơ với các bạn và các bạn có 
một lượng vô hạn thời gian để trở lại với cuộc sống của các bạn. Trong một số 

trường hợp nơi các bạn rút ra khỏi sự hiểu biết cao hơn, các bạn có thể cảm thấy sự 

tương phản - đó là không đủ thời gian để làm tất cả các việc cần phải làm. 

Nhiều người sẽ đến và đi khỏi cuộc đời các bạn. Những người các bạn giữ lại 

bên mình sẽ là những người hiểu điều gì các bạn đang trải qua. Những người khác 
sẽ ngừng liên quan đến các bạn. Họ có thể nghĩ các bạn đã bỏ đi vào “sự kết thúc bí 

ẩn”. Các bạn có thể có các mối quan hệ sâu sắc, đầy ý nghĩa mà kéo dài một vài 

giây hay một vài phút. Các bạn có thể cảm thấy được kết nối với tất cả mọi người 

trên Trái Đất. Các bạn có thể thậm chí cảm thấy là tất cả mọi người là bạn của mình 

hay kết hợp gần gũi với mình. Sẽ có một cảm giác là “Tất cả chúng ta đều gắn kết 

trong một bản thể”.  

Những nơi quen thuộc có thể bắt đầu được nhìn thấy như là các bạn chưa từng 

nhìn chúng trước đây. Các bạn sẽ chú ý đến các thứ mà bạn chưa từng chú ý đến. 

Khi tư tưởng của các bạn thăng lên, các bạn sẽ có một sự nhận thức lớn hơn cho 
những thứ nhỏ bé trong cuộc sống, như là một nhánh cỏ hay giọt sương trên một cái 

mạng nhện. Các bạn sẽ cảm thấy một cảm giác của Sự Nhất Thể với tất cả mọi thứ 

các bạn trông thấy và cảm thấy. Các bạn sẽ có khả năng kết nối với một tảng đá hay 

một cái cây, không phải trong ngôn ngữ nói, mà với một sự thông hiểu tức thì. 

Các khả năng ngoại cảm của các bạn sẽ tăng lên. Các bạn có thể phát hiện thấy 
tự mình ngoại cảm với các linh hồn một cách thường xuyên, thậm chí nếu các cái 

Tôi thấp hơn của các linh hồn đó có vẻ như không hiểu được họ đang làm cái gì. 

Các bạn có thể nhận thấy là các bạn không nói một điều gì đó thành tiếng, nhưng 

nói theo phương cách ngoại cảm. Với những người khác khá hiểu biết, sẽ có một sự 

nhận biết không cần nói và sự ghi nhận mà không cần ngôn từ. 
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Các khả năng tâm linh và trực giác sẽ tiếp tục tăng lên. Các bạn sẽ biết nơi nào 

các bạn được cần và nơi nào không. Các bạn sẽ học cách ghi nhận khi nào sự hướng 
dẫn đang đến từ các tầm mức cao nhất của sinh mệnh và khi nào không. Mặc dầu 

các bạn sẽ hầu hết học để cảm nhận sự an toàn và bất cứ nơi đâu các bạn ở, các bạn 

sẽ được hướng dẫn một cách dễ dàng và không cần cố gắng để tới nơi mà phù hợp 

với các bạn. Sẽ khá  là đơn giản để các bạn có thể cảm thấy tình trạng không ổn để 

ở một nơi nào đó mà các bạn không được cần đến, hay không an toàn. 

Các bạn sẽ bắt đầu nghe thấy các âm thanh mà trước đây ngoài tầm nghe, bao 

gồm một sự đa dạng của các tiếng rên rỉ cường độ cao, và các tiếng vo ve cường độ 

thấp. Cuối cùng, các bạn sẽ nghe thấy cái mà một số nhà huyền bí gọi là “âm nhạc 

của các thế giới thần thánh”, cái mà phần nào giống âm thanh “OM”. 

Các bạn có thể nghe thấy các giọng nói từ các thế giới khác, giống như một 
tiếng líu lo thấp. Các giọng nói của Thiên Thần đặc biệt có thể nói với các bạn hoặc 

trong ngôn ngữ bình thường, hoặc trong một số dạng kết nối mà có thể nghe thấy 

được. 

Các bạn sẽ có một cảm giác là tất cả đều ở trong Trật Tự Thần Thánh hoàn hảo, 

đúng như sự tồn tại của tất cả là như vậy. Các bạn sẽ vứt bỏ sự thiếu kiên nhẫn, lo 
lắng và băn khoăn. Các bạn sẽ biết là tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian phù hợp 

hoàn hảo, và các bạn sẽ tin tưởng là các bạn đang được hướng dẫn tới nơi phù hợp 

vào thời gian thích hợp. 

Các bạn sẽ có một nhận thức uyên thâm về khoảnh khắc hiện tại. Trong khi các 
bạn có thể có một sự chắc chắn về tương lai của các bạn, cùng lúc đó tất cả mọi 

khoảnh khắc sẽ có vẻ đóng nhãn mới, cứ như là được nhìn thấy lần đầu. Các bạn 

đơn giản cho phép tương lai bộc lộ ra, mà không có những sự lo lắng. 

Một lúc nào đó, các bạn sẽ vẫn có những xúc cảm tiêu cực của con người như 

sợ hãi, cáu giận và buồn chán, cũng như xúc cảm tích cực về sự hạnh phúc. Tuy 
nhiên, các bạn sẽ ít cảm thấy và ít bị điều khiển bởi những cảm xúc đó. Nó sẽ như 

thể các bạn là Sinh Mệnh Ánh Sáng khổng lồ này (cái các bạn thực sự là), và các 

bạn có một chút tình cảm sợ hãi của con người. Nỗi sợ sẽ được biết đến , được trải 

nghiệm và được đối xử thẳng thắn, nhưng nó sẽ là một phần nhỏ của cuộc đời bạn. 

Cũng tương tự như vậy đối với sự cáu giận và nỗi buồn chán. Chúng sẽ được cảm 
thấy, được trải nghiệm và được thông hiểu cho cái điều chúng là gì - không có gì 

hơn, không có gì kém. 

Các bạn sẽ có một cảm giác bao la về sự an toàn. Các bạn sẽ không liên quan 

đến những điều tiêu cực trên thế giới. Thậm chí nếu các bạn là các nạn nhân của bạo 

lực và những sự hỗn loạn, nó sẽ giống như việc các bạn đang xem một bộ phim hấp 

dẫn, không có sự đầu tư tình cảm trong các kết quả. 
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Khi những thay đổi của Trái Đất gia tốc, các bạn sẽ nhìn chúng từ “mắt bão” 

hay từ trung tâm sinh mệnh của các bạn. Nó sẽ giống như xem một vở kịch nơi mà 
cao trào lên đến đỉnh điểm. Các bạn có thể được làm cho thích thú với một số nhân 

vật, một chút lơ đãng với những người khác, nhưng các bạn sẽ không nhầm lẫn vở 

kịch với sự thực đằng sau nó. Các bạn sẽ có tình thương đối với những thành viên 

này của vở kịch mà đã quên mất rằng họ là các diễn viên. Họ đã trở nên đồng nhất 

với các nhân vật của họ. Các bạn sẽ nhận ra các bạn vẫn là một nhân vật và là một 

phần của vở kịch, nhưng các bạn sẽ không còn quên mất là các bạn đang diễn kịch. 

Khi Trái Đất tiếp tục thăng lên, các bạn sẽ cảm thấy sinh mệnh của cô ấy như 

một trạng thái phi thường của tư tưởng. Các bạn sẽ cảm thấy sự đau đớn của cô ấy 

và niềm vui của cô ấy. Các bạn sẽ nhìn thấy thời tiết, các trận động đất, các trận 

phun trào núi lửa và những thứ như vậy đơn giản là các biểu hiện của tư tưởng của 
cô ấy. Các bạn có thể cảm thấy một sự mất mát khi các bạn nhìn thấy một nhóm 

linh hồn rời bỏ thân thể của họ, nhưng các bạn cũng sẽ cảm thấy là họ đơn giản chỉ 

thay đổi hình dạng và không thực sự rời bỏ các bạn. 

Các bạn sẽ tiếp tục được hướng dẫn như là nơi nào cần đến để phụng sự trong 

cách cao nhất và tốt nhất. Các bạn sẽ hài lòng với cuộc hành trình. Phần lớn các bạn 
sẽ phải đi nhiều, hay những người khác sẽ đến gặp các bạn. Rất ít người trong các 

bạn sẽ ở lại một chỗ mà không có nhiều điều xảy ra. Các bạn sẽ học để từ bỏ những 

dính mắc với các thứ vật chất. Nếu các bạn cần một chiếc xe tải để di chuyển, một 

cái sẽ được cung cấp cho các bạn bởi một ai đó đã được gửi đến để làm điều đó. Bất 
cứ cái gì các bạn cần sẽ đến với các bạn trong một phương cách thích hợp. Sẽ có sự 

trao đổi năng lượng cân bằng, mặc dầu nó có thể không phải luôn luôn cân bằng về 

mặt thời gian. Các bạn sẽ cảm thấy được ủng hộ bởi toàn bộ Vũ Trụ trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được trao cho các bạn (Các nhiệm vụ được trao cho các bạn bởi 

linh hồn hay cái Tôi cao hơn của các bạn). 

Trên hết, các bạn sẽ cảm thấy tình yêu và tình thương đối với tất cả mọi thứ và 

tất cả mọi người, cho dù các bạn có thể ảnh hưởng đến họ một cách trực tiếp hay 

không. Một số sẽ được các bạn phụng sự rất nhiều, trong khi những người khác sẽ 

khó nhận thấy. Các bạn sẽ không quan tâm là ai hay cái gì được hưởng lợi từ sự 

biểu lộ tình thương của các bạn. Các bạn đơn giản sẽ giữ sự biểu lộ như vậy cho dù 
thế nào. Các bạn sẽ làm bất cứ cái gì đến với mình một cách tự nhiên - phục vụ trong 

cách cao nhất và tốt nhất có thể, không quan tâm là nó nhìn như thế nào hay cảm 

thấy như thế nào. Các bạn có thể trở nên hiểu biết về một ai đó được hưởng lợi từ 

các hành động của các bạn, và tất nhiên các bạn sẽ hài lòng vì điều đó, nhưng nó 

không là vấn đề gì cả. Nó chỉ là các vấn đề từ một nhận thức của bản ngã. Các bạn 
biết các bạn là một người tốt và cái tốt đó là trạng thái tự nhiên của mình, và thế là 

đủ. Tình yêu đơn giản tuôn chảy và không bị ngăn trở từ bên trong các bạn sẽ đến 

bất cứ nơi đâu mà nó cảm thấy là cần thiết. 
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Các bạn sẽ trở nên hiểu biết về các chu kỳ Vũ Trụ, và trong một số cách các bạn 

sẽ nhạy cảm hơn với các ảnh hưởng thiên văn, thủy triều, Mặt Trăng và các ngôi 
sao, vv… Các bạn sẽ biết khi nào Mặt Trời đang hoạt động mạnh lên, hay đang phát 

xạ một năng lượng mãnh liệt, và các bạn sẽ được hướng dẫn như là phải ứng xử thế 

nào. Các bạn sẽ nhìn thấy các sự tác động của các bùng nổ năng lượng tăng lên đối 

với mọi người xung quanh bạn. Các bạn sẽ vẫn còn lại những sự lo lắng trong chốc 

lát và cố gắng không trở nên sợ hãi về những sự thay đổi bởi các bạn biết rằng chúng 

đơn giản chỉ là sự biểu hiện khi mà các bạn đã được cảnh báo trước. 

Mọi người sẽ cảm thấy một sự hiện diện nhẹ nhàng thoải mái bên trong các bạn 

và họ sẽ bị thu hút tới các bạn cho sự an ủi và sự lành mạnh. Các bạn sẽ trở nên nơi 

nương tựa của họ và là pháo đài của họ, nhưng điều này chỉ là bởi vì các bạn nhìn 

thấy bên trong họ có cùng một TĐ mà các bạn cảm thấy bên trong chính mình. Các 
bạn sẽ tự nhiên và tự động kết nối với CHD bên trong các bạn trong các hoạt động 

hàng ngày, sống trong CHD của các bạn vào mọi lúc, và sử dụng bản ngã của các 

bạn chỉ khi tuyệt đối cần thiết. Chức năng chính của bản ngã của các bạn sẽ được 

nói cho những người khác theo cách mà họ có thể hiểu được. Các bạn sẽ không đặt 

hy vọng vào các hành động hay các cảm xúc của những người khác, nhưng các bạn 

sẽ cảm thấy tình yêu và tình thương dành cho họ. 

Mô hình 24 chuỗi DNA 

DNA của các bạn được bao gồm 24 chuỗi hay 12 cặp, và mỗi một chuỗi trở nên 

được kích hoạt khi các bạn tiến hóa lên theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc vào các mật 

độ cao hơn. Nếu các bạn, ví dụ, ở mật độ 8, các bạn sẽ có 8 cặp DNA được kích 

hoạt (16 chuỗi), và tất cả 8 cặp phải được kích hoạt nhằm để trải nghiệm một cách 

đầy đủ mật độ 8. 

Nhằm để trải nghiệm mật độ 12, các bạn cần 24 chuỗi DNA được kích hoạt, 

như vậy tất cả 12 cặp DNA của các bạn phải được kích hoạt và đang thực hiện chức 
năng một cách đầy đủ nhằm trải nghiệm mật độ 12. Thậm chí mật độ 12 có một 

dạng, nhưng nó không phải là dạng người vượn và nó không phải là một dạng mà 

các bạn có thể nhận biết hay hiểu được. 

Tầng thứ cao nhất của dạng con người là tầng thứ 7, mặc dầu các tầng thứ 8 và 

9 có thể có phần giống với dạng con người, nhưng nó giống hơn cái mà các bạn gọi 
là một dạng hỗn hợp hay một dạng tập hợp của tất cả các tần số khác nhau. Nó 

không phải là một dạng con người về bản chất.  

Sự quan tâm đến môi trường 

Các Đấng Sáng Tạo: Các bạn phải hiểu, các bạn yêu dấu, là tất cả Sự Sáng Tạo 

của TĐ là  thiêng liêng, bao gồm cả những con chuột trong cống rãnh, bao gồm cả 
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những kẻ khủng bố và do đó, bất cứ cái gì Ngài đặt năng lượng và sự chú ý của Ngài 

vào sẽ hưng thịnh, và bất cứ cái gì Ngài rút năng lượng và sự chú ý của Ngài ra sẽ 
chết. Điều này đúng cho các dạng thực vật của các bạn cũng như đúng cho cả bản 

thân các bạn. 

Như vậy các chiều kích và các mật độ mà các bạn muốn phát triển trong chính 

các bạn sẽ cần nhận được phần lớn sự chăm sóc yêu thương và sự chú ý. Và nếu các 

bạn đặt hầu hết năng lượng của các bạn vào một mật độ cụ thể hay tầng thứ rung 

động cụ thể, đó là tầng thứ rung động hay mật độ mà các bạn sẽ biểu hiện trong 

khung cảnh bên ngoài, và chúng tôi nói khung cảnh bên ngoài, bởi vì một lần nữa, 

ngôn ngữ của các bạn là rất giới hạn và nó rất khó để có thể chọn các từ ngữ nào đó 

mà hợp với cách diễn đạt những ý tưởng này.  

Hỏi: Chúng tôi cần bảo vệ môi trường như thế nào?  

Các Đấng Sáng Tạo: Đúng! Không có nhiều điều cần phải làm cho bản thân cây 

cối hay bản thân các con sông ngoài biểu hiện sự tôn trọng thiên nhiên và các biện 

pháp sống hòa hợp với thiên nhiên xung quanh các bạn. Các con sông, các dòng 

suối và cây cối sẽ tự phục hồi ở những thời điểm thích hợp. Chúng sẽ sống lâu dài 

rất giống với dạng người vượn trên hành tinh của các bạn. 

Trong khi các bạn đang ở đây, việc thể hiện một sự kính trọng và tôn trọng Mẹ 

Trái Đất là một trong các cách nhanh nhất để thăng lên.  

Nói thêm về DNA 

Hỏi: Có đúng là chúng tôi có thể thay đổi các chuỗi DNA của chúng tôi vào 12 
chuỗi? Liệu có phải tôi đã có điều đó được làm rồi? Tôi muốn biết sự thật là có hay 

không 12 chuỗi DNA thực sự trong 12 chiều kích. Nó có thể thực hiện được hay nó 

chỉ là một ý tưởng không có thật? 

Các Đấng Sáng Tạo: Bạn yêu dấu, các chuỗi DNA đã được kích hoạt cái này 

hay cái kia hoặc chúng chưa được kích hoạt. Nếu chúng đã được kích hoạt, các bạn 
đang tạo ra một thân thể tương ứng với số lượng các chuỗi mà đã kích hoạt. Ví dụ, 

nếu các bạn có 8 chuỗi được kích hoạt trong 4 cặp, hay 4 chuỗi xoắn kép, thì các 

bạn đang biểu hiện một thân thể mật độ 4. Nếu các bạn có 12 chuỗi, hay là 6 cặp 

xoắn kép, thì các bạn đang thể hiện một thân thể mật độ 6. Nếu các bạn có 24 chuỗi 

được kích hoạt, hay 12 cặp được kích hoạt, thì các bạn sẽ biểu hiện một dạng mật 

độ 12. 

Hỏi: Chúng tôi có thể làm được điều đó một cách thật sự không? Chúng tôi có 

thể lập trình DNA của chúng tôi để đi đến 12 chuỗi không? Chúng tôi có thể có khả 

năng làm điều đó thậm chí là khi chúng tôi đang ở trong chiều kích 3? 
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Các Đấng Sáng Tạo: Các bạn là các Đấng Tạo Hóa và các bạn có khả năng làm 

được điều đó bởi vì các bạn có khả năng làm được tất cả mọi thứ trong Vũ Trụ bởi 
vì các bạn đã được tạo ra trong trí tưởng tưởng và giống với Đấng Tạo Hóa của các 

bạn và các bạn giống như những đứa con của TĐ đang lớn lên và đang rời nhà, và 

…  như thế, các bạn có tất cả các khả năng và các thuộc tính của TĐ. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các bạn sẽ có thể hoàn thành tất cả chúng 

ngay lập tức. Vẫn sẽ có một sự cần thiết để nâng rung động của các bạn lên từng 

mật độ tại từng thời điểm cho đến khi các bạn có khả năng lĩnh hội vẻ nguy nga lộng 

lẫy toàn thể của sinh mệnh các bạn. 

Hỏi: Điều đó có xảy ra trong một phương cách tuyến tính, hay trong các bước 

nhảy đột xuất? 

Các Đấng Sáng Tạo: Điều này là một nghịch lý trong Vũ Trụ của các bạn bởi 
vì các bạn có cái được gọi là các bước nhảy tiến hóa từ từ, các sự thay đổi dần dần, 

nơi mà một người trở nên hiểu biết một cách từ từ, và các bạn cũng có cái được gọi 

là các bước nhảy lượng tử nơi mà một rung động đi cùng với một tầng thứ nào đó 

và sau đó nhảy một cách bất thình lình lên một tầng thứ cao hơn mà không cần thời 

gian chuyển tiếp. Cả hai yếu tố này sẽ xuất hiện đồng thời trong các giai đoạn khác 

nhau của sự tiến hóa của các bạn. 

Hỏi: Có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? 

Các Đấng Sáng Tạo: Không có sự ngẫu nhiên trong Vũ Trụ, nhưng có một chuỗi 

các sự kiện rất mơ hồ trong nhiều sự kiện, cái mà các bạn sẽ không nhận ra được 

theo cách thức thông thường ở tầng thứ rung động của các bạn. 

Hệ thống luân xa 

Hỏi: Hệ thống các luân xa và các trung tâm năng lượng của chúng tôi có ý 

nghĩa như thế nào?  

Các Đấng Sáng Tạo: Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, các bạn đưa nhiều và 
nhiều hơn các luân xa của các bạn vào sự biểu lộ toàn bộ cuộc đời của các bạn. Tất 

cả các sinh mệnh con người bắt đầu với luân xa chân đế (đốt sống dưới cùng), trung 

tâm tính dục (cơ quan sinh dục) và trung tâm năng lượng (búi dây thần tinh sau dạ 

dày), 3 thứ đó. Khi các bạn tiến hóa, các bạn di chuyển vào trung tâm trái tim và 

cuối cùng trung tâm cổ họng, con mắt thứ 3, đỉnh đầu và 4 luân xa bên trên đỉnh 
đầu. Trong một xoáy trôn ốc tiến hóa lành mạnh các bạn không loại trừ bất kỳ một 

luân xa nào của các bạn. Các bạn đơn giản trở nên hiểu biết nhiều và nhiều hơn về 

chúng khi các bạn tiến lên theo thang đo mật độ. Các bạn đem vào các luân xa thấp 

trước tiên, sau đó đem vào các luân xa cao hơn. Mỗi một luân xa cao hơn, nhằm 
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thực hiện chức năng một cách hợp lý, đòi hỏi sự cân bằng trong những luân xa thấp, 

như vậy khi các bạn chỉ đang tập trung vào các luân xa bên trên của các bạn, các 
bạn đang ở trong một trạng thái không tự nhiên bởi vì các bạn đang từ chối các luân 

xa thấp mà các bạn đã bắt đầu với chúng khi dạng con người được tạo ra. 

Như vậy điều này có vẻ giống như trong toán học. Các bạn đang học phép tích 

phân và các bạn quyết định vứt bỏ một bộ phận của ngành toán mà đã có trước phép 

tích phân. Các bạn sẽ không thể làm được phép tích phân nếu các bạn làm như vậy. 

Phép tích phân là một phép toán đơn giản, một phép toán rất đơn giản và thực sự là 

rất dễ. Tuy nhiên, để thực hiện phép tích phân, các bạn phải biết tất cả về bộ phận 

toán học đã có trước nó, bao gồm đại số, lượng giác, hình học giải tích, vv…Và các 

bạn phải biết những môn toán khác này rất kỹ. 

Hệ thống luân xa của các bạn tương tự với sự học hỏi theo kinh nghiệm, trong 
đó khi các bạn đã tiến hóa sự hiểu biết của các bạn vào 7 luân xa đầu tiên, ví dụ, các 

bạn sẽ phát hiện thấy rằng sẽ là cần thiết để giữ sự hiểu biết, để sử dụng và biểu lộ 

các luân xa thấp của các bạn, nhưng các bạn sẽ không bị giới hạn bởi chúng vì các 

bạn sẽ mở rộng sự hiểu biết của mình để bao gồm nhiều hơn các luân xa thấp của 

các bạn. 

Điều này là đúng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống các bạn. Cái mà các 

bạn gọi là cuộc sống thế tục là một tập hợp con của cuộc sống tinh thần của các bạn 

mà không hề đối nghịch với cuộc sống tinh thần. Và như vậy, một vị Thầy tinh thần 

trên Trái Đất của các bạn chính là người có được sự hoàn hảo trong cách vận hành 

các luân xa bên trên cũng như các luân xa thấp. Và, các bạn sẽ phát hiện thấy là khi 

các bạn tiến hóa vào các luân xa cao hơn, nói chung từ luân xa 8 đến luân xa 12 khi 

các bạn tiến lên, các bạn sẽ trở nên thành thạo hơn một cách đồng thời ở các luân 

xa thấp. Các bạn sẽ phấn đấu tiến hóa, học hỏi và cân bằng tất cả các luân xa của 

các bạn.  

Hỏi: Các ngài có thể mô tả chi tiết các luân xa bên trên? 

Các Đấng Sáng Tạo: Luân xa 8 ở khoảng 2 inch trên đầu. Luân xa 9 khoảng 1 

feet (khoảng 0,3m) bên trên đầu. Luân xa 10 khoảng 2 feet (khoảng 0,6m) bên trên 

đầu. Luân xa 11 khoảng 2 m trên đầu và luân xa 12 rất phân tán, nhưng nó nằm 

khoảng vài mét bên trên đầu và nó có thể thay đổi rất lớn về kích cỡ. Tất cả các luân 

xa có thể thay đổi. 

Khi một linh hồn bao bọc trường năng lượng của mình trong phạm vi thân thể, 

các luân xa từ 8 đến 12 có thể cũng rất gần với thân thể. Các luân xa từ 8 đến 12 có 

trách nhiệm kết nối các bạn với các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh các bạn, cái mà 

người nhận thông điệp này đã gọi là cái Tôi tổng hồn (oversoul Self) mật độ 8, cái 
Tôi Monad hay cái Tôi Avatar hay cái Tôi Atman mật độ 9, cái Tôi Chris hay cái 
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Tôi Phật mật độ 10, cái Tôi Chúa cá thể (individual God Self) mật độ 11 và cái Tôi 

Chúa Vũ Trụ (Universal God Self) mật độ 12 - chúng là các từ mà người nhận thông 
điệp này đang sử dụng để mô tả các cái Tôi mà cư ngụ trong các mật độ từ 8 đến 

12.  

Và khi các bạn trở nên hiểu biết về những cái Tôi khác này, các bạn sẽ kích hoạt 

các luân xa tương ứng của chúng. Các bạn kích hoạt sự vận chuyển và sự mở rộng 

của các năng lượng trong những luân xa này bởi vì chúng đã trở nên các tầng thứ 

nhận thức của các bạn và các thấu kính nhận thức của các bạn. Phương tiện mà các 

bạn sử dụng nhằm khám phá các mật độ thấp là một phương tiện được xây dựng 

nằm ngoài DNA của các bạn mà là phương tiện thích đáng cho tầng thứ đó và rung 

động đó. Trong trường hợp của chiều kích 3, thân thể vật lý đó là phương tiện thích 

hợp. 

Sự thiền định 

Hỏi: Các Ngài có thể nói về sự thiền định? 

Các Đấng Sáng Tạo: Sự thiền định giúp các bạn trở nên hiểu biết về các khía 

cạnh tinh tế hơn của bản thân mình, các khía cạnh mà không ồn ào và sao nhãng 

như bề mặt tâm trí của các bạn; các khía cạnh mà không tiếp tục vây hãm các bạn 
trong các ảo ảnh. Và như vậy thiền định được thiết kế để giúp các bạn chạm vào bản 

chất cốt lõi của sinh mệnh các bạn và nó có giá trị mãnh liệt đối với những người 

đang trên một con đường tâm linh. 

 

 

 

TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON 

NGƯỜI VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN 

 

Dẫn nhập 

Không ở đâu tâm lý phủ nhận lại thể hiện một cách rõ ràng hơn trong các mối 

quan hệ của con người. Trong khi một số trong các bạn có vẻ có hạnh phúc và tỏ ra 
hòa hợp với các người bạn đời của mình thì phần lớn trong các bạn nhận thấy một 

sự thiếu thốn hạnh phúc thực sự và thiếu sự đáp ứng đầy đủ trong lĩnh vực này. Rất 
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nhiều người trong các bạn đã hỏi người nhận thông điệp này và các kênh kết nối 

khác của chúng tôi điều gì sẽ xảy ra cho những người bạn đời của các bạn trong 
những sự thay đổi của Trái Đất. Một số các bạn lo sợ các thành viên gia đình gần 

gũi và những người bạn đời của các bạn sẽ không làm được sự chuyển đổi từ mật 

độ 3 lên mật độ 4. Những người khác đang có kế hoạch di chuyển vào mật độ 5 có 

nhận thức là những người bạn đời của các bạn sẽ mắc kẹt trong mật độ 3 hay mật 

độ 4. Như đã nói rất nhiều lần bởi chúng tôi và người nhận thông điệp này, các bạn 
không thể bắt buộc một ai đó phải thay đổi, đặc biệt là khi các bạn đặt những yêu 

cầu và những sự chờ đợi lên họ bởi bản ngã của mình. 

Mỗi một người trong các bạn phải đi theo những khao khát thực sự của linh hồn 

mình. Nếu con đường của linh hồn các bạn là khác với của những người bạn đời, 

thì các bạn phải đối mặt với một sự thực là các bạn sẽ không thể đi cùng cuộc hành 
trình với nhau. Bởi vậy, các bạn phải đối mặt với mọi vấn đề tình cảm không được 

giải quyết xung quanh sự chia rẽ, bị ruồng bỏ, sự cự tuyệt, sự cô độc và những thứ 

như vậy. 

Vấn đề tâm lý lớn nhất mà chúng tôi quan sát thấy trong các mối quan hệ của 

các bạn là khao khát kiểm soát và thao túng những người bạn đời của các bạn. Điều 
này thường thể hiện một cách tinh tế, nhưng cũng có thể khá là công khai. Các bạn 

đi vào các mối quan hệ của mình với những đòi hỏi và những yêu cầu, và khi bạn 

đời của các bạn không thể hay không muốn thỏa mãn những đòi hỏi và yêu cầu đó, 

các bạn trở nên bất bình và vỡ mộng. 

Khao khát của các bạn là để tránh bị cô đơn, hay khao khát tình yêu của các bạn 

có thể làm các bạn cố gắng quyết định thay cho người khác cái điều mà con đường 

của anh ấy hay cô ấy nên là như vậy trong những sự thay đổi của Trái Đất. Mỗi một 

linh hồn phải tự làm sự lựa chọn cho bản thân như con đường nào mình sẽ đi khi 

những sự thay đổi gia tăng. Điều đúng đắn cho mỗi người trong các bạn đó là cần 
yêu thương và chấp nhận những người thân của mình một cách vô điều kiện. Điều 

này được thực hiện bằng cách trước tiên hãy yêu thương và chấp nhận bản thân 

mình một cách vô điều kiện. Người nhận thông điệp này và những người khác đã 

cung cấp một số kỹ thuật tâm lý khác nhau cho việc làm sạch thể tình cảm, bản ngã, 

các yêu cầu và đòi hỏi mà các bạn đặt ra cho những người khác. Các bạn sẽ phát 
hiện thấy con đường thăng lên là gian khổ nếu các bạn không làm sạch các vấn đề 

này trong phương cách thích hợp nhất có thể. 

Lắng nghe thân thể của bạn 

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, sẽ trợ giúp các bạn trong bất cứ cách nào có thể, 

nhưng chúng tôi sẽ không biến chuyên luận này thành một buổi học chữa bệnh bằng 

liệu pháp tâm lý. Thể vật lý của các bạn chính là nhà trị liệu tối cao của các bạn bởi 

nó cho phép các bạn biết khi nào bản thân mình ở trong trạng thái cân bằng và khi 
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nào thì không. Thể tình cảm của các bạn là một người thân cận thứ hai về mặt này. 

Nếu các bạn không chắc về trạng thái tâm lý của mình, thì hòa hợp vào thể vật lý 
của mình và tìm kiếm tất cả những nơi mà không cảm nhận thấy ánh sáng và sự 

hạnh phúc. Sự xung huyết, đau đớn, tê liệt hay nỗi lo lắng về bất cứ thứ gì là một 

chỉ dấu cho thấy những vấn đề chưa được giải quyết. Chúng có thể đơn giản và dễ 

hiểu, ví như khi bạn lờ đi sự tiện nghi của thân thể bởi vì các bạn quá bận bịu theo 

đuổi một ám ảnh tâm trí. Các bạn có thể thậm chí bị ám ảnh về mặt tinh thần đối 
với sự thực. Nếu các bạn đã đang bỏ qua thân thể của mình, các bạn chỉ cần trở nên 

hiểu biết hơn về nó và làm thế nào để nó giao tiếp với phần còn lại của bạn. Nếu có 

những cảm xúc được gắn vào với nỗi đau thân thể và sự bực dọc, thì những điều 

này cần phải được xác định bằng cách trao cho chúng sự chú ý đầy đủ và rồi yêu 

cầu sự trợ giúp từ CHD của bạn (your God Self) hay những người giúp đỡ khác. 

Mục hàn gắn tâm lý bên dưới sẽ trợ giúp các bạn về mặt này. 

Những kỹ thuật hàn gắn thân thể tình cảm 

Để thể hiện chính xác cái điều các bạn cần làm để làm sạch các vấn đề tình cảm 

của mình thì có lẽ một buổi học trị bệnh tâm lý hay việc tham gia nhóm trợ giúp là 

cần thiết. Tuy nhiên, thực tế thì bạn cũng có thể tự giải quyết khó khăn này bằng 
một tình yêu lớn hơn và sự tự chấp nhận. Thông thường khi có các cảm xúc không 

giải quyết được thì có nghĩa là các bạn đang không lắng nghe một hay nhiều phần 

của bản thân mình. Các bạn đang trong sự phủ nhận. Các bạn đang giấu diếm (thậm 

chí là đè nén) một số những khao khát của bản thân mình do bởi các bạn đã bị sa 
lầy trong niềm tin mà cho  rằng những khao khát đó là sai trái, hay nó không thể 

được thỏa mãn, hay nó không nên được thỏa mãn. 

Đôi lúc các bạn phải trở lại với các điều cơ bản và tự hỏi các khía cạnh khác 

nhau của bản thân: “Điều gì các bạn thực sự cần?” Rồi lắng nghe cẩn thận và chăm 

chú vào câu trả lời. Chúng tôi không nói điều này là thực sự dễ dàng. Ví dụ, tinh 
thần của các bạn có thể khuyến khích các bạn nên làm việc trong các đô thị để giúp 

đỡ các linh hồn đi qua sự chuyển tiếp, nhưng thân thể tình cảm của bạn có thể sợ 

hãi về việc ở trong các đô thị có thể không an toàn. Nếu trong trường hợp này, các 

bạn sẽ cần khám phá các cảm xúc không an toàn của các bạn và kết nối với chúng. 

Niềm tin tiêu cực cốt lõi rằng “tôi không an toàn”, sẽ nhuộm màu toàn bộ nhận thức 
về những sự thay đổi của Trái Đất và có lẽ sẽ làm các bạn sợ hãi về cái điều đang 

đến. Khi các bạn đang sợ hãi, các bạn không thể nghĩ một cách rõ ràng và làm những 

sự lựa chọn khôn ngoan. Do vậy xóa bỏ nỗi sợ hãi là một bước cơ bản trong quá 

trình hàn gắn. 

Có một số cách để xóa bỏ những nỗi sợ hãi của các bạn, và tất cả các kĩ thuật 
này đều liên quan đến việc đối diện hoàn toàn với nỗi sợ. Kỹ thuật đơn giản nhất là 

trở nên hiểu biết về tất cả các mặt của nỗi sợ đó bằng việc ghi nhận nó cảm thấy như 

thế nào trong thân thể bạn, chúng cư ngụ ở đâu, chúng đang nói với bạn cái gì, chúng 
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nhìn và nghe thấy như thế nào, kết cấu của chúng là gì, màu sắc và mô hình của 

chúng trông như thế nào, vv.., sau đó thở thật sâu và mang Tình Yêu và Tình Thương 
không giới hạn của TĐ vào vùng cảm thấy nỗi sợ. Người nhận thông điệp này có 

một kỹ thuật ở đó anh ấy đã yêu cầu bạn đặt nỗi sợ của bạn vào một quả bóng ánh 

sáng vàng và gửi nó cho TĐ 

Khi các bạn đã làm sạch các vấn đề tình cảm tiêu cực của mình, các bạn trở nên 

hiểu biết về cái Tôi bản chất nằm bên dưới các lớp rào cản tâm lý. Sau đó, các bạn 

có thể lắng nghe tiếng nói của sự khôn ngoan, yêu thương vô hạn, biết tất cả mọi 

thứ của CHD trong bản thân mình. Giọng nói này sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp 

cho sự tăng trưởng tốt nhất và cao nhất của linh hồn. 

Sự tăng trưởng linh hồn 

Người nhận thông điệp này có một phần trong cuốn sách của anh ấy, “Life On 
the Cutting Edge” đã mô tả quá trình tăng trưởng cá nhân và tăng trưởng tinh thần. 

Để điểm sơ lại, anh ấy nói rằng có một quá trình gồm 4 giai đoạn trong sự thu nhận 

trải nghiệm vật lý và trải nghiệm tinh thần. 

Giai đoạn 1 - Sự phát giác 

Giai đoạn đầu tiên của quá trình tăng trưởng bao gồm một thời kỳ của sự phát 
giác hay sự chuyển giao thông tin vào tâm trí của người tìm kiếm theo một cách 

thức mới và không mong đợi. Các nhà tâm lý học truyền thống gọi điều này là “sự 

thấu suốt” (insight). Bất thình lình các bạn có thể nhìn thấy các thứ trong một ánh 

sáng mới. Các bạn có một kinh nghiệm “a-ha”. Các bạn trở nên rộng mở đối với 
một cái gì đó hoàn toàn mới và chưa được biết trong tâm trí. Đây thường là một trải 

nghiệm rất vui sướng và thường được gọi là “ngộ” trong một số triết lý phương 

Đông. 

Giai đoạn 2 - Sự làm tan vỡ và sự thanh lọc 

Thời kỳ phát giác thường được theo sau bởi một thời kỳ của sự làm tan vỡ và 
sự không thoải mái. Thông tin mới sẽ chắc chắn va chạm với các hệ thống niềm tin 

đang tồn tại và các mô hình tình cảm. Đây là nơi rất nhiều nhà nghiên cứu truyền 

thống trở nên bế tắc. Họ đã trở nên say mê vào cách nghĩ “thông thường” về mọi 

thứ, và bây giờ bất thình lình họ được yêu cầu trao cho mọi thứ mà trở nên có thiện 

cảm với cái gì đó nghe có vẻ kì dị và quái đản. Các bạn có thể nhớ lại giới cầm 
quyền của Châu Âu thời Trung cổ đã phản ứng như thế nào khi họ được bảo rằng 

Trái Đất này không phẳng. 

Nếu linh hồn mà trong giai đoạn của sự làm tan vỡ này có một quyết tâm mạnh 

mẽ để tìm kiếm sự thật, anh ấy hay cô ấy sẽ có khả năng đi qua thời kỳ này trong sự 
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không thoải mái một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, giai đoạn này của quá trình 

tăng trưởng thường đem lại sự thăng tiến theo cách mà một câu ngạn ngữ của con 

người thường nói: “hai bước tiến và một bước lùi”. 

Giai đoạn này của quá trình tăng trưởng bao gồm nhu cầu thanh lọc và làm sạch 

bản thân khỏi tất cả các rào cản. Để đồng nhất hoàn toàn với những trải nghiệm mới, 

sẽ là cần thiết để khảo sát tất cả các cách thức có thể để khai mở hoàn toàn các nguồn 

năng lượng mới. Một lúc nào đó, điều này sẽ có vẻ như mọi thứ đang trở nên tồi tệ, 

bởi vì có rất nhiều thứ “xằng bậy” sẽ được đưa ra để hàn gắn. Đây là một trong các 

lý do khiến cho mọi thứ có vẻ trở nên tồi tệ trên Trái Đất. Tất cả những thứ sai trái 

cần phải được bộc lộ ra trước khi chúng có thể được hàn gắn, và vì vậy giai đoạn 

này của quá trình tăng trưởng thường được coi như một sự di chuyển đi xa khỏi sự 

phủ nhận và đi sâu vào sự đối diện với các thực tại của chính bản thân mình. Điều 
này có nghĩa là bạn phải khảo sát tất cả các nơi trong tâm hồn mình mà đã bị che 

dấu trong bóng tối và trong sự đè nén. Nó có nghĩa là chiếu ánh sáng của sự thật vào 

những góc tối của tâm hồn. 

Con đường đi của linh hồn thường được miêu tả như một cái cầu thang lên 

Thiên Đàng. Các bậc thang đi lên cao thể hiện các trải nghiệm khám phá và các sự 
thức tỉnh nhanh chóng, trong khi những chiếu nghỉ của cầu thang thể hiện sự thanh 

lọc và làm sạch những cái Tôi xưa cũ trong giai đoạn 2 và ngoài ra là cả những thứ 

mà người nhận thông điệp này gọi là giai đoạn củng cố, hay giai đoạn 3. Củng cố 

có nghĩa là các khía cạnh của cái Tôi mà đã được mở rộng nhanh chóng trong sự 
hiểu biết sẽ phải chờ đợi các khía cạnh chậm hơn của các cái Tôi khác để bắt kịp 

nhau. Tuy nhiên, hãy để chúng tôi nói về giai đoạn 2 của quá trình tăng trưởng. 

Trong giai đoạn 2, sự giác ngộ tạm thời được trải nghiệm và các bạn cảm thấy 

rằng giai đoạn này dường như đã đi qua song thực tế những khuôn mẫu cũ có vẻ 

như đang bắt đầu trở lại. “Bước trở lại” này có thể hiểu như một dạng của các ý nghĩ 
xưa cũ đang ngóc những cái đầu nhỏ xấu xí của chúng lên khi mà các bạn nghĩ là 

đã hoàn toàn dọn sạch chúng. Nó có thể là một nỗi đau xưa cũ hay sự oán giận dâng 

lên ít nhất là ở thời điểm thích hợp và thuận tiện. Nó có thể là một điều gì đó xấu hổ 

mà các bạn đã nói trước mọi người, hay cái gì đó mà mang đến một xúc cảm xưa cũ 

của sự tủi thẹn. 

Các bạn có thể nhận thấy rằng thấy bản thân mình tuy có “hiểu biết tốt hơn” 

nhưng vẫn bị rơi vào lối hành xử theo thói quen hết lần này đến lần khác. Có lẽ các 

bạn đã tạo ra một thói nghiện mà muốn xóa bỏ và biết là bản thân mình có thể xóa 

bỏ. Tuy nhiên, nó có vẻ như lại chiếm hữu các bạn ngay khi các bạn nghĩ là đã loại 

bỏ được chúng. 

Có rất nhiều những tàn dư từ cái Tôi ích kỷ xưa cũ của các bạn mà vẫn cần phải 

làm sạch. Hãy nhớ rằng, những tiêu cực này sau khi đi vào mật độ của hình thể, nó 
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mất hàng nghìn năm để các bạn hạ xuống xa hơn vào sự tăm tối và thiếu hiểu biết. 

Đời này qua đời khác, các bạn trở nên càng ngày càng mê đắm trong mật độ của 
chiều kích 3. Vì vậy, sẽ là không thực tế khi nghĩ rằng mọi thứ đang kéo giữ các bạn 

lại có thể biến mất một cách thần kỳ chỉ sau một vài lời quả quyết. Sẽ là không thực 

tế để trông chờ sự làm sạch hoàn toàn khỏi những tiêu cực chỉ sau 20 đến 30 năm 

tăng trưởng cá nhân. 

Thế giới mà các bạn đang sống đã bị thống trị bởi sự tiêu cực. Từ khi những Sự 

An Bài hiện nay được bắt đầu, số lượng những người hướng thiện đang sống trên 

thế giới của các bạn đã tăng lên từ khoảng 20% lên đến khoảng 25%. Mặc dầu quá 

trình này cỏ vẻ như là chậm từ góc nhìn của một đời sống con người trung bình 

nhưng nó đã là phi thường khi các bạn xem xét khoảng thời gian từ lúc xa xưa cho 

đến tận bây giờ trong lịch sử Trái Đất. Thực tế từ đó đến nay mới chỉ có khoảng 300 
linh hồn đã thăng lên về mặt vật lý. 5% số lượng những người mà đã đi về phía ánh 

sáng từ khi các Sự An Bài hiện tại được bắt đầu là hàng triệu linh hồn mà có thể vẫn 

đang lang thang trong bóng tối. 

Các bạn có một thành ngữ là: “Để trở nên cái mà các bạn muốn, phải bắt đầu từ 

cái mà các bạn là”. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đã có một số lượng khổng 
lồ các bạn từ chối nhìn đầy đủ vào những thứ mà họ là. Các bạn có một sự tưởng 

tượng về mọi thứ nên như thế nào và khi chúng không hợp với mô hình của mình, 

các bạn lấy làm đau khổ và phải viện đến các quá trình thực hiện tâm lý nhằm để 

biện minh cho vị trí của các bạn. Điều đơn giản nhất của những thứ này là từ chối 
thẳng thừng. Cho đến khi nào các bạn hiểu và chấp nhận mọi thứ của bản thân mình 

như nó tồn tại bao gồm cả những khiếm khuyết của các bạn, các bạn mới có thể có 

được sự hiểu biết rõ ràng và năng lượng cần thiết để làm sự thay đổi thực sự. 

Giai đoạn thứ hai của sự thanh lọc và sự làm đổ vỡ theo một số triết lý thường 

được gọi là “đêm tối của linh hồn”. 

Giai đoạn 3 - Sự chấp nhận 

Giai đoạn 3 của quá trình tăng trưởng gồm sự tự chấp nhận mình. Đây là lúc 

các bạn bắt đầu chấp nhận và ý thức rằng tất cả các khía cạnh của quá trình trải 

nghiệm mà các bạn nhận được là hoàn hảo bất chấp những sự khiếm khuyết bên 

trong nó. Ngay khi các bạn ngừng gây chiến với các khía cạnh của bản thân mà có 
vẻ như đang kéo giữ bạn trở lại hay di chuyển chậm hơn thì một điều kỳ diệu xảy 

ra. Những phần còn lại của các bạn bắt đầu tăng trưởng và thay đổi. Điều này có 

nghĩa là toàn bộ và tất cả các phần của các bạn đều cảm nhận được bất cứ cái gì mà 

các bạn đang cảm nhận, không cố gắng để trốn chạy hay tránh né nó. Chúng tôi 

không gợi ý các bạn đắm mình trong nó hay đi vào các thái độ đóng kịch như một 

cách để thu hút sự quan tâm và sự thông cảm. Tuy nhiên, các bạn phải vui lòng với 
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trải nghiệm của mình. Các bạn phải vui lòng để trao 100% sự chú tâm vào cái điều 

mà các bạn đang trải nghiệm. 

Ví dụ, tất cả các bạn đang đọc thông điệp này đang ở trong các thân thể con 

người (trừ một vài thực thể ngoài hành tinh đã cố gắng giành lấy các sự sao chép). 

Các thân thể con người hầu như đều biểu hiện các điều không hoàn hảo trong một 

số mặt. Chắc chắn, các bạn biết về những sự hàn gắn ngay tức thì, được gọi là các 

sự hàn gắn “màu nhiệm”, và các quyền năng siêu linh và trực giác. Các bạn biết các 

bạn là một với TĐ. Các bạn biết các bạn có một Vũ Trụ toàn thể đang giúp đỡ các 

bạn tăng trưởng và tiến hóa. Tuy thế, hầu như không có một ngày nào trôi qua mà 

các bạn lại không rơi vào một trong “những nhược điểm con người” mà người nhận 

thông điệp này đã nói đến. Nó có thể là một cơn nhức nhối ở đầu gối hay tê cứng ở 

phần lưng bên dưới. Nó có thể là một cơn đau đầu hay cơn ho. Có lẽ các bạn chỉ 

cảm nhận năng lượng thấp ở vài thời điểm khác nhau trong cả ngày. 

Người nhận thông điệp này có một công thức hai bước cho sự hàn gắn tâm lý:  

_ Thứ nhất: các bạn phải cảm nhận hoàn toàn, trải nghiệm và chấp nhận bất cứ 

cái gì đang xảy ra bên trong bạn và trong cuộc đời bạn. 

_ Thứ hai: các bạn phải có khả năng gỡ mình ra khỏi “vở kịch cuộc sống” và 

nhìn nó từ một nhận thức cao hơn. 

Ngay khi các bạn đã trở nên bộc lộ một cách đầy đủ với trải nghiệm của bản 

thân mình, thì đó chính là lúc các bạn có thể mở rộng sự hiểu biết của mình ra cho 

đến khi các bạn có thể nhìn vở kịch từ bên ngoài của quá trình. Đây là sự tách ra đã 
nói đến trong bước hai của sự hàn gắn. Thực hành thiền định và đơn giản là nhìn 

vào vở kịch của cuộc đời bạn khi nó thể hiện ra chính là chìa khóa của vấn đề. 

Nếu một linh hồn nuông chiều mình quá sâu trong bước đầu tiên và không thể 

trở nên tách ra, anh ấy hay cô ấy thường vịn vào những lý do làm cho họ không thể 

thay đổi. Tất cả các bạn đã biết một ai đó liên tục xúc động và đắm mình trong một 
lượng lớn những đam mê và sự đau khổ, tuy vậy họ không bao giờ hoàn toàn giải 

quyết được các vấn đề trong tay. 

Ngược lại, những người gỡ ra mà không cảm nhận đầy đủ và trải nghiệm cái gì 

đang xảy ra là “những người trí thức trong tháp ngà” hay còn gọi là “người lý thuyết 

suông”. Đó là những người sử dụng hầu hết các cuộc đời của họ để nói và nghĩ về 
mọi thứ và hiếm khi trải nghiệm chúng. Những linh hồn này thường được gọi là 

“những cậu em rỗng tuếch” hay “những người mơ mộng hão huyền”. 

Các bạn không thể chiến thắng và  vượt qua thế giới này bằng cách từ chối nó, 

hay giả bộ là các bạn không cảm thấy gì, hay bằng cách cố gắng đi bên trên nhân 
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tính của các bạn. Ngay khi các bạn hoàn toàn chấp nhận nhân tính của mình và làm 

việc với nó, cái Tôi thiêng liêng của các bạn sẽ trao cho các bạn những công cụ cần 
thiết để vượt qua hoàn toàn các giới hạn của thế giới 3D. Thực tế, bằng việc hiểu 

biết và chấp nhận tất cả các khía cạnh của bản thân mình, các bạn chính là đang 

mang tất cả các khía cạnh đó đặt lên trên mặt bàn nơi mà những sự giải quyết thực 

sự có thể được thực hiện. 

Giai đoạn 4 - Sự hợp nhất 

Giai đoạn cuối cùng của quá trình tăng trưởng bao gồm việc mang đến bên nhau 

tất cả các khía cạnh của bản thân nhờ vậy chúng hoạt động như một tổng thể hoàn 

thiện. Khi tất cả các khía cạnh của bạn đang làm việc cùng nhau, các bạn là bất bại 

và không thể ngăn chặn được. Các bạn có thể dời núi. 

Có các kỹ thuật khác nhau cho việc đạt được sự hợp nhất linh hồn. Kỹ thuật 
“phòng hội thảo” (conference room) của người nhận thông điệp này là một ví dụ. 

Đây là một bài tập nơi mà các phần khác nhau của bản thân gặp gỡ nhau xung quanh 

một bàn hội thảo và mỗi một khía cạnh bày tỏ quan điểm của nó về tình trạng, cùng 

với việc phô bày những nỗi sợ hay những sự ngờ vực mà cần phải được làm sạch. 

Ngay khi các khía cạnh khác nhau có thể đạt đến một sự nhất trí về cách tiến lên, sự 

tiến bộ thực sự đã được thực hiện. 

Bước đầu tiên để hợp nhất linh hồn bao gồm trở nên hiểu biết về các phần khác 

nhau của bản thân. Đây là nguyên nhân tại sao chúng tôi đã tính đến việc phân tích 

khá là cặn kẽ về các thân thể tình cảm và trí tuệ trong các bài trước. Càng khảo sát 
rõ ràng cái Tôi và các khía cạnh khác nhau của nó, càng dễ để biết chính xác mỗi 

một khía cạnh muốn cái gì. Nhiều lần một khía cạnh cụ thể chỉ muốn được yêu 

thương và được chấp nhận, hay chí ít, được hiểu biết và được lắng nghe. Khi các 

bạn đi qua những thay đổi của Trái Đất, điều quan trọng là lắng nghe cẩn thận tất cả 

các khía cạnh của tâm hồn mình, bao gồm cả cái gọi là “đứa trẻ bên trong” của các 
bạn. Thực sự, các bạn có nhiều “đứa trẻ bên trong”. Mỗi đứa có một tiếng nói mà 

cần phải được lắng nghe và chấp nhận, thậm chí nếu các bạn quyết định không nghe 

theo lời khuyên của giọng nói đó. 

Có rất nhiều điều hơn nữa chúng tôi có thể nói về tâm lý của cái Tôi, nhưng 

chúng tôi phải tạm biệt ở đây để sang chủ đề liên quan khác. 
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TỔNG QUAN VỀ CÁC DÒNG THỜI GIAN 

TƯƠNG LAI 

 

Một cái nhìn cơ bản về tương lai 

Thức ăn của các bạn là hữu cơ. Nước uống của các bạn là tinh khiết, ngọt ngào 

và sạch sẽ. Y học của các bạn là một sự kết hợp tốt nhất mà công nghệ cung cấp, 

cảm giác thông thường được làm dịu đi và có một sự trở lại với các phương thuốc 

tự nhiên, thảo mộc. Tất cả được cung cấp miễn phí bởi những linh hồn yêu thương. 

Thời đại của những người có và những người không có đã chấm dứt. Các bạn 

tất cả đều dư dật vượt trên sự tưởng tượng lạc quan nhất của các bạn bởi vì các bạn 

đã được trao chìa khóa để đến với Nước Trời (Kingdom). Với sự giúp đỡ của những 
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người bạn đã thăng lên và những người hướng dẫn tinh thần, các bạn sẽ được chỉ 

cho cách để đưa Trái Đất trở lại thành một Thiên Đàng, một vườn Eden mới. 

Các bạn biết rằng thời gian này hòa bình là sự thực. Nó sẽ không tàn phai và 

khô héo vì sự trở lại của mùa đông. Các bạn nhìn thấy thế giới cũ đang tan vỡ trước 

mắt các bạn, nhưng đây là lần cuối cùng mà các bạn là một phần của sự hưng thịnh 

và suy tàn của các nền văn minh. Các bạn sẽ không còn nhìn thấy loài người phát 

triển đến tầm cao lớn chỉ sau khi sụp đổ một lần nữa. Trái Đất Mới này mà các bạn 

cảm nhận trong thân thể mình là lưu lại ở đây. 

Các bạn đang ở phía bên này của cánh cổng 2012. Sau ngày 21/12/2012, các 

bạn cảm thấy các năng lượng của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (Galactic Shift) đang 

tăng lên, thậm chí khi mà các năng lượng của sự tiến động thẳng hàng năm 2012 bắt 

đầu dịu xuống. 

Các bạn biết là nhiều thay đổi vĩ đại đang đến và phần lớn những gì thuộc về 

Trái Đất cũ đang tan vỡ. Từng lớp, từng lớp các quyền lợi được đảm bảo, những 

người vận động hành lang, những nhà lãnh đạo ích kỷ, các mô hình y tế sụp đổ, các 

hình mẫu kinh tế già cỗi, và các hệ thống pháp luật lỗi thời tiếp tục sụp đổ xung 

quanh các bạn, để lại một đống đổ nát nơi mà xưa kia những thiết chế vĩ đại đã từng 

tồn tại. Các bạn không thương tiếc cho sự mất đi của những lâu đài xây trên cát này. 

Các bạn cảm thấy thương hại cho những người sùng bái trong những thiết chế 

này, đang tin rằng sự cứu rỗi của họ được đặt vào kế hoạch hưu trí hay danh mục 

đầu tư chứng khoán của họ. Bây giờ các bạn biết rằng những “vật đảm bảo” này 

không là cái gì ngoài sự an tâm giả tạo. 

Trong thế giới mật độ 4 của các bạn, các bạn giờ đây đang sống trong một gia 

đình mở rộng, hay một cộng đồng quốc tế. Nơi đây, mọi thứ của giá trị thực đang 

mọc lên trên những mảnh đất năm mẫu Anh, hay đến thành dòng vào các tấm pin 

Mặt Trời 120 watt trên mái nhà. Hôm nay, một nhà phát minh trẻ tuổi đến cộng 
đồng của các bạn, chứng minh thiết bị năng lượng điểm không của anh ấy. Cho đến 

tận cánh cổng 2012, anh ấy đã có khó khăn trong việc vận hành thiết bị một cách ổn 

định. Giờ đây, khi đã ở bên này của cánh cổng, nó có vẻ như làm việc khá ổn, cho 

dù nó đã được chế tạo từ lâu rồi. 

Sự tiêu cực mà trước kia chống lại lực lượng tử không còn hiện diện nữa. Việc 
chấp nhận sự dồi dào không giới hạn của Sự Sáng Tạo đã đến với cộng đồng này và 

bằng chứng xác thực của luật bất biến của Tình Yêu Vô Hạn đã đến. 

Trải nghiệm ngưỡng cửa  2012 
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Điều này đã không phải là điều dễ dàng. Thực tế, khi điều này lần đầu tiên được 

viết ra, người nhận thông điệp này đang ở bên kia cánh cổng của sự tiến động thẳng 
hàng (trong sự mô tả này, các Đấng Sáng Tạo và cái Tôi cao hơn của Sal Rachele 

đang đứng tại một thời điểm của tương lai sau ngày 21/12/2012 và ghi lại những 

điều được trông thấy - ghi chú của người dịch). Mặc dầu cánh cổng đó đã hiện ra lờ 

mờ trước mắt anh ta, thực tại trội trên Trái Đất vẫn có vẻ thu hút tâm trí của anh ấy 

vào những vấn đề như những lời hứa chính trị không được thực hiện, tình trạng 
nghèo nàn cùng cực, phóng xạ lan tràn từ sự rò rỉ các nhà máy điện hạt nhân, ô 

nhiễm đại dương do các vụ tràn dầu, thời tiết thất thường, và khoản nợ kinh tế khổng 

lồ không thể kiểm soát được. Để nhìn xuyên qua những ảo ảnh của sự tan vỡ thế 

giới sắp tới với viễn cảnh sáng sủa của tương lai, anh ấy đã bắt đầu, với sự giúp đỡ 

của chúng tôi và sự giúp đỡ của hàng nghìn những Lightworker, hình thành nên một 
kế hoạch để tối đa hóa cơ hội đã được ban cho bởi cánh cổng của sự tiến động thẳng 

hàng. 

Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị vượt qua cánh cổng tiến động thẳng hàng vào 

ngày 21/12/2012 là tập hợp những Lightworker của thế giới tại những điểm thần 

thánh ở khắp các lục địa. Ở một số nơi, chỉ một vài linh hồn là có sự hiện diện vật 
lý, trong khi ở những nơi khác, vài trăm, hay thậm chí vài nghìn, đến để cầu nguyện, 

thiền định, hát, nhảy múa, và chia sẻ những câu chuyện. Những nghi lễ đã được tạo 

lập để chuẩn bị cho các cá nhân khi ngày ấy đến gần. 

Trong ba ngày từ 20 đến 22/12/2012, thức ăn thanh khiết và nước uống sạch sẽ 
được mang tới những địa điểm tổ chức, cùng các nhà vệ sinh xách tay và, nếu cần 

thiết, các máy phát điện, phụ thuộc vào nhu cầu cần thiết. Các phương tiện vận 

chuyển được để lại và trong ba ngày, các linh hồn chỉ đơn giản ở cùng nhau trong 

những địa điểm thần thánh của họ, cắm trại và nghỉ ngơi khi cần. Biết rằng họ không 

thể sử dụng các thiết bị điện tử khác nhau của họ, họ bằng lòng tắt chúng đi và đơn 
giản ở cùng với nhau, thường trong sự thinh lặng, đôi khi có tiếng cười và những 

giọt nước mắt. 

Ở một số địa điểm, những vòng tròn lớn hay những mê cung được dựng lên và 

những nghi lễ thần thánh khác nhau sẽ được thực hiện bên trong các vòng tròn. Các 

trang phục được mặc vào, micro bị bỏ qua, trống được đánh lên, và cảm xúc chân 

thành trào dâng. 

Rất ít người biết đang chờ đợi cái gì. Một số người cho rằng không có thay đổi 

gì nhiều:  ngày sẽ đến và đi, họ sẽ có buổi cầu nguyện và nhảy nhót vui vẻ cùng với 

nhau, họ sẽ trở về nhà, trở lại với gia đình của họ, các công việc, và các trách nhiệm. 

Từ một quan điểm nhận thức mật độ 3, điều này thực sự là cái xảy ra cho nhiều 
người. Nhưng thậm chí trong những người nghi ngờ nhất và thực dụng nhất, một 

cái gì đó đã chuyển đổi hết sức sâu sắc. 
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Trong 3 ngày ấy, lúc đầu thời gian dường như di chuyển rất chậm, và sau đó 

dừng lại. Trong một lượng thời gian không xác định, các linh hồn đã đến cùng nhau 
cảm thấy một cái ôm siết chặt sâu kín của một cái gì đấy mà họ không thể định nghĩa 

được. Nó dường như là họ đã luôn luôn ở bên nhau, nơi đây trên đỉnh núi, hay sa 

mạc, hay địa điểm tập kết linh thiêng. Lửa trại, mê cung, các căn lều, và các dụng 

cụ âm nhạc là một phần của một điệu nhảy Vũ Trụ kéo dài mãi mãi. 

Vậy thì nó đã trôi qua hay vẫn còn? Khi các linh hồn chậm rãi thu dọn thiết bị 

của họ và trở về để bắt đầu hành trình trở lại với các cuộc sống cũ, có một cảm xúc 

khác biệt mà không bao giờ giống như thế một lần nữa. Một cánh cửa đã được mở 

ra, họ đã đi xuyên qua nó và nó đã đóng lại đằng sau họ, không bao giờ được tái 

viếng thăm theo cách thức tương tự. Những linh hồn này, những người đã tham dự 

vào 3 ngày của buổi lễ này chỉ đơn giản là khác đi. 

Thế giới của chiến tranh, thảm họa, sự kiểm soát, sự thao túng, các chương trình 

nghị sự, chủ nghĩa tiêu thụ, và trò giải trí vô bổ, có vẻ như không có thực nữa. Những 

linh hồn này không còn có điều gì chung với thế giới đó. Nó không là gì thậm chí 

là nếu nó có tồn tại hay không. Nó có ít hoặc không còn ý nghĩa gì nữa. Cái thế giới 

mà họ đã trải nghiệm trong vòng tròn linh thiêng, cao trên các đỉnh núi, trong 3 ngày 

đó, đã là thực hơn bất cứ cái gì mà họ đã trải nghiệm trong cuộc đời họ. 

Một số linh hồn đã tham dự nhiều những buổi hội thảo nhằm giúp tăng trưởng 

cá nhân và những sự kiện chuyên sâu trong nhiều năm và họ đã biết về trạng thái 

năng lượng cao tạm thời sẽ xảy ra khi những linh hồn có cùng tư tưởng đến với 

nhau. Họ biết tất cả về việc làm sao mà nó phai nhạt đi vài ngày sau, khi một lần 

nữa họ lại bị thu hút trở lại với thế giới cũ quen thuộc của sự tranh đấu. Nhưng lần 

này đã hoàn toàn khác hẳn. Họ đơn giản là không thể đồng nhất trở lại với các lối 

mòn cũ. Các cuộc sống của họ bây giờ là vô nghĩa (cuộc sống cũ). Không có năng 

lượng hay ý chí để theo đuổi các khuôn mẫu cũ của sự chinh phục hay quyền lực. 
Một cách hăng hái, những linh hồn đã chuyển đổi này trông đợi vào buổi gặp mặt 

tiếp theo trên núi, hay cuộc hành trình vào sa mạc, với những người bạn mới tìm 

thấy của họ. 

Bài học khó khăn nhất cho những linh hồn mới phát triển này liên quan đến 

cách làm thế nào để giải quyết với gia đình và những người bạn, những người đã 

không tham dự trong các buổi lễ. Một số người đã không tham dự các buổi lễ là khá 

ổn. Có lẽ họ đã dừng lại và suy ngẫm bất cứ nơi đâu họ đến: trong các thành phố, 

tại văn phòng làm việc, trong khi đi mua sắm. Trong một vài trường hợp, những 

người này mà đã không thoát ra khỏi “công việc thường ngày” đã đồng nhất bên 

trong linh hồn họ và đã có thể tách ra khỏi sự lộn xộn và những hỗn loạn mà có vẻ 

tăng lên trong số đông loài người. 
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Nhưng đối với phần đông những người đã trở lại từ buổi lễ mà đang sống với 

gia đình và bạn bè, sự giao tiếp trở nên khó khăn hơn bởi vì đã có một sự chuyển 
đổi sâu sắc về các giá trị và nhận thức trong những người được khai sáng này. Một 

thành viên gia đình hay một người yêu của họ có thể tiếp cận một linh hồn đã chuyển 

đổi và mắng mỏ anh ta vì không quan tâm đến “những trách nhiệm hàng ngày” trong 

khi đang “nghỉ ngơi”. Đối với linh hồn đã khai sáng, những sự buộc tội như vậy là 

không có cơ sở, vô nghĩa và không thích hợp. 

Tất nhiên, tình yêu và tình thương vẫn còn đó trong những linh hồn mới chuyển 

đổi, hiển nhiên là nhiều hơn trước đây, nhưng gắn kết tình cảm để sống theo một bộ 

các hệ thống niềm tin cũ đã bị cắt đứt. Những linh hồn đã thức tỉnh vẫn ở trong thế 

giới, nhưng không còn thuộc về thế giới. 

Điều hiển nhiên đối với nhiều những linh hồn mới thức tỉnh là một số những 
người bạn và các thành viên gia đình của họ sẽ không làm cuộc hành trình vào các 

thực tại cao hơn cùng với họ, và như thế quá trình buông bỏ, quên lãng và giải phóng 

những người yêu mến của họ bắt đầu. Nhiều nỗi thương tiếc được bày tỏ và được 

hợp nhất. Những người được khai sáng biết rằng những người bạn và gia đình yêu 

mến này đã lựa chọn một con đường khác và con đường đó phải được tôn trọng. Tất 
cả những điều mà các linh hồn đã chuyển đổi làm đã trở nên một ví dụ của một lối 

sống mới. Nó đặt ra cho mỗi thành viên gia đình để đi cùng nhau hoặc chia tay. 

Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4 

Trước khi cánh cổng mở ra, nhiều linh hồn đã nghe về sự bất tử của thân thể vật 
lý, tuổi thọ, sự chữa trị huyền diệu, và sự phục sinh tự nhiên, nhưng những ý tưởng 

như thế nghe giống như sản phẩm của những người hoang tưởng, hay có lẽ những 

ảo giác của những người từ chối đối diện với cái chết của họ theo cách: “Những thứ 

này xảy ra với một vài vị thánh hay nhà yogi, những người thiền định vài tiếng một 

ngày, nhưng chúng sẽ không bao giờ xảy ra với tôi”. 

Đó là một điệp khúc thường xuyên trong những ngày đó. Nhưng giờ đây một 

cái gì đấy rất lý thú đã xảy ra. Những nhược điểm trên da trong nhiều năm đã biến 

mất. Nhiều năng lượng dâng lên và hạ xuống trong cột sống, thậm chí trong những 

thời gian năng lượng “thấp”. Cái gọi là những ý nghĩ “vớ vẩn” có vẻ sẽ diễn ra trong 

cuộc sống của họ, và thành ngữ, “Hãy cẩn thận với cái mà các bạn yêu cầu, bởi các 
bạn có thể nhận được nó”, trở nên luật mới của thế giới. Có nhiều thứ đồng thời xuất 

hiện mà các linh hồn được khai sáng có thể đơn giản không để ý đến chúng. Những 

thứ xảy ra mà không có trí tưởng tượng nào có thể làm ra được. 

Nó không phải là trường hợp của những thứ “quá tuyệt vời để có thể tin là sự 

thật”. Không có cảm giác là má phanh đã rơi ra và nghiệp tiêu cực sẽ chất đống lại, 
đang nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Không, thực tại đã thay đổi. Lực mà 
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có vẻ như dập tắp những ý nghĩ hy vọng, hạnh phúc trong các thời gian quá khứ đơn 

giản mất đi tính hiện thực. Dường như một lượng lớn dân số của Trái Đất, những 
người với sự tiêu cực nhiều nhất, đã bất ngờ biến mất. Họ không còn tồn tại trong 

thực tại mới này, ít nhất là về mặt năng lượng. 

Những người đang trải nghiệm sự mất liên kết này với thế giới cũ được nhắc 

nhở về một bộ phim mà họ đã xem trước kia, trong phim những người với các linh 

hồn thật sự thì xuất hiện trong màu sắc sống động, và tất cả những người còn lại thì 

xuất hiện trong dạng đen và trắng. Trong khi họ biết rằng tất cả mọi tạo vật đều có 

linh hồn, họ bắt đầu lấy làm ngạc nhiên nếu linh hồn của nhiều người khắp thế giới 

đã rời đi, để lại những thân thể trống rỗng.  

Bây giờ, dường như có hai thế giới tách biệt nhau, một thế giới với những linh 

hồn có chủ quyền, sinh động và đầy sức sống, và một thế giới với những cái vỏ 

trống rỗng đang đi qua những sự vận động của sự sống mà không thực sự sống. 

Những linh hồn mật độ 4 vẫn là con người. Họ có những cảm xúc khác với niềm 

vui tinh khiết và sự nhập định. Nhưng chúng chỉ là các cảm xúc. Những linh hồn 

này không còn đồng nhất với các cảm xúc. Những cảm giác và ấn tượng đơn giản 

đến và đi giống như cơn gió. 

Những con người mật độ 3 vẫn có linh hồn, nhưng họ bị bắt trong vở kịch của 

cuộc sống thường ngày và càng ngày càng có ít sự tương tác với những linh hồn 

giác ngộ. 

Trong thực tế, bây giờ có 3 thế giới. Đối với những người trên con đường thăng 
lên vào mật độ 5, bắt đầu nhìn thấy mọi thứ mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây. 

Các cành cây có sự sống với các tạo vật đủ hình dáng và màu sắc. Các bạn có thể 

nghe thấy theo đúng nghĩa đen tư tưởng của cơn gió khi nó thì thầm trên cây. Tất cả 

mọi thứ đều rung động và lung linh, không chỉ với ánh sáng, mà còn với tư tưởng. 

Một cảm giác sâu sắc của sự Nhất Thể thấm vào mọi vật. Mặc dầu những người mới 
thăng lên có thể vẫn nhìn thấy và nghe thấy những người trong mật độ 4 của Trái 

Đất Mới, hiển nhiên là những người trong mật độ 4 không thể nhìn thấy và trải 

nghiệm rất nhiều những thực tại mật độ 5 này. 

Khi thời gian trôi đi và sự tiến động thẳng hàng bắt đầu rời khỏi vị trí, con người 

nhận thấy những thay đổi là thường xuyên. Những người giác ngộ đơn giản không 
trở lại với lối sống cũ của họ. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời họ đã được sắp đặt từ 

trên cao. Họ đã được di chuyển vào những vị trí trách nhiệm mới của họ. Nếu họ cố 

gắng để làm những sự lựa chọn chống lại con đường cao hơn của linh hồn, sẽ không 

còn năng lượng để tiếp tục cho bất cứ sự lựa chọn nào nếu những hành động và 

những ý tưởng như vậy được dựa trên bản ngã hay dựa trên cách nghĩ cũ. Trong một 
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số trường hợp, tâm trí đơn giản ngừng làm việc hoàn toàn - ít nhất là đối với tư duy 

lôgich, lý luận, phân tích, những cái trước đây thường kiểm soát mọi thứ. 

Ngược lại, bất cứ khi nào một linh hồn quyết định hành động dưới một sự thúc 

đẩy cao hơn, sự thúc đẩy thẳng hàng với mục tiêu thực sự của linh hồn, nguồn năng 

lượng ào đến dường như vô tận. Những người phù hợp sẽ xuất hiện, những hoàn 

cảnh phù hợp sẽ xuất hiện. Nó trở nên dễ dàng không thể tin được để làm những sự 

lựa chọn sáng suốt bởi vì những sự lựa chọn xuất phát từ nhận thức giới hạn của bản 

ngã sẽ mất đi sự hấp dẫn. Họ sẽ cảm thấy đơn giản là dễ sợ và chán ghét (đối với 

những sự lựa chọn xuất phát từ nhận thức giới hạn của bản ngã). 

Những thói quen cũ bị bỏ qua một cách dễ dàng từ một nhận thức tiến bộ của 

một linh hồn mật độ 4. Một cách bất ngờ, những người hút thuốc không con khao 

khát châm thêm điếu thuốc lá khác. Những chai rượu mất đi sự hấp dẫn của nó. Một 
loạt những quy định y tế không cần sử dụng đến. Ngoài những mục đích nghi lễ, 

những thứ gây nghiện không còn được quan tâm. Thực phẩm chế biến hàng loạt 

được cung cấp không phải để giải khuây. Những linh hồn mới thức tỉnh bị thu hút 

đến thức ăn và những hoạt động có sức sống và có sinh lực mà phục vụ cho sự tăng 

trưởng và sức khỏe của họ. 

Bất cứ khi nào những linh hồn mật độ 4 bắt gặp những người trong mật độ 3, 

họ sẽ không có điểm gì chung cả. Thực tế là, những linh hồn mật độ 3 tồn tại trong 

màu trắng và đen, không có màu sắc sống động. Các cuộc sống của họ đã hoàn toàn 

vô nghĩa với những người đã đi qua cổng. 

Những người giác ngộ có rất nhiều tình thương cho những người đã không làm 

cuộc hành trình với họ, nhưng chỉ cố gắng khi họ có thể, họ đơn giản là không thể 

thông cảm hay đồng cảm thêm nữa. Hai nhóm linh hồn này giờ đây có vẻ như sống 

trong hai thực tại riêng biệt. 

Những linh hồn mật độ 5 vẫn có thể liên hệ với mật độ 4. Thực tế, họ trở thành 
những người thầy của Trái Đất Mới, đã đồng nhất đủ với những tiêu cực đến điểm 

mà họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những động lực của mối quan hệ và tương 

tác năng lượng bên trong những sinh viên mật độ 4 của họ. 

Những linh hồn mật độ 4 biết ơn với sự hiện diện của những người đã thăng lên 

trong mật độ 5. Họ cảm thấy được khuyến khích, được yêu thương và được chăm 
sóc và biết là cuộc hành trình vào sự thăng lên bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều khi một 

số người đã vượt qua được các rào cản để tiến vào sự bất tử thực sự. 

Những linh hồn mật độ 5 không biến mất vào ánh sáng ngay lập tức, giống như 

sự mê ly (rapture) của Thiên Chúa giáo. Họ vẫn xuất hiện trong dạng con người và 

có thể tương tác trong một cách có chút bình thường với những linh hồn mật độ 4, 
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nhưng các thân thể của họ nhanh chóng trở nên tỏa sáng hơn và cuối cùng bắt đầu 

phát quang rực rỡ. Khi thời gian trôi đi, họ trở nên trơ đối với những thay đổi của 
môi trường, có thể thức trong thời gian dài và chịu đựng được với sự thay đổi nhiệt 

độ rất lớn. Cuối cùng, họ không cần thức ăn hay chỗ ở nữa. 

Góc nhìn từ dưới lên 

Đối với những người kẹt trong mật độ 3 bao gồm những linh hồn từ chối là một 

phần của Trái Đất Mới, họ có vẻ coi những người giác ngộ như là đã chìm xuống 
đáy của một cái bể bơi, hay đã nhảy xuống một vách đá, nói năng nhảm nhí và ứng 

xử theo những cách điên rồ. 

Trong một giai đoạn, những người của thế giới cũ cảm thấy một cảm giác mất 

đị sự nhận thức là những người yêu mến của họ đã tham dự hay gia nhập một số 

phong trào môi trường ngu xuẩn hay những cộng đồng tâm linh, nhưng khi những 
linh hồn chưa giác ngộ nhận ra là họ không thể làm gì để mang trở lại những người 

anh em và chị em đã “mất” của họ, họ đành cam chịu trở lại với công việc thường 

ngày. Mặc dầu những thể chế mà họ dựa vào đang suy tàn và đang chết, những 

người u mê rất khó nhận ra.  

Càng ngày những biện pháp khắc khổ càng được tạo ra, hay quy định khắt khe 
được áp đặt lên sự tiêu thụ của một loại nhiên liệu hiếm, họ chỉ đi cùng điều này, 

bằng cách hợp lý hóa nó như là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Các cuộc sống 

của họ tương tự như những con ếch trong một nồi nước được đun sôi dần dần lên. 

Từng chút, từng chút tự do của họ bị xói mòn, nhưng họ vẫn không nhận ra. 

Nhiều những linh hồn chưa giác ngộ bị ốm mà không giải thích được. Các thân 

thể của họ có vẻ như không làm việc được như trước đây. Các bác sĩ có thể không 

tìm thấy điều gì không ổn, hay trong một số trường hợp, họ tìm thấy tất cả đều không 

ổn, và sự ốm đau trở nên chuyện tầm thường để được xem xét đến. 

Khi chế độ phân phối thực phẩm và nguồn cung cấp bắt đầu, trước tiên nó bị 
chống lại một cách yếu ớt, nhưng một cách nhanh chóng tâm lý đám đông chiếm 

lĩnh và con người quyết định đầu hàng với sự khó khăn. 

Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ 

Như chúng tôi đã đề cập lúc trước, một trong những khía cạnh khó khăn nhất 

của sự chuyển đổi này là sự chia tách mà cắt đứt các mối ràng buộc gia đình. Rất 
nhiều những linh hồn giác ngộ đã bị hiểu nhầm bởi gia đình ruột thịt của họ và trong 

một số trường hợp thậm chí bị “chối bỏ”. Đôi khi những người đã thức tỉnh bị nhạo 

báng công khai, với những cái lắc đầu chán nản của những người ruột thịt. Những 

thành viên gia đình khác chỉ kết luận là những người giác ngộ đang chạy trốn khỏi 
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nhiều vấn đề mà con người phải đối mặt và đã chọn một viễn cảnh bịa đặt không 

tưởng về cuộc sống không có vẻ gì là thực tế. Thông thường, những người vợ/chồng 
và những thành viên gia đình gần gũi có thể tăng sự ủng hộ bên ngoài, như là vay 

tiền cho họ để hoàn thành những giấc mơ “ngông cuồng và vô giá trị”, trong khi ở 

những trường hợp khác họ bị cắt bớt đi ý muốn, hay bị áp lực phải bán tài sản gia 

đình họ. 

Tất nhiên, các thách thức lớn nhất là tình cảm. Các mối ràng buộc gia đình có 

thể khá sâu đậm và nó nhanh chóng trở nên điều hiển nhiên cho nhiều người rằng 

điều này đã là một sự chia cắt lâu dài và hoàn toàn, ít nhất là trong đời này. Những 

giọt nước mắt rơi xuống ở cả hai phía, và trong khi những người bị kẹt trong mật độ 

3 sẽ có vẻ giữ sự oán giận và tiếc nuối, thì những Lightworker nhanh chóng quên 

lãng và, với sự giúp đỡ của gia đình tâm linh mới và những người bạn, họ giải quyết 

nhanh chóng những nỗi đau khổ và buồn phiền xuất hiện từ cuộc khởi hành. 

Khi những Lightworker để gia đình mật độ 3 của họ lại phía sau, cuộc sống bắt 

đầu cải thiện đáng kể đối với hầu hết những linh hồn mật độ 4. Một cách bất ngờ 

khi đám mây tan đi và ánh sáng chiếu rọi của cuộc đời mới soi sáng tâm trí và trái 

tim họ. Lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy tự do và nhẹ nhõm. Mặc dầu vẫn còn 
một số những thách thức khi họ lao vào những cuộc sống mới, có một sự nhiệt tình 

mà họ hiếm khi cảm thấy trước kia. Có phần lý tưởng, có phần hiện thực và có phần 

cảm hứng, họ tham dự vào các cơ hội trước mặt họ để cuối cùng xây dựng một xã 

hội thực sự phục vụ cho nhu cầu của tất cả mọi người. 

Họ đến cùng nhau thành đôi, ba người, bốn người, sáu người, mười người, mười 

hai người và nhiều hơn. Tất cả họ đều có một điểm chung. Họ ở đây để xây dựng 

một Trái Đất Mới, trong một số trường hợp là từ hai bàn tay trắng, và trong những 

trường hợp khác với  sự giúp đỡ của các công nghệ tiến bộ và các chuyên gia trong 

các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. 

Giai đoạn 2012 đến 2013 

Khi năm 2012 gần kết thúc và năm 2013 bắt đầu đến, 3 thế giới phân tách hơn 

nữa. Những người trong các mật độ 4 và 5 xây dựng các cuộc sống của họ như vậy 

và họ hiếm khi đi vào những nơi mà ở đó những người mật độ 3 đang vật lộn với 

cuộc sống. 

Một vài linh hồn cao hơn được trao cho những bổn phận trong thế giới mật độ 

3. Có lẽ họ đang làm việc trả nghiệp từ các đời sống trước, hoặc vẫn cảm thấy nhiều 

đồng cảm và thương xót khiến họ không thể hoàn toàn bỏ rơi thế giới của những 

xung đột và bất hòa. Hoặc có lẽ họ có những kỹ năng mà những người hướng dẫn 

tinh thần của họ cảm thấy nó là quan trọng để trao cho những người trong mật độ 3. 
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Là một phần vững chắc của mật độ 4, tuy nhiên, những linh hồn đã khai sáng 

cũng có thể mạo hiểm đến thế giới mật độ 3 với tiện nghi tối thiểu và đưa ra sự giúp 
đỡ cho những người vẫn kẹt trong các con đường cũ. Các cố gắng của họ đôi lúc 

thành công. Vài trường hợp thành công này cho phép một lượng nhỏ những linh hồn 

mật độ 3 lê bước khỏi những niềm tin tiêu cực của họ và đến với sự khoan dung của 

các thế giới cao hơn. 

Khi các thế giới tiếp tục sự chia tách, càng ngày càng ít các sinh mệnh mật độ 

cao hơn có thể trao sự giúp đỡ cho những người bị bẫy trong mật độ 3. Hàng ngày, 

những người giác ngộ sẽ cầu nguyện cho những người ở lại, nhưng nó đã trở nên rõ 

ràng là những linh hồn đang thu hoạch kết quả của cái mà họ đã gieo, trong nhiều 

đời sống. 

Đối với những người đang xây dựng các thành phố ánh sáng trong mật độ 4, 
những khủng hoảng hàng ngày và trên diện rộng của thế giới mật độ 3 có vẻ như xa 

xôi và không thực. Thậm chí khi một thảm họa chỉ cách họ vài dặm, họ cũng không 

nhận thấy. Cuối cùng, sự hỗn loạn dừng tác động hoàn toàn đến những linh hồn giác 

ngộ. 

Các thành phố của ánh sáng không bị cô lập. Những linh hồn mật độ 4 không 
xây các rào chắn chống lại những người xâm nhập mật độ 3. Những người giác ngộ 

không lo lắng về những băng cướp lang thang đang cưỡng hiếp và cướp bóc mọi 

thứ trên đường đi của chúng trong sự tìm kiếm tuyệt vọng thức ăn và nước sạch. 

Bởi vì rung động của những linh hồn mật độ 4 rất khác với những kẻ xâm nhập, một 

băng nhóm bạo lực có thể đi ngang qua một cộng đồng ánh sáng mà không nhìn 

thấy họ. Đây là sự vô hình về mặt tâm lý. Khi có rất ít điểm chung với những người 

khác, luật hấp dẫn không được áp dụng. Thực tế, nó có được áp dụng, nhưng trong 

dạng không hấp dẫn. Những linh hồn trong Trái Đất Mới không còn có bất kỳ nghiệp 

tiêu cực nào để thể hiện ra mà có thể hấp dẫn thảm họa và như thế họ được bảo vệ. 

Những người giác ngộ phát triển những công nghệ mới được xây dựng để chống 

lại những nhiễu loạn điện từ đang tấn công Trái Đất hàng ngày. Họ có thể liên kết 

với những nhóm khác xung quanh hành tinh đang sử dụng những khía cạnh của 

công nghệ viễn thông của hệ thống lưới cũ, trong khi đó dần dần thay thế những hệ 

thống này với các công nghệ mới. Trong khi nhiều vệ tinh của thế giới cũ đã bị vô 

hiệu hóa bởi các cơn bão Mặt Trời và các nhiễu loạn điện từ, những người giác ngộ 

có thể lắp đặt những thiết bị mới trong tầng khí quyển bên trên và cũng được bảo vệ 

để phục vụ cho các cộng đồng ánh sáng của họ. 

Những linh hồn thức tỉnh buôn bán và trao đổi cái gì mà họ cần. Họ bắt đầu cải 

tiến và hoàn thiện các thiết bị năng lượng điểm không, có nghĩa là sẽ có các cách du 

hành nhanh chóng khắp thế giới mà không tiêu tốn các nguồn năng lượng đang suy 

thoái của Trái Đất. Bằng việc ứng dụng những phương pháp nông nghiệp mới, họ 
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bắt đầu phát minh các cách để cung cấp cho tất cả mọi người một cách dễ dàng hơn. 

Mặc dầu vẫn có những vấn đề trong các mối quan hệ gần gũi, sự di chuyển xa khỏi 

bản ngã dẫn đến có ít hơn nhiều các sự xung đột so với trước khi qua cổng 2012. 

Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013 

Khi các linh hồn trên Trái Đất tiếp tục hành trình của họ, sự chia tách giữa 3 xã 

hội tiếp tục trở nên dễ nhận thấy hơn. Những người trong mật độ 4 bắt đầu di chuyển 

một cách đầy đủ hơn vào một sự tận tâm hoàn toàn đối với cuộc sống mới của họ. 
Nhiều người lựa chọn bán các tài sản của họ trong các thành phố và đi về các vùng 

quê. Một số lựa chọn mua một cánh đồng năm mẫu Anh, đầy đủ với nhà đơn sơ, bãi 

chăn gia súc, đồng cỏ, và trong một số trường hợp, các con thú nuôi. Những người 

khác đến với nhau, góp vốn, và tập hợp các mảnh đất với ý định xây dựng những 

ngôi nhà riêng biệt và các ngôi nhà họp mặt tập thể. 

Nó trở nên hiển nhiên rằng những thứ có giá trị nhất là: Sự Sáng Suốt bên trong 

và sự hiểu biết về sự kết nối của cái Một, với TĐ, nuôi dưỡng những mối quan hệ 

con người lành mạnh, khả năng chia sẻ đất đai màu mỡ, và kiến thức của việc làm 

thế nào tạo ra và duy trì các nguồn năng lượng thay thế. 

Mặc dầu những sự sắp đặt cụ thể, các cấu trúc tài chính, những thỏa thuận pháp 
luật và những thứ như vậy cần thiết để tập hợp đất đai và các nguồn năng lượng bị 

phân tán trong nhiều người và trong các cộng đồng, những Lightworker sử dựng 

năng lực sáng tạo bên trong họ để làm ra các chi tiết và tiến lên trong việc xây dựng 

các cộng đồng ánh sáng của họ. Quá trình này đã không dễ dàng. Bên dưới, chúng 
tôi đi một chút vào chi tiết liên quan đến nhiệm vụ quan trọng cho tất cả để làm thế 

nào sống và sáng tạo một cách thực sự cùng với nhau. 

Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ 

Cho đến tận cổng 2012, việc cố gắng sống trong một cộng đồng giác ngộ đã là 

một nhiệm vụ rất khó khăn cho các linh hồn giác ngộ trên Trái Đất. Thông thường, 

bản ngã sẽ can thiệp vào thậm chí trong những vấn đề đơn giản. 

Thường thường một số những dạng của sự xích mích sẽ cản trở sự phát triển 

của cộng đồng, dù nó có hay không gắn với các vấn đề tài chính và pháp luật, hay 

liên quan đến các mối quan hệ mật thiết. Có các vấn đề với những ranh giới vật lý 

và tình cảm. Không có một mức độ hiểu biết trực giác cao, các linh hồn thường có 
những động lực kín đáo cho việc gia nhập một cộng đồng. Nhiều người đã giấu các 

chương trình phía sau hành động và dự định của họ. Một số muốn được chăm sóc 

bởi những người khác, và có những người hách dịch và hay đòi hỏi. Sự mất cân 

bằng sẽ thể hiện ra sau khi các linh hồn đã thực hiện một cam kết tài chính đối với 

một nơi cụ thể, như thế nó không phải là dễ dàng để đơn giản chuyển nhà đi. 
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Ví dụ, một cộng đồng thịnh vượng sẽ cần một sự cân bằng của những lao động, 

các kỹ năng và những lĩnh vực chuyên môn. Nó sẽ không vận hành tốt nếu các bạn 
có, ví dụ, 100 thợ hàn và không có các thợ điện, hay 10 nhà quản lý và không có 

tiền. 

Cuối cùng các cộng đồng phát sinh trên Trái Đất sẽ cần phải học cách tự cung 

tự cấp, có nghĩa là họ sẽ không phụ thuộc chút nào vào tiền tệ của thế giới cũ hay 

hệ thống phân phối toàn cầu cũ. Điều đó hầu như không được biết đến trước sự 

chuyển đổi qua cổng và vẫn còn là hiếm hoi trong năm 2013. Tất nhiên, họ đã có 

nhiều động lực để trở nên tự cung tự cấp do bởi sự suy tàn nhanh chóng của hệ thống 

phân phối toàn cầu trong mật độ 3. 

Do vậy các linh hồn đang tiến hóa trên Trái Đất nhanh chóng khám phá ra rằng 

họ phải đến cùng nhau để cầu nguyện, thiền định, sử dụng các phương tiện hàn gắn 
tiến bộ và các kỹ năng sáng tạo nhằm thu hút một cách chính xác những linh hồn 

phù hợp tại mỗi địa điểm. Họ cần phải giữ một sự cân bằng hoàn hảo, không chỉ 

trong lao động chuyên môn mà còn trong tư tưởng. Không phải tất cả các linh hồn 

có cùng một tầng thứ hiểu biết. Vẫn không tránh được là sẽ có một số bài học về 

nghiệp mà sẽ thu hút các linh hồn đến với nhau, và còn thêm những người sẽ không 
có cảm giác về phương hướng và mục đích. Những người khác đến với nhau đơn 

giản để đồng sáng tạo với những sinh mệnh giác ngộ và sẽ “trôi theo dòng” để trợ 

giúp bất cứ nơi đâu cần đến họ. 

Trên hết, Tình Yêu là chất kết dính, sợi dây chung kết nối các cộng đồng non 

trẻ với nhau. Những linh hồn giác ngộ khám phá ra rằng cốt lõi là thiền định cùng 

nhau và duy trì những buổi họp mặt, thường là hàng ngày và đôi khi hàng giờ, bao 

lâu họ dùng đủ thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của họ, như là sản xuất, 

dọn vệ sinh, hay chữa rò rỉ nước … Khi mọi thứ bộc lộ ra, những linh hồn giác ngộ 

bắt đầu nhìn thấy là năng lượng của tư tưởng nhóm đã đủ để vượt qua những thách 

thức khó khăn nhất, cho dù đó là vấn đề tài chính, xã hội, địa lý hay các vấn đề khác. 

Năm 2014 

Khi đạt đến năm 2014, vài yếu tố bắt đầu đi vào ổn định cho những nhóm linh 

hồn trên Trái Đất. Rung động nâng lên nhanh chóng của hành tinh bây giờ đã đủ để 

cho phép những công nghệ mới đầy thú vị xuất hiện. 

Trong quá khứ, và đặc biệt trước khi cánh cổng 2012 mở ra, những nhà phát 

minh máy năng lượng điểm không và những công nghệ khác không thể vượt qua 

được tư tưởng tập thể của sự thiếu thốn, giới hạn và khan hiếm. Số đông bị định 

hướng tiêu cực đã phát ra một trường lượng tử phân cực gây ra một mức độ mất cân 

bằng của năng lượng trên hệ thống lưới của Trái Đất, do đó thâm nhập vào trường 
điện từ tích cực của những nhà phát minh và máy móc của họ. Điều này chống lại 
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sự hoạt động chính xác của máy móc. Trong sự kiện hiếm hoi mà một máy hoạt 

động được trong một trường năng lượng điểm không khi bị vây quanh bởi những 
linh hồn tiêu cực, cường độ của sự đối nghịch vẫn đủ để chống lại việc sản xuất và 

phân phối các thiết bị đó. 

Giờ đây, trong năm 2014, sự đối nghịch đang giảm xuống. Thế giới mật độ 3 

đã mất đi sự kiểm soát và sự ổn định. Nó có vẻ như không một ngày nào trôi qua 

mà không có những thảm họa hay sự cố trong các máy móc quân đội, các hệ thống 

máy tính và các giao diện chính phủ. Dường như là bất cứ cái gì có thể hỏng là sẽ 

hỏng. Và như vậy những nhà phát minh tích cực đối diện với càng ngày càng ít sự 

đối nghịch để mang đến những kết quả trong cố gắng sáng tạo của họ. 

Khi những linh hồn trong các cộng đồng giác ngộ tiếp tục tăng trưởng và tiến 

hóa, hàn gắn những vấn đề tình cảm, buông bỏ những niềm tin giới hạn, và loại bỏ 
những độc tố khỏi các thân thể thấp của họ, một trường lực sáng và mạnh mẽ của 

ánh sáng bắt đầu hình thành xung quanh mỗi cộng đồng. Trường lượng tử tích cực 

này tương thích với các thiết bị năng lượng điểm không và cho phép chúng hoạt 

động một cách chính xác và hiệu quả. Nó cũng tác động như một tấm chắn để chống 

lại những linh hồn tiêu cực xâm phạm những khu định cư của những người giác 

ngộ. 

Cuối cùng, những trường lực như vậy trở nên xác thực đủ để chống lại tất cả 

những linh hồn tiêu cực thâm nhập vào cộng đồng. Không chỉ những nhóm linh hồn 

độc ác đi ngang qua biên giới của cộng đồng, mà trong sự kiện không mong đợi là 

một trong số các linh hồn đen tối ấy đã mạo hiểm thâm nhập vào cộng đồng giác 

ngộ, một điều gì đấy sẽ xảy ra với linh hồn đó, chống lại việc anh ta làm bất cứ điều 

gì có hại. Trong một số trường hợp, linh hồn đó sẽ được thu nhận vào cộng đồng, 

được hàn gắn và được khôi phục lại trạng thái cân bằng. Điều này chỉ xảy ra với các 

linh hồn đã sẵn sàng. Nếu họ đã bị nhúng quá sâu vào sự tối tăm, việc được đối diện 
với những rung động yêu thương của cộng đồng có thể là rất nhiều. Trong một vài 

trường hợp, những linh hồn như vậy có thể bị xem như đang biến mất vào sự khiếp 

sợ đối với sự an toàn tương đối của những người tự coi là đồng chí của họ trong mật 

độ 3. Trong những trường hợp khác, những đau ốm bí ẩn sẽ xảy đến với họ và buộc 

họ phải rút lui. 

Nó trở nên càng ngày càng hiển nhiên là hố sâu ngăn cách giữa Trái Đất giác 

ngộ mới và thế giới cũ của đau đớn, nghèo nàn, khổ cực, hiểm độc, tham lam, đàn 

áp và kiểm soát, đang ngày càng mở rộng. Nhiều những tôn giáo trên Trái Đất đã 

gọi hiện tượng này là, “chia tách lúa mỳ ra khỏi cỏ rác”. 

(Lưu ý: Chúng tôi trong các thế giới cao hơn không sử dụng thành ngữ “chia 

tách lúa mỳ ra khỏi cỏ rác”, bởi vì nó ngụ ý có sự phán xét rằng một số linh hồn là 

có giá trị để thăng lên hơn những người khác, và điều đó không đơn giản như thế. 
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Đây là các luật của tự nhiên. Luật hấp dẫn đề xuất là những linh hồn với một sự 

khác biệt rất lớn về rung động không thể và sẽ không làm việc cùng nhau trừ khi có 
một nghiệp rất mạnh gắn kết họ với nhau. Khi những bài học nghiệp đang đi đến 

hồi kết trên Trái Đất trong vài năm nữa, càng ngày càng ít hơn những mối quan hệ 

như thế biểu hiện ra trong các linh hồn đang tiến hóa.) 

(Lưu ý thêm: Luật hấp dẫn và luật về nghiệp quả thực sự làm việc chặt chẽ với 

nhau. Về bản chất có 3 cách để các linh hồn bị hấp dẫn đến với một linh hồn khác. 

(1) Cho các mục đích đồng sáng tạo, các linh hồn với rung động tương tự sẽ đến 

cùng nhau, như được mô tả trong bài tường thuật này; (2) bạn có thể hấp dẫn những 

linh hồn thuộc một rung động thấp hơn mà có một thỏa thuận nghiệp để học hỏi từ 

bạn - nói cách khác, bạn là người thầy, họ là các học viên; và (3) bạn có thể hấp dẫn 

các vị Thầy đến với bạn, những người đang rung động ở một tầng thứ cao hơn bởi 

vì linh hồn bạn muốn học để đạt được tần số cao hơn đó.) 

Khi những người thức tỉnh làm việc hàng ngày để làm sạch bản thân khỏi các 

nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự kiểm soát của bản ngã, hố sâu ngăn cách giữa những 

linh hồn này và thế giới mật độ 3 tiếp tục tăng lên, cho đến khi trường lực của ánh 

sáng xung quanh cộng đồng trở nên rất lớn đến mức nó bảo vệ cộng đồng khỏi sự 

tiêu cực một cách hoàn toàn và toàn bộ. 

Trước cánh cổng 2012, những linh hồn thức tỉnh vẫn có nhiều rào cản tình cảm 

và tâm trí chưa được giải quyết để có thể tạo ra một trường lực mạnh mẽ như vậy. 

Giờ đây, với sự tận tâm hàn gắn của họ và với sự giúp đỡ từ những người hướng 

dẫn trong các thế giới thượng thiên, những linh hồn giác ngộ cuối cùng có được sự 

bắt đầu của cái mà họ đã làm việc từ lâu và rất khó khăn - một thế giới mới đẹp đẽ, 

vẫn mong manh, nhưng đầy chắc chắn, sự hiểu biết và sự cân bằng. 

Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng (Councils of Light) 

Có các Hội đồng Ánh Sáng đã hình thành từ các hội viên của các cộng đồng 
quốc tế khác nhau đang phát triển trên Trái Đất. Những hội đồng này bao gồm các 

thành viên của các cộng đồng đã tình nguyện giữ vai trò đó, cùng với những người 

được bầu ra bởi số đông các thành viên. Các thành viên hội đồng sẽ lắng nghe thật 

cẩn thận mọi người và làm các quyết định sáng suốt dựa trên ý chí của tất cả các 

linh hồn giác ngộ trong cộng đồng. 

Các hội đồng không dựa vào bất kỳ dạng nào đang tồn tại của các chính phủ 

mật độ 3, nhưng phỏng theo các ý tưởng tốt nhất vốn có bên trong những cấu trúc 

này, cùng với những ý tưởng mới toanh được mang đến từ các chiều kích cao. 

Một số cộng đồng khám phá ý tưởng về sự nhất trí, trong khi các cộng đồng 

khác thực hành nguyên tắc số đông. Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở nên rõ ràng là 
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có một cách khác để làm ra các quyết định mà vượt trên cả sự nhất trí và nguyên tắc 

số đông. Các thành viên hội đồng sẽ thiền định, trở thành Một với nhau, và đơn giản 

biết làm thế nào để tiến lên. 

(Lưu ý: Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã quan sát thấy là hầu hết các hệ thống 

và các thế giới chiều kích cao hơn sử dụng một dạng của các hội đồng giác ngộ 

trong việc ra các quyết định. Hội đồng này của các sinh mệnh ánh sáng không áp 

đặt, đòi hỏi, hay ra lệnh các luật của các thế giới đó. Khi các bạn tiến hóa, một cấu 

trúc như vậy là có thể áp dụng bởi vì tất cả các linh hồn trở nên một vị Thầy, có khả 

năng nhận thức và xác định đường lối cao nhất và tốt nhất của hành động liên quan 

đến tất cả.) 

Giai đoạn 2014 - 2016 

Khi Trái Đất tiếp tục đi vào Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và sự phân tách, các cộng 
đồng ánh sáng phụ thuộc vào nhau cho các nguồn cung cấp và công nghệ. Các linh 

hồn sẽ du hành, sử dụng bất cứ phương tiện nào sẵn có, giữa các cộng đồng ánh 

sáng đang phân bố rải rác khắp toàn cầu. Mặc dầu các phương tiện vận tải truyền 

thống vẫn còn, nó trở nên rất khó khăn để đi lại bằng mô tô, xe bus, tàu hỏa, thuyền, 

và máy bay. Điều này phần lớn là do sự mất giá nhanh chóng của các đồng tiền và 

hệ thống tiền tệ giữa các nước lớn. Nhiên liệu hóa thạch đắt vô cùng và thiếu thốn. 

Giá hàng hóa và dịch vụ cũng tăng phi mã, và việc thiếu thốn những cái được 

gọi là các phương tiện cơ bản bắt đầu rõ ràng, thậm chí trong những nơi tiến bộ nhất 

về công nghệ trong cấu trúc mật độ 3. 

Những linh hồn giác ngộ sử dụng thương mại và trao đổi trước tiên, và phụ 

thuộc càng ngày càng ít vào các phương tiện vận chuyển dựa trên các nguyên liệu 

hóa thạch. Những người vẫn giao tiếp với thế giới mật độ 3 nhận thấy tiền tệ đang 

sử dụng, cho dù là dollar, bảng Anh, yên Nhật hay đồng Euro, sẽ hiếm khi giữ được 

sự ổn định đủ dài để xem như một phương tiện trao đổi. 

Mọi thứ có giá trị thực sẽ đem lại một giá cao trên các thị trường. Có nhiều hỗn 

loạn trong các thành phố lớn, đặc biệt là những thành phố phụ thuộc nặng nề vào 

giao thông toàn cầu, như các vùng thủ đô trong các sa mạc hay dọc theo bờ biển. 

Các vùng biển đã bị đánh bắt cá gần hết, do đó thực phẩm thường đến từ những 

vùng đất xa xôi trồng lương thực chất lượng kém, chủ yếu là đất bạc màu. Một vài 
nhà máy có thể sản xuất nhu yếu phẩm cho cuộc sống mật độ 3 đã gặp trục trặc 

trong vấn đề cung cấp nguyên liệu thô. 

Các chính phủ mật độ 3 ý thức một cách đau đớn về các vấn đề này, nhưng sự 

đồng hóa với bản ngã của họ, dùng nhiều thời gian để tranh luận, bàn cãi và hiếm 

khi giải quyết những sự khác biệt của họ. Khi Trái Đất tiếp tục nâng rung động lên, 
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nhiều và nhiều tiêu cực sẽ bộc lộ trong các cơ quan chính phủ của phần lớn các 

nước. Không thể giải quyết làn sóng đang dâng lên của sự tức giận và sợ hãi, nó trở 
thành điều bình thường khi chứng kiến các cuộc ám sát, những sự bế tắc, các lệnh 

cấm, các cuộc chiến tranh khu vực, và các cuộc đình công. Mặc dầu nhiều công 

nhân cạnh tranh công việc trong một số nhà máy vẫn còn giữ sự hoạt động ở mức 

tới hạn, các thân thể của họ đang bị làm yếu đi dưới những áp lực liên tục của cuộc 

sống trong một thế giới với quá nhiều người và quá ít nguồn cung cấp. Không khí, 
nước, thực phẩm và các tòa nhà đang bị ô nhiễm nặng nề, và sự ô nhiễm này đang 

rung một hồi chuông báo động vào các hệ thống miễn dịch của các linh hồn mật độ 

3. 

Từ một nhận thức sâu hơn, các linh hồn bị kẹt trong mật độ 3 biết rằng họ không 

thể đồng hành cùng những thay đổi đang gia tốc một cách nhanh chóng đang xuất 
hiện trên Trái Đất. Trái Đất giờ đây là một hành tinh mật độ 4 và các linh hồn mật 

độ 3 nhận ra là họ như cá nằm trên thớt. Tầng thứ rung động của họ đã không còn 

tương thích với các tần số cơ bản của Trái Đất. Một cái gì đấy phải được đưa ra và 

đó là hệ thống miễn dịch. Những sự đau ốm tiếp tục tăng lên cho đến khi những 

người bệnh lấp đầy các bệnh viện đến mức quá tải. Sự thiếu thốn các phương tiện y 
tế và việc không còn khả năng trả lương cho các bác sĩ và y tá do khủng hoảng kinh 

tế dẫn đến việc người bệnh chờ đợi rất lâu để được chăm sóc. Ở những nước được 

chính phủ tài trợ y tế, giá chăm sóc y tế cao đã phá vỡ hệ thống. 

Khi các linh hồn giác ngộ trở lại các cộng đồng của họ sau khi mạo hiểm cứu 
những người trong thế giới đó, một giai đoạn điều trị có thể là cần thiết. Các thành 

viên của các cộng đồng tâm linh mật độ 4 đã đến, đưa ra sự hàn gắn và sự hướng 

dẫn để cứu các linh hồn cho đến khi sự tiêu cực được xóa đủ. Những người giác ngộ 

có tình thương lớn cho những đau khổ đang xảy ra trong các thành phố mật độ 3, 

nhưng có rất ít người trong số họ có thể làm được điều gì ngoại trừ việc tiếp tục gửi 
những lời cầu nguyện và những ý nghĩ yêu thương xa hơn và rộng hơn. Từ lâu họ 

đã nhận ra là việc cố gắng giúp đỡ những người đang tranh đấu để họ tự cứu lấy 

mình đã là một đề nghị bất khả thi, giống như có một nỗi ám ảnh Cứu Thế (Messiah 

complex). Thêm nữa, nó thường vi phạm đến tự do ý chí của những linh hồn đang 

chết, những người có vẻ như đang học về mối quan hệ giữa tư tưởng và các hoàn 

cảnh của họ. 

Mất nhiều năm những người giác ngộ mới tự học được bài học này. Trong một 

thời gian dài, nhiều người trong số họ đã cầu xin những người ngoài hành tinh đến 

để cứu họ khỏi Trái Đất vào các phi thuyền và mang họ đến một thế giới không có 

chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Điều này là không được. Những linh hồn mật độ 
4 không tình nguyện đến Trái Đất, chỉ để rời đi trong cơ hội đầu tiên. Họ ở đây để 

làm công việc vất vả là hàn gắn và phục hồi lại các nguyên tắc của sự thật cao hơn, 

một bước tại một giai đoạn. 
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Cho dù bức tranh đẹp đã được vẽ ra bởi một số linh hồn, đối với sự xuất hiện 

các cộng đồng mới, cuộc sống vẫn không dễ dàng cho rất nhiều những linh hồn giác 
ngộ. Những thói quen nghiện ngập đã ngấm sâu, và khi cánh cổng 2012 đã nâng tư 

tưởng của họ lên rất nhiều, nó không phải là liều thuốc tiên để ngay lập tức loại bỏ 

cái Tôi xưa cũ. Thực tế, nó khá giống với một con chim non bị đẩy ra khỏi tổ và 

buộc phải bay hoặc chết. 

Những linh hồn không được suy đi nghĩ lại và cố gắng để quay lại với hoàn 

cảnh trước kia. Thế giới tiện nghi ngắn ngủi đó không tồn tại nữa. Nó đã đang tan 

vỡ từng ngày. 

Thế giới chết chóc mật độ 3 

Khi năm 2015 đến và trôi qua, tình trạng trong thế giới mật độ 3 trở nên hỗn 

loạn hơn. Mực nước biển tiếp tục tăng lên và nền thời tiết thất thường đã gây ra mất 
mùa và sự tàn phá trên diện rộng chưa từng trải nghiệm trước đây. Những người 

vẫn bám vào cái ý tưởng là họ đang kiểm soát sẽ tạo ra những đồng tiền mới và các 

luật lệ thương mại, nhưng các vấn đề vẫn còn đó. Những người lính bắt đầu từ chối 

chiến đấu trong các cuộc xung đột không dứt được tiến hành bởi nhóm này hoặc 

nhóm kia trong một cố gắng tuyệt vọng để giữ lại quyền kiểm soát. 

Một số nước cố gắng thực hiện việc tòng quân bắt buộc, nhưng đã gặp phải sự 

phản đối dữ dội từ chính người dân của họ. Những người phản kháng nằm trên các 

đường phố và đường đi bày tỏ tình trạng với các cơ quan của chính phủ. Nhiều 

người từ lâu đã mất việc làm và một số người vô gia cư và không có việc gì làm tốt 
hơn là cắm trại gần các địa điểm mà những nhà lãnh đạo của họ gặp mặt và phàn 

nàn không dứt về cách làm thế nào để kiểm soát tình hình. 

Một vài nhà lãnh đạo tương đối giác ngộ sẽ đề xuất các giải pháp quyết liệt, chỉ 

để bị loại bỏ (đôi khi đúng như vậy) những người đang cố gắng vô ích trở lại với vẻ 

bề ngoài của cái thế giới mà họ đã biết trước đây. Nội chiến nổ ra trong những nước 
lớn hơn và có vẻ được tổ chức tốt hơn. Những cố gắng đã được thực hiện để lật đổ 

những luật lệ đang tồn tại, nhưng thường khi những hành động như vậy thành công, 

những nhà lãnh đạo mới nhận thấy họ cũng không thể giải quyết được các vấn đề 

rộng lớn mà tất cả mọi người đang phải đối mặt. 

Sự suy thoái của các nguồn năng lượng tự nhiên trở thành lý do chủ yếu dẫn tới 
chiến tranh, và tất cả những cái gọi là phép ứng xử và những quy tắc của chiến tranh 

bị bỏ qua. Nói một cách khác, mọi người đều chỉ vì mình. 

Một thời điểm trong năm 2015, dân số thế giới đạt đến đỉnh điểm của nó, khoảng 

8 tỷ người (tại thời điểm cuốn sách này được viết ra, dân số thế giới vào khoảng 7.3 

tỷ và ước chừng sẽ tăng lên đến 7.8 tỷ trong vài năm nữa). Sự suy kiệt các nguồn 
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năng lượng tự nhiên, cùng với ô nhiễm trên diện rộng và sự hư hỏng hệ miễn dịch, 

tăng tỷ lệ chết ở hầu hết các vùng đồng thời làm giảm tỷ lệ sinh. 

Rất nhiều chất làm biến đổi gen được sử dụng theo những tiêu chuẩn hợp thức, 

cùng với các kim loại độc trong nguồn nước, đóng góp một phần hoặc toàn bộ vào 

sự vô sinh trong những phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Thêm vào đó là sự đóng góp của 

những chất sinh học do những nhóm cực đoan, bao gồm thuốc giả và vắc-xin giả, 

và các bạn có thể hiểu tại sao tình trạng này lại xuất hiện. 

Không nhìn thấy đường thoát khỏi bãi lầy, nhiều linh hồn bắt đầu tìm kiếm các 

cách của họ để chuẩn bị cho việc rời khỏi Trái Đất và tái sinh ở đâu đó. Một cách bí 

ẩn, những ốm đau không thể giải thích được bây giờ trở nên quá bình thường để chỉ 

được đề cập đến một cách vừa đủ trong các bản tin buổi tối. 

Cho đến tận lúc này, nhiều người vẫn giữ sự phủ nhận, tự động viên nhau rằng 
mọi thứ sẽ trở lại “như thường”. Những người trẻ tuổi thì chống đối hơn một chút 

và bắt đầu từ chối tuân theo các mệnh lệnh nghiêm khắc được ban xuống từ cái gọi 

là những người lãnh đạo. 

Hàng đêm, bạo lực sẽ tăng lên trong các thành phố lớn, thường giữa những 

người trẻ tuổi với cảnh sát hoặc quân đội. Tuy nhiên, một cách tăng lên, các lực 
lượng quân đội và cảnh sát trở nên vỡ mộng và chán nản. Nhiều người gia nhập các 

lực lượng chống đối và cố gắng lật đổ những chỉ huy của chính họ. 

Những chương trình được gọi là “quyền được hành động” được thiết kế để giúp 

đỡ những người kém may mắn đã bị bỏ rơi khi các thực tại tài chính và đạo đức phá 
sản hoàn toàn và bắt đầu mất tác dụng. Không biết phải đi về đâu, những linh hồn 

phải viện đến các kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, họ thường tự dự phòng cho mình 

trong các ngôi nhà khi tích trữ chút thực phẩm mà họ tìm được. 

Mặc dầu chiến tranh đã mở rộng trong năm 2012 đến 2015, Sự An Bài Thần 

Thánh đang chống lại việc sử dụng các loại vũ khí phá hủy trên diện rộng, có nghĩa 
là chỉ một tỷ lệ nhỏ con người thực sự chết trong chiến đấu hay từ các trận bom. 

Nhiều người lính trong giai đoạn đó đơn giản từ chối chiến đấu, trong khi nhiều 

người khác bị loại khỏi quân ngũ do sự suy yếu của hệ miễn dịch. Một số ít là có 

thể nâng cao rung động của họ đủ để tìm đường gia nhập vào các cộng đồng giác 

ngộ, nhưng điều này khá hiếm hoi. 

Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện 

Những linh hồn mật độ 4 đang thịnh vượng. Họ đang phát triển các mô hình 

giao thông mới và các mô hình nông nghiệp mới. Họ bắt đầu sử dụng các mô tô điện 
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từ trường hầu như không tiêu thụ các nguồn năng lượng tự nhiên và chi phí vận 

hành hầu như không có. 

Một yếu tố quan trọng khác là sự trở lại của các sinh mệnh từ các hệ thống sao. 

Mặc dầu nhiều người đã chờ đợi cho cái điều có vẻ như rất lâu để tái hợp nhất với 

những người anh em và những người chị em từ các cõi thượng thiên, những cuộc 

tiếp xúc chính thức có vẻ không giống chút nào với những sự mong chờ. 

Trước tiên, những người ngoài hành tinh không đến để cứu bất kỳ ai hay mang 
đi đau đớn và nhiệm vụ khó khăn của sự tăng trưởng. Lúc đầu, họ thăm dò bằng 

những chuyến thăm ngắn đến một số các cộng đồng phát triển, không bao giờ ở lâu, 

vì sợ rằng họ sẽ bị bắt lại trong những rung động của Trái Đất. Họ lựa chọn những 

người chứng kiến một cách cẩn thận, đảm bảo là những con người mật độ 4 có đủ 

sự vững vàng về tình cảm đối với sự hiện diện của họ. Đối với một vài người họ sẽ 
để lại những hướng dẫn rõ ràng về việc làm thế nào để hoàn thiện các thiết bị kỹ 

thuật. Đối với những người khác, họ sẽ đưa ra một kế hoạch để giải quyết sự xung 

đột trong các quan hệ cá nhân. Họ không bán vé đến hệ thống sao Arcturus. Những 

con người mới đơn giản chưa sẵn sàng cho điều đó. 

Một vài thành viên được lựa chọn từ mỗi cộng đồng chắc chắn đang trên con 
đường thăng lên vào các thân thể ánh sáng mật độ 5. Họ được phép giao tiếp một 

cách tự do hơn với những người ngoài hành tinh. Hầu hết những vị khách từ không 

gian đến từ chòm sao Pleiades, Arcturus và với một vài người Sirius. Con người 

nhanh chóng học được là có các nghi thức nghiêm khắc cho sự can thiệp trong các 

vấn đề của Trái Đất. Nếu nó chưa phải là thời gian để giao thiệp với người ngoài 

hành tinh, thì dù cố gắng bao nhiêu, các bạn cũng không thể gặp họ. 

Những linh hồn ngoài hành tinh đẹp đẽ đang viếng thăm Trái Đất đã học được 

từ rất lâu ý nghĩa thực sự của điều “đừng quăng chuỗi ngọc của các bạn cho lợn”. 

Họ biết rằng chỉ những sinh mệnh con người nào đó là có thể sử dụng các kiến thức 
thần thánh từ các hệ thống sao một cách sáng suốt và tốt cho tất cả. Họ cũng nhận 

thấy, sau rất nhiều những sai lầm quá khứ, rằng nó không phải luôn luôn là điều dễ 

dàng để hiểu được tự do ý chí của con người. Họ phải hạ mình và thừa nhận là việc 

giao tiếp với con người và tôn trọng tự do ý chí là khó khăn và là những hoạt động 

rất tinh tế. Nếu  bạn là một vị khách ngoài hành tinh đến Trái Đất, bạn không đơn 

giản dùng một buổi seminar cuối tuần để hiểu được tự do ý chí của con người. Nó 

cần rất nhiều sự cần cù và quyết tâm để nắm được, ở một mức độ sâu, tinh thần tổng 

thể của loài người. 

Khi năm 2016 đến và đi, sự phân tách tiếp tục, nhưng một sự kiện lớn khác đã 

lờ mờ hiện ra phía chân trời. 

Sao Chổi năm 2017 
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Mặc dầu các năng lượng đang ở mức rất cao trên Trái Đất sau cánh cổng 2012, 

với những thay đổi nhanh chóng tiếp tục một cách không ngừng, có điều gì đó đã 
bắt đầu giảm xuống một chút từ lúc đó. Trục của Trái Đất giờ đã di chuyển một chút 

bởi các tần số điện từ vô hướng đang tràn tới từ các quasar gần Mặt Trời Trung Tâm 

của Thiên Hà. 

Một trong các khía cạnh kỳ dị do tác động của cổng 2012 là sự co nén thời gian. 

Đối với nhiều người, một ngày có vẻ như chỉ còn khoảng 8 đến 9 tiếng trong sự 

chuyển đổi cổng 2012. Giờ đây, khi Trái Đất thay đổi vị trí của cô ấy, ngày trở nên 

dài hơn, trở lại khoảng 12 tiếng, nhưng vẫn được xem như ngắn hơn nhiều so với 

gian đoạn năm 2000. 

Tuy nhiên, một năng lượng mới đã bắt đầu được phát hiện trong những người 

sáng suốt và những nhà tiên tri. Các nhà khoa học đã phát hiện một sao chổi đang 
đi vào Hệ Mặt Trời và dự đoán là nó sẽ đi ngang khá gần Trái Đất. Đối tượng Thần 

Thánh này có một chu kỳ xấp xỉ 10.500 năm và được lưu ý rằng đó là lần cuối cùng 

nó bay qua, sẽ có những sự phá hủy về địa chất và trong các dạng sống trên hành 

tinh. 

Những người giác ngộ đã biết là sao chổi này báo trước sự đến của “làn sóng 
thứ hai trong sự thăng lên”, có nghĩa là những linh hồn mật độ 4 này, những người 

đã sẵn sàng di chuyển vào giai đoạn tiếp theo của sự tiến hóa sẽ có một sự gia tăng 

cường độ mạnh mẽ. 

Thế giới mật độ 3 suy tàn nhanh chóng. Tỷ lệ chết bây giờ vượt xa tỷ lệ sinh ở 
mọi nơi ngoại trừ một vài nơi. Sự kết hợp của phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân, 

cùng với ô nhiễm từ nguyên liệu hóa thạch, và các virus ngoại lai, là quá nhiều cho 

hệ miễn dịch đã suy yếu đi của con người mật độ 3. Đối với những linh hồn đó, sự 

bay qua của sao chổi báo hiệu sự phá hủy thêm nữa các cuộc sống của họ. Một số 

sẽ sử dụng sự kiện này để thoát khỏi vòng xoáy suy tàn mật độ 3 và tiến vào con 
đường cứu cánh mật độ 4. Họ sẽ đến nhẹ nhàng vào Trái Đất Mới và được chào đón 

bởi các cộng đồng giác ngộ mà giờ đây số lượng thành viên trong mỗi cộng đồng là 

khoảng trên 10.000 người. 

Khắp các cộng đồng giác ngộ, một tỷ lệ nhỏ các linh hồn đang chuẩn bị cho 

việc thăng lên vào các thân thể tinh thể ánh sáng mật độ 5. Điều rõ ràng đối với số 
đông các hội viên của các cộng đồng là những linh hồn này đã đạt đến một tầng thứ 

hiểu biết mới và do vậy, họ thường được trao các vị trí trong các hội đồng cao cấp 

của các cộng đồng ánh sáng. Một số người khá cơ động, có vẻ như không bị ảnh 

hưởng bởi những khó khăn trong việc di chuyển của thế giới mật độ 3. Họ nhanh 

chóng phát triển thêm các khả năng tâm linh và trực giác tiến bộ, và một vài người 

bây giờ có thể tự dịch chuyển tức thời từ một vị trí này đến một vị trí khác, mặc dầu 

phần lớn vẫn dựa vào các phương tiện vận chuyển truyền thống. Một số người sử 



https://thuviensach.vn

 216 

dụng các thiết bị mô tô điện từ trường mới, trong khi những người khác được chuyên 

chở bởi người ngoài hành tinh. 

Những người đang thăng lên tổ chức các lớp học và seminar trong việc phát 

triển cá nhân và cung cấp các sự hàn gắn và lời khuyên cho những linh hồn mật độ 

4, những người cần thêm những sự giúp đỡ để vượt qua các vấn đề tình cảm và tâm 

lý. Có rất nhiều những nỗi đau cần được hợp nhất xung quanh việc mất mát gia đình 

và bạn bè. Một vài thành viên gia đình mật độ 3 có thể liên hệ với vợ/chồng, con 

trai, con gái, họ hàng mật độ 4 của họ, nhưng phần lớn đã mất liên lạc khá lâu trước 

đó. Tuy thế mà, khi sao chổi bay tới, một số thành viên gia đình ở mật độ 4 hy vọng 

và cầu nguyện cho một số người yêu dấu của họ trong mật độ 3 có thể “cưỡi lên 

đuôi sao chổi” để thăng lên và đến với Trái Đất Mới. 

Khi sao chổi tới, các linh hồn nhận thấy một sự thay đổi trong không khí. Mọi 
thứ trở nên trong suốt và các sóng âm thanh khác đi. Năng lượng dường như kêu 

tanh tách và nổ lốp bốp, và bầu khí quyển xuất hiện rõ ràng hơn, cứ như thể là các 

bạn nghe thấy màu sắc và kết cấu của từng loại khí riêng biệt. Cực quang phương 

Bắc trở nên rực rỡ hầu như suốt các đêm, thậm chí ở nơi có vĩ độ thấp. Đối với một 

số linh hồn mật độ 4, sẽ cảm thấy dường như các sóng âm thanh đang đi qua nước, 
hay qua các ống dẫn, hay thậm chí qua các giấy bóng kính. Năng lượng điện trào 

lên sẽ đi qua thân thể họ, và việc ngủ trở nên hầu như không thể. 

Khi sao chổi đã bay qua, Trái Đất được cảm thấy rất khác. Trong một số cảm 

nhận không có gì thay đổi, nhưng từ các cách cảm nhận khác, dường như là Trái 

Đất đã đi vào một chiều kích khác, khác với chiều kích mà nó đã đi vào trong cánh 

cổng 2012. 

Nhiễu loạn điện từ của sao chổi đã phá hủy rất nhiều các thiết bị viễn thông và 

các vệ tinh được sử dụng bởi những người mật độ 3, cho dù nó cách xa Trái Đất vài 

triệu dặm. Điều này, cùng với sự mở rộng của hố sâu ngăn cách trong các trạng thái 
rung động giữa các mật độ 3 và 4, về bản chất chấm dứt sự kết nối giữa hai thế giới. 

Trái Đất Mới giờ đây thực sự chia tách về mặt năng lượng với Trái Đất cũ. Đối với 

tất cả các mục tiêu thực tiễn, hai Trái Đất tồn tại trong hai chiều kích hoàn toàn khác 

nhau mà không có vùng chồng lặp nào giữa chúng. 

Giao thông truyền thống trở nên gần như không thể và những linh hồn mật độ 
4 buông bỏ những dính mắc tài chính đối với thế giới cũ và tập trung vào các nhiệm 

vụ hàng ngày to lớn mà họ phải đối mặt: làm vườn, xây dựng, tổ chức hội thảo, và 

quan trọng hơn hết kết nối trái tim với trái tim. 

Các năm  từ 2018 đến 2020 
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Các cộng đồng ánh sáng đã phồn vinh và thịnh vượng. Các phương pháp nông 

nghiệp được hoàn thiện, và mặc dầu khí hậu Trái Đất đã thay đổi rất lớn, các địa 
điểm của các cộng đồng ánh sáng được điều chỉnh một cách chính xác cho sản lượng 

tốt nhất của các loại cây lương thực. Năng lượng có hiệu suất cao được cung cấp 

bởi các máy phát điện từ trở thành nguyên tắc. Các phương thức hàn gắn chính 

thống là một cách thức của cuộc sống. Những đứa trẻ mới đến từ những bà mẹ có 

triển vọng và những đứa trẻ này đã tiến hóa cao trên hành trình linh hồn của chúng. 

Những trường học được xây dựng để nuôi dạy bọn trẻ, nhưng chúng hoàn toàn 

không giống với các trường học ở mật độ 3 đã tan vỡ và suy tàn. Những trường học 

được khai sáng công nhận những nhu cầu riêng biệt của những đứa trẻ mới. Tầm 

quan trọng được đặt vào sự tự xem xét và sự tự hiểu biết, cũng như việc khai thác 

tính sáng tạo. Những đứa trẻ này lớn lên biết rằng chúng đang sống trong một Vũ 
Trụ thân thiện đầy những sinh mệnh với đủ mọi hình dáng và kích cỡ. Chúng chứng 

kiến những người trưởng thành yêu thương vô điều kiện và một thế giới dồi dào. 

Giờ đây, mọi thứ đã tan rã rất nhiều trong thế giới mật độ 3 mà toàn bộ các vùng 

về bản chất đã bị cô lập về mặt năng lượng bởi các cộng đồng ánh sáng. Những linh 

hồn mật độ 4 còn non trẻ biết là họ không thể giữ lâu trong các tầng thứ thấp mà 
không trở nên bị ô nhiễm bởi những chướng ngại liên tục của những hình tư tưởng 

tiêu cực và sự sa đọa. Chỉ những người đang thăng lên vào mật độ 5 là có thể  đi lại 

một cách thoải mái giữa các thành phố mật độ 3 mà không bị ảnh hưởng, mặc dầu 

họ hiếm khi làm như vậy bởi vì giờ đây hầu như không còn linh hồn nào trong các 
thành phố đang sụp đổ là cởi mở và dễ tiếp thu với các lời dạy giác ngộ. Tư tưởng 

trội của mật độ 3 là sinh tồn, điều mà đang trở nên càng ngày càng khó khăn. 

Những người mật độ 4 trưởng thành dạy những đứa trẻ mới về thế giới trước 

kia, và nhiều người trong chúng khó mà tin một thế giới như vậy lại có thể tồn tại. 

Một số đứa trẻ đã chưa bao giờ tái sinh vào một thế giới có chiến tranh, và cái ý 
nghĩ rằng một sinh mệnh con người giết chết một người khác là hoàn toàn xa lạ với 

chúng. 

Những đứa trẻ mới này có thể du hành với cha mẹ chúng đến thăm các cộng 

đồng ánh sáng khác, nhưng hầu như tất cả không được phép đến gần một thành phố 

mật độ 3 đang suy tàn. Những linh hồn non trẻ này cần được giữ trong sạch và xây 

dựng các thân thể khỏe mạnh tránh xa các hình tư tưởng bất hòa. Tất nhiên, một số 

đứa mang đến những vấn đề từ các đời sống quá khứ để được hàn gắn, nhưng bởi 

vì chúng đã được nâng lên bởi một nhóm các linh hồn giác ngộ, nên quá trình hàn 

gắn này xuất hiện rất nhanh. Những đứa trẻ này không quên mất các đời sống quá 

khứ của chúng, cũng như các khả năng tâm linh và trực giác không bị teo đi hay bị 
hao mòn đi khi chúng lớn lên. Chúng là thế hệ đầu tiên lớn lên trong Thời Đại Vàng 

mới. 
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Các năm từ 2020 đến 2030 

Trong 10 năm tiếp theo, nền văn minh mật độ 3 đã suy tàn thêm nữa cho đến 
khi chỉ còn vài linh hồn được giữ lại trong tầng thứ rung động đó. Bệnh dịch lan 

tràn khắp các vùng đã bị ô nhiễm nặng nề và, do bởi sự suy giảm chức năng miễn 

dịch của con người mật độ 3, hầu hết không thể chống lại sự xâm nhập của các vi 

rút, vi khuẩn, nấm, ô nhiễm kim loại nặng, hydrocarbon và phóng xạ. Dân số giảm 

xuống từ gần 8 tỷ xuống hơn 2 tỷ người. Khoảng một nửa những cái chết là kết quả 

của sự suy giảm hệ miễn dịch và sự xâm nhập của các vi sinh vật và các chất hóa 

học. Những cái chết còn lại là từ nhiều yếu tố khác, gồm nạn đói, sự khan hiếm 

nguồn nước, thời tiết quá nóng và quá lạnh, chiến tranh, lụt lội, các trận động đất, 

các trận núi lửa phun trào …  

Sau năm 2020, chiến tranh trở nên gần như không còn trên Trái Đất. Bạo lực 
chỉ còn là những cuộc ẩu đả giữa các cá nhân hay các băng cướp đi lang thang ở nơi 

mà sự tồn tại vật lý đang lâm nguy. Những khủng hoảng kinh tế và biến động chính 

trị đã khiến gần như không thể cho những linh hồn mật độ 3 đi lại sử dụng máy bay 

và các hệ thống giao thông hiện đại. Các nước không còn tiền hay các nguồn nguyên 

liệu tự nhiên để trang bị cho quân đội. Trong nhiều thành phố, giao thông chỉ có thể 

bằng đi bộ hoặc xe đạp do bởi nguồn cung năng lượng ít ỏi. 

Trong các cộng đồng giác ngộ của Trái Đất mật độ 4, một bức tranh hoàn toàn 

khác đang diễn ra. Sự điều hòa đã lan truyền khắp nơi khi nhiều và nhiều hơn những 

người giác ngộ xử lý xong các cản trở tình cảm và tâm lý của họ. Các phương pháp 

canh tác mới và các nguồn năng lượng thay thế giờ đây đã vững chắc, đang tạo ra 

một tầng thứ mới của sự thịnh vượng mà khó mơ thấy được bởi những nhà xã hội 

không tưởng. 

Một cách tăng lên, những lời dạy hàng ngày là về sự thăng lên vào mật độ 5 - 

nó là cái gì, nó làm việc thế nào, và khi nào các linh hồn có thể chờ đợi để đi vào sự 
bất tử, thân thể tinh thể ánh sáng. Các linh hồn đã kiên định vào con đường thăng 

lên có những trải nghiệm của Trái Đất ether, bao gồm các thế giới kỳ diệu của tinh 

thần, các tiên, các chư thiên, các tiên nữ, các vị thần, và tất cả các tinh thần của động 

vật và thực vật. 

Với những linh hồn đang thăng lên, thế giới là một nơi của vẻ đẹp kỳ diệu. Tất 
cả mọi thứ lấp lánh và tỏa sáng với một ánh hào quang nguyên sơ chỉ có thể nhìn 

thấy ngoài tầm mắt. Đôi mắt, tai và các giác quan của thân thể họ đã thay đổi. Giờ 

đây họ nhìn và nghe thấy các tần số rộng lớn. Các phổ nhìn thấy và nghe thấy được 

mở rộng. Sức mạnh vật lý cũng tăng lên. Họ thấy mình có thể chịu được nhiệt độ 

rất nóng hoặc rất lạnh. Các thân thể họ hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao 

giờ, trải nghiệm sự đau đớn hay bực dọc. Năng lượng sống rực rỡ chảy qua huyết 

quản họ. Nhu cầu ngủ trở nên càng ngày càng ít hơn. Nhu cầu ăn giảm xuống từ từ 
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cho đến khi nhiều người trong họ trở thành những người không còn cần ăn uống 

(breatharians), sống chỉ bằng oxy và prana (sinh lực sống ether tinh khiết). 

Những người đang thăng lên là những vị Thầy của Trái Đất Mới. Họ tập hợp 

với nhau cùng những linh hồn đang tiến hóa ở mật độ 4 và chỉ dẫn các buổi seminar, 

các khóa học và các phương tiện hàn gắn trên một nền tảng chính quy. Họ là những 

cố vấn sáng suốt và những người thực hành nhiệt huyết giữ cho các cộng đồng mật 

độ 4 lành mạnh và đầy sức sống. 

Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030 

Khi thập kỷ của năm 2020 kết thúc, sự kích động được tăng lên một lần nữa khi 

một nhà thiên văn học nghiệp dư đã phát hiện một thiên thể đáng kể đang tiến đến 

Hệ Mặt Trời. Nó có kích thước khoảng 1/3 Trái Đất và có vẻ như không có sự sống 

đối với những đôi mắt vật lý, còn đối với những người sáng suốt và những linh hồn 

đang thăng lên, hành tinh nhỏ này tiết lộ mọi điều. 

Sự trở lại của Nibiru có nghĩa là sự hiện diện của những người Annunaki, những 

người anh sáng suốt của những nền văn minh cổ đại đã mang đến cả sự giác ngộ và 

cả sự phá hủy, tùy từng trường hợp. 

Những người Annunaki sáng suốt đã biết về tình trạng các vấn đề trên Trái Đất. 
Thực tế, một số những vị Thầy ở tầng thứ cao nhất của Nibiru đã có thể hành trình 

đến Trái Đất bằng cách sử dụng tư tưởng trong sạch, thậm chí khi hành tinh vẫn còn 

ở ngoài quỹ đạo của Diêm Vương tinh. 

Khi những người Annunaki đi vào trường điện từ của Trái Đất (dù cách xa hàng 
triệu dặm), họ đã nhìn thấy cái chết và sự phá hủy của thế giới mật độ 3. Tất nhiên, 

những người sáng suốt của chủng tộc Annunaki đã sẵn sàng chia sẻ sự thông thái 

và kiến thức của họ về những sự thay đổi của Trái Đất cho người dân Nibiru, nhưng 

nó vẫn khá là sốc đối với những người Nibiru trung bình khi nhìn thấy những cảnh 

phá hủy. Họ nhìn thấy, thông qua các thấu kính và thiết bị công nghệ tinh vi, sự nở 
rộ của các cộng đồng ánh sáng mật độ 4 và những người thăng lên đang tỏa sáng 

rực rỡ. 

Những người Annunaki sắp xếp những người sáng nhất và tốt nhất của chủng 

tộc và chuẩn bị cho họ giao tiếp một cách cẩn trọng với các thành viên của Trái Đất 

mới. 

Trong sự bay qua của Nibiru, mà có điểm trên Trái Đất chỉ cách xa khoảng 25 

triệu dặm, nhiều sự viếng thăm xuất hiện giữa các mật độ từ 5 đến 9 của các thành 

viên Nibiru và chủng tộc con người giác ngộ. Những người Annunaki chia sẻ sự 

sáng suốt và công nghệ của họ với Trái Đất Mới một cách miễn phí nhiều hơn họ 
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đã làm trước đây với những người Sumer và những người Ai Cập cổ đại. Lần này 

những người Nibiru biết là chủng tộc con người sẽ không lạm dụng các công nghệ 

cao hơn này. 

Thêm nữa, những người Nibiru đã phát triển đáng kể từ lần cuối họ thăm Trái 

Đất trước đây. Một số nhỏ những người Annunaki đã gây ra rắc rối trước đây trên 

Trái Đất bây giờ muốn hàn gắn và sẵn sàng trợ giúp theo cách thương yêu trong sự 

tái xây dựng Trái Đất. 

Những nhiễu loạn điện từ xuất hiện khi Nibiru bay gần với Trái Đất cung cấp 

một cơ hội nữa gia tốc sự tiến hóa của những con người giác ngộ, tạo nên làn sóng 

thứ 3 của sự thăng lên. Giờ đây, hàng triệu linh hồn sống sót trên hành tinh Trái Đất 

đã chắc chắn trên con đường của sự thăng lên vào mật độ 5. 

Dân số mật độ 3 của Trái Đất về bản chất đã không còn tồn tại. Dân số mật độ 
4 nằm đâu đó giữa một đến hai tỷ người. Họ phân bố khắp hàng nghìn cộng đồng 

giác ngộ, thay đổi từ các trang trại với một vài người, cho đến các thành phố mới 

được tổ chức tốt với khoảng 100.000 người. 

Trong năm 2030, những con người mật độ 3 cuối cùng đã tiến hóa đủ để gia 

nhập Thời Đại Vàng đến một cách lẻ tẻ vào các cộng đồng giác ngộ mật độ 4. Họ 

được chào đón với những vòng tay mở rộng. 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 - 2100 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, bắt đầu từ khoảng năm 1950, đạt tới đỉnh điểm xung 

quanh năm 2015. Sự chuyển đổi này tác động đến toàn bộ Hệ Mặt Trời và nhiều 

vùng của Thiên Hà trong cùng vùng không gian lân cận như Hệ Mặt Trời.  

Khi Trái Đất tiếp tục di chuyển xuyên qua vùng trống điện từ, sự cách ly xung 

quanh Trái Đất bắt đầu được gỡ bỏ. Với hầu như tất cả các linh hồn con người đen 

tối được rời đi và các chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực di chuyển khỏi các thế giới 

astral xung quanh Trái Đất, những sinh mệnh nhân từ khắp dải Thiên Hà có thể đến 
Trái Đất và giao tiếp với các thành viên giác ngộ hơn của chủng tộc con người. Bởi 

vì rung động tổng thể của Trái Đất bây giờ đã đủ cao, họ không còn cần phải sử 

dụng sự cẩn trọng vô cùng như trước trong giai đoạn này. 

Trong giai đoạn 2030 đến 2100, những linh hồn thăng lên đạt tới một tầng thứ 

rung động nơi mà họ không còn hiện diện đối với những sinh mệnh đang rung động 
ở mật độ 3. Vốn đã vô hình về mặt tâm lý, họ trở nên không bị phát hiện bởi các 

thiết bị của các nhà khoa học mật độ 3. Tất nhiên còn rất ít những linh hồn mật độ 

3 xung quanh để chứng kiến điều này, có lẽ một lượng nhỏ đang sống bên trong các 

hang động hay dưới đất, cho dù một người đã chui xuống đất để trốn tránh bệnh 
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dịch và sự ô nhiễm cũng sẽ trải nghiệm các vấn đề suy giảm hệ miễn dịch giống như 

đồng bào của họ trên bề mặt Trái Đất. Do đó số lượng của họ là rất nhỏ và do sự 
thiếu ánh sáng và không khí trong lành đã biến đổi các thân thể của họ, thường theo 

các cách kỳ lạ, gây cho một số người trong số họ biến đổi giống với các dạng người 

vượn trước đây. 

Khi các linh hồn đang thăng lên bắt đầu hoàn tất quá trình thăng lên của họ, họ 

phát ra một vòng tròn vàng đẹp đẽ hay trường năng lượng ánh sáng mà được nhìn 

thấy rõ ràng bởi những linh hồn mật độ 4. Các khả năng ngoại cảm và xuất thần tiếp 

tục tăng lên và giờ đây họ hoàn toàn trơ với các điều kiện môi trường Trái Đất. Họ 

đi lại giữa hai thế giới, một là các cộng đồng giác ngộ tâm linh mật độ 4 nơi mà họ 

dạy các sự thật cao hơn và các công cụ hàn gắn, và hai là thế giới mật độ 5 của các 

Thiên Thần, nơi mà họ kết nối với các sinh mệnh khác nhau đến từ khắp Thiên Hà. 

Khi thế kỷ này trôi qua, Trái Đất bắt đầu giảm xuống, với ít những xáo trộn khí 

hậu hơn và bầu khí quyển ổn định hơn. Giờ đây, các cộng đồng ánh sáng cũng đã 

ổn định và hầu hết đã khám phá ra dạng cao nhất và tốt nhất của chính phủ. Thường 

thường chính phủ này liên quan đến các hội đồng giác ngộ 12 người, với mỗi thành 

viên có trách nhiệm cho một khía cạnh cụ thể của xã hội mới. Các thành viên chính 
phủ này nhạy cảm với các nhu cầu của cộng đồng và thực hiện các bước đi lớn để 

giảm thiểu ứng xử bản ngã. Sự giáo dục là việc dành được sự sáng suốt là ưu tiên 

tối cao của các thành viên. Những đứa trẻ yêu cầu điều này, để họ không ngủ quên 

trên vinh quang của mình hay dính mắc vào những sự hấp dẫn nhỏ mọn. Họ muốn 
khám phá Vũ Trụ và họ đặt ra những câu hỏi khó khăn mà chỉ có thể trả lời được 

thông qua việc khảo sát thật sâu vào bên trong. 

Các hệ thống nông nghiệp đã trưởng thành và các linh hồn đang tiến hóa có dồi 

dào nguồn lương thực để ăn. Hệ thống thương mại và trao đổi được cải tiến cao và 

không có ai đi ra ngoài các nguyên tắc cơ bản. 

Những linh hồn trên Trái Đất được phát đạt, sống với tiêu chuẩn cao vượt trên 

cái mà thậm chí các thành viên giàu có nhất của xã hội mật độ 3 đã có được. Trên 

hết, họ hạnh phúc một cách chân thật. Tình yêu là trung tâm trong cuộc sống của 

họ. Sự phụng sự được đồng nhất vào tất cả các khía cạnh của xã hội. 

Dần dần, với sự giúp đỡ của các công nghệ tiến bộ và các nhóm ngoài hành 
tinh, họ có thể mở rộng các cộng đồng của họ để tiếp quản các bộ khung trống rỗng 

của các thành phố mật độ 3. Họ phục hồi lại các ngôi nhà và các cao ốc (nơi những 

sự phục hồi là khả thi). Họ làm sạch các nguồn nước và tái xây dựng các nhà máy. 

Nơi mà cơ sở hạ tầng mật độ 3 không còn cần thiết nữa, họ phục hồi Trái Đất lại 

Thiên Đàng nguyên sơ như trước khi những người đen tối đã phá hủy sự cân bằng.  



https://thuviensach.vn

 222 

Trái Đất một lần nữa lại là một viên ngọc quý trên Thiên Đàng và là một nơi 

sẵn sàng chào đón những người lữ khách thần thánh với vòng tay rộng mở. 

 

 

 

 

BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN 

 

Dẫn nhập 

Câu chuyện các bạn vừa đọc được đưa ra từ góc nhìn của những người mật độ 

4 giác ngộ và từ trải nghiệm của họ về cộng đồng tâm linh. Câu chuyện sẽ có một 

hương vị rất khác nếu nó được kể từ nhận thức của những người ở mật độ 3 hay mật 

độ 5. 

Đối với mỗi một trong 3 nhóm người chính, trải nghiệm của họ được cảm thấy 

như là một thực tại đúng đắn thay thế cho tất cả các phiên bản khác hay các nhận 

thức khác của thời gian và không gian. 

Mỗi một nhóm sử dụng Trái Đất như một màn diễn cho bước tiếp theo trong sự 

tiến hóa tâm linh. Đối với những linh hồn mật độ 3, cuộc sống trên Trái Đất trở nên 
ngày càng khó khăn hơn cho đến lúc cuối cùng họ rời bỏ các thân thể và tái sinh 

trên những thế giới khác thích hợp hơn với tầng thứ rung động của họ. Đối với 

những người vẫn có thể nhận thức được Trái Đất mật độ 3, nó sẽ giống như một 

vùng đất chết cằn cỗi với rất ít sự sống còn sót lại. 

Còn đối với con người mật độ 4, thế giới sẽ trở lại là một Thiên Đàng đầy cây 

cối xanh tươi như nó đã từng tồn tại trước cuộc cách mạng công nghiệp, và là một 

Trái Đất với không khí mới, nước mới, đất mới, vv... Một lúc nào đó, sẽ có sự chồng 

lặp giữa các thực tại. Những con người mật độ 4 có thể tạm thời du hành đến với 

cái đã bị bỏ lại của các thành phố mật độ 3, cho dù hầu hết những thứ đó sẽ nằm 

trong các đống đổ nát. 

Những linh hồn đã thăng lên mật độ 5 sẽ có một cái nhìn từ trên cao, có thể nói, 

họ có khả năng đi lại trong thế giới của những con người giác ngộ cũng như thế giới 

của các thần linh. Họ sẽ có khả năng nhận thức những sự phá hủy của Trái Đất mật 

độ 3, nhưng rung động của họ sẽ rất khác. Do đó mà đối với họ, điều này cứ như thể 
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họ đang xem một bộ phim loại B với máy chiếu phim đen trắng mỗi khi họ nhìn vào 

mật độ 3.  

Các bạn có một cuốn sách và một bộ phim sản xuất nhiều năm trước, một sản 

phẩm Hollywood. Người nhận thông điệp này cho chúng tôi biết nó có tên là “The 

Langoliers” và được viết bởi một nhà văn khoa học viễn tưởng - Stephen King. 

Trong bộ phim này, một “phụ thế giới” đã được khám phá hơi lệch pha một chút 

với thế giới “bình thường” của các bạn. Trong phụ thế giới này, âm thanh, sự di 

chuyển và màu sắc là thấp hơn, chậm hơn và mờ đi.  

Một chương trình truyền hình viễn tưởng khác đã trình chiếu một thời gian trên 

truyền hình của các bạn được gọi là “Sliders”. Nó miêu tả các chiều kích song song 

của Trái Đất (mặc dầu các chiều kích trong Sliders bị chia tách bởi các cổng vật lý 

phát ra bởi một thiết bị điện). Trong cả hai chương trình này, có các sự tương tự với 

3 Trái Đất song song. 

Các thực tại song song mà chúng tôi đang nói ở đây được tạo ra bởi các trạng 

thái của tư tưởng, cái có năng lực để thay đổi thực tại vật lý. Các bạn không chỉ nhìn 

thấy cái mà các bạn muốn nhìn, mà thế giới còn tự sắp xếp bản thân nó để cho thích 

hợp với góc nhìn của các bạn về nó. Nếu quan điểm tập thể đủ mạnh, một thực tại 
trội song song được hình thành. Các thực tại được tạo ra bởi số lượng lớn các linh 

hồn có các niềm tin giống nhau được gọi là “các dòng thời gian trội” hay “các thực 

tại chắc chắn”. 

Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy 

Từ một quan điểm phi tuyến, Trái Đất có 7 chiều kích của thực tại tồn tại một 

cách đồng thời ở đây và ngay bây giờ. Việc đi qua các cánh cửa của các chiều kích 

này dựa vào bên trong tư tưởng của các bạn. Ví dụ, nếu các bạn đang rung động ở 

mật độ 7, các bạn có thể truy cập vào Trái Đất mật độ 7 và các sinh mệnh ánh sáng 

của nó. Phiên bản này của Trái Đất có vẻ đẹp không thể tả được và các thực thể với 

năng lượng gần như không giới hạn có thể đến hoặc đi khỏi cô ấy bằng ý chí. 

Mỗi một tầng thứ rung động của Trái Đất có các đặc tính độc nhất vô nhị. Tầng 

thứ 7 của Trái Đất, thường được gọi là Gaia, là lãnh địa của tư tưởng cao cấp, tình 

yêu và tình thương. Trái Đất này là một thành viên của các Thiên Đàng thấp hơn 

(lower celestial heavens). Trong khi các thế giới thấp nhất của Trái Đất đã đang bị 
cô lập hàng thiên niên kỷ, tầng thứ linh hồn (mật độ 7), được biết là Gaia, đã chưa 

bao giờ rời gia đình Vũ Trụ của cô ấy là các sinh mệnh hành tinh đẹp đẽ.  

Trái Đất tầng thứ 6 cũng là một nơi đẹp đẽ, và tương ứng với tầng thứ nhân quả 

của thực tại. Bây giờ chúng tôi đơn giản gọi là Upper Terra (Trái Đất cao hơn) của 

cô ấy. Upper Terra là một thế giới giống tinh thể (crysal-like) tương tự với cái được 
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miêu tả trong bộ phim khoa học viễn tưởng của các bạn “Superman”. Rất thú vị để 

biết là các thế giới thấp thường là một tấm gương của các thế giới cao hơn. Trong 
trường hợp này, lớp vỏ Trái Đất mật độ 3 và 4 của các bạn được cấu tạo chủ yếu từ 

các loại khoáng chất dựa trên silicon, bao gồm thạch anh, dạng thông thường nhất 

của tinh thể. 

Trái Đất mật độ 5 của các bạn, hay Lower Terra (Trái Đất thấp hơn), là thế giới 

ether tương đương với cấu trúc pha lê, và đây là tầng thứ nơi mà các dạng thân thể 

tinh thể ánh sáng của con người sẽ xuất hiện trong những năm sắp tới. Các bạn đã 

quen thuộc với 4 tầng thứ thấp (khoáng chất, thực vật, động vật và con người giác 

ngộ). 

Cũng giống Gaia có 7 tầng thứ của sinh mệnh đối với linh hồn hành tinh của cô 

ấy, các bạn có 7 tầng thứ của sinh mệnh đối với linh hồn cá thể của các bạn. Tầng 
thứ nguyên thủy của các bạn là mật độ 7. Nó là tầng thứ nơi các bạn bắt đầu như 

những linh hồn cá thể, phóng ra từ TĐ nhiều triệu năm trước. 

Mặc dầu chúng tôi không cảm thấy chính xác khi đề cập đến ý tưởng về các 

linh hồn “già dặn” và “non trẻ”, song chúng tôi sẽ thường xem như những linh hồn 

đã trải nghiệm hàng trăm triệu năm khám phá các thế giới thấp, là những linh hồn 
“già dặn” hay thậm chí là “cổ đại”, và những linh hồn mới chỉ khám phá các thế 

giới thấp một vài triệu năm hoặc ít hơn, là các linh hồn “non trẻ”. 

Trái Đất đã là một nơi mà các linh hồn từ tất cả các tầng thứ của sự trải nghiệm 

và tất cả các tầng thứ rung động đến để học một loạt các bài học. Trong thời gian 
tuyến tính, điều này phải được thay đổi. Những Sự An Bài Thần Thánh đã được ban 

ra bởi TĐ và cái đó bao gồm cơ hội cho các linh hồn tốt nghiệp vào tầng thứ tiếp 

theo của sự tiến hóa một cách nhanh chóng. 

Nói một cách khác, Trái Đất đã là một nơi tụ cư cho tất cả các loại linh hồn, 

nhưng mọi thứ đang đi ra ngoài tầm kiểm soát một chút và những người đen tối đã 
mang Trái Đất đến điểm mà tất cả sự sống của cô ấy có vẻ như bị đe dọa. Trong khi 

điều này xét đến cùng không phải là sự thực, những sự an bài đã được ban ra nhằm 

chỉnh sửa lại sự mất cân bằng này. Trái Đất và các hành tinh khác đang được sắp 

xếp để cho phép tất cả các linh hồn tìm kiếm nơi ở thực sự của họ để việc học của 

họ có thể được tối đa hóa.   

Trong các tác phẩm trước, điều này đã giống như đang nói về một căn phòng 

của trường học Trái Đất mà torng đó các loại học sinh từ tiểu học đến phổ thông cơ 

sở và trung học phổ thông cùng chung sử dụng. Và, cuối cùng, một kế hoạch mới 

đề ra đang xây dựng hai tòa cao ốc mới, một cho học sinh tiểu học (các hành tinh 

mật độ 3 mới) và một cho học sinh trung học phổ thông (mật độ 5 và trên nữa bao 
gồm Trái Đất đã thăng lên và các hành tinh khác đã thăng lên), và cho phép các học 
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sinh phổ thông cơ sở (mật độ 4 đang đại diện cho Trái Đất Mới) tiếp quản trường 

học là phòng học ban đầu. 

Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian 

Hãy để chúng tôi trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về các tầng thứ của sự 

hiểu biết và làm thế nào chúng ăn khớp vào bản chất của thời gian. 

Các tầng thứ cao hơn của sự hiểu biết là bao gồm nhiều hơn. Ví dụ, nếu các bạn 

có một tư tưởng mật độ 7, các bạn có thể nhận thức tất cả các tầng thứ bên dưới tầng 
thứ rung động của các bạn cũng như phẩm chất riêng biệt của mật độ 7. Tuy nhiên, 

nếu các bạn đang rung động tại mật độ 3, các bạn chỉ có thể truy cập vào các tầng 

thứ 1, 2 và 3. 

Các bạn, những con người yêu dấu, đang khám phá thực tại mật độ 3, 4 và 5 

của Trái Đất. Mỗi một người trong các bạn có một số những phẩm chất và đặc tính 
của tất cả 3 tầng thứ này của sinh mệnh. Tầng thứ nào mà các bạn tập trung vào sẽ 

trở thành tầng thứ trội của thực tại trong những năm sắp tới. 

Tư tưởng “kích hoạt” cái mà nó nhận thức. Trong các tác phẩm trước, điều này 

đã được diễn tả giống như việc vẽ nên một bức tranh. Các tầng thứ mà chưa được 

kích hoạt giống như bức tranh màu đen đang chờ để được vẽ. Ngay khi các bạn tập 
trung vào một tầng thứ cụ thể, các bạn mang cuộc đời đến tầng thứ đó hay mật độ 

đó. 

Nếu có các sinh mệnh hay các thực thể đã rung động tại một tầng thứ cụ thể, thì 

những sinh mệnh này kích hoạt tầng thứ đó theo cách riêng của họ. Ví dụ, những vị 
thần linh tồn tại trong các thế giới thấp mật độ 5 của Trái Đất đã tạo ra một thực tại 

đẹp đẽ mà những con người mật độ 5 sẽ có khả năng chứng kiến ngay khi họ di 

chuyển vào thế giới đó. 

Trái Đất của các bạn là một thế giới thí nghiệm. Nhiều những điều kiện biểu 

hiện ngày nay là khác với bất kỳ một thế giới nào trong Thiên Hà của các bạn. Bởi 
vì các bạn có tự do ý chí, có rất nhiều những sự biến động bên trong bộ khung tổng 

thể của thực tại. Điều này có nghĩa là sẽ không bao giờ có hai hành tinh tiến hóa 

theo cách giống hệt nhau. Trong thực tế, các bạn có 11 hành tinh khác nhau trong 

Thiên Hà của các bạn mà đã đạt tới một tình trạng tương tự với cái mà đang xảy ra 

trên Trái Đất tại thời điểm này. 

Hãy để chúng tôi nhìn vào một số những thay đổi vật lý và tâm lý mà có vẻ sẽ 

xảy ra theo thời gian. 

Những thay đổi trong bản chất của thời gian 
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Nhiều  người trong các bạn đã hỏi chúng tôi về cảm giác của các bạn là thời 

gian đang trôi nhanh lên. Trong khi điều này là không đúng từ một nhận thức mật 
độ 3 (Trái Đất vẫn quay một vòng khoảng 23 giờ và 56 phút), có một sự chuyển đổi 

tâm lý sâu sắc đang xảy ra bên trong hầu hết các sinh mệnh con người. 

Một số những trải nghiệm các bạn có được trong giai đoạn này liên quan đến 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, và điều này bao gồm sự gia tốc của thời gian. Mặc dầu 

vẫn có 23 giờ và 56 phút cho một ngày trên Trái Đất từ một nhận thức tuyến tính 

mật độ 3 nhưng bên trong các thế giới mật độ 4, thời gian tâm lý đang thay đổi. Vào 

năm 2000, 24 giờ này thực sự được cảm thấy giống như hơn 16 giờ đối với nhiều 

người. Khi các bạn di chuyển qua cổng 2012, một ngày sẽ có vẻ như rút ngắn lại 

còn khoảng 8 đến 12 giờ. Do bởi sự thay đổi của các bạn trong tầng thứ rung động, 

cùng với những thay đổi trong các tần số cơ bản của Trái Đất, thời gian điều hòa 

đang bị sửa đổi.  

Tần số cơ bản của Trái Đất thường là khoảng 8 hertz. Bây giờ nó đã tăng lên 

khoảng 13 hertz (cuối năm 2011). Nó sẽ lên đến đỉnh điểm khoảng 14 hertz vào năm 

2015 và giữ tương đối ổn định ở khoảng 12 đến 14 hertz trong thời gian Chuyển 

Đổi Thiên Hà. 

Khi các bạn đi vào trạng thái rung động cao hơn, điều có vẻ xảy ra với các bạn 

là một vài giây có thể như một vài giờ đối với ai đó trong một trạng thái rung động 

thấp hơn. Ở các tần số rất cao, một vài giây đối với một người trong trạng thái rung 

động cao đó có thể giống như hàng trăm năm đối với một ai đó trong một tần số 

thấp hơn nhiều. Điều này được gọi là “thời gian co rút điều hòa tự nhiên”. 

Cũng có một vấn đề được biết đến là “thời gian kéo dài điều hòa”. Một khả năng 

thú vị được ban cho những người trong các thế giới cao hơn là ý tưởng về “thời gian 

kéo dài điều hòa nhân tạo”. Sự đảo ngược của thời gian co rút tự nhiên thường được 

trải nghiệm trong các thế giới cao hơn cho phép những người du hành xuyên thời 
gian và không gian từ các chiều kích cao hơn có các cơ hội khám phá các thế giới 

thấp hơn trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm, và sau 

đó trở lại với thế giới của họ nơi mà chỉ một vài giây đã trôi qua. 

Một ví dụ của thời gian kéo dài xuất hiện hầu như vào ban đêm trong trạng thái 

ngủ mơ. Một số các giấc mơ của các bạn có thể kéo dài hàng năm, nhưng khi các 
bạn tỉnh dậy, các bạn phát hiện ra rằng chỉ mới có khoảng 60 đến 90 phút đã trôi 

qua. 

Những địa điểm xoáy điện từ (vortex sites) tự nhiên và nhân tạo thường có sự 

kéo dài và co rút của thời gian như một trong các đặc điểm của chúng. Nói chung, 

các xoáy “dương” có thời gian co nén, trong khi các xoáy “âm” có thời gian kéo dài. 
Điều này phù hợp với nguyên tắc của tư tưởng là “các trạng thái cao hơn của tư 
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tưởng thúc đẩy việc co nén thời gian, trong khi những trạng thái thấp của tư tưởng 

thúc đẩy việc kéo dài thời gian”. Nói theo cách không chuyên, điều này có nghĩa là 
nếu các bạn đang ở trong một xoáy dương, thời gian có vẻ trôi nhanh. Khi thiền định 

trong một xoáy âm, thời gian có vẻ chậm chạp. 

Cũng như việc các bạn có thể co rút và kéo dài thời gian, các bạn có thể làm 

tương tự với không gian. Đây là cách mà những sinh mệnh ngoài hành tinh có thể 

đến và đi khỏi Trái Đất mà không cần phải vượt qua các khoảng cách xa xôi như 

trong vật lý Newton và vật lý Einstein. Các bạn có các tác giả khoa học viễn tưởng 

và những nhà làm phim đã tạo ra ý tưởng của siêu không gian, với phi thuyền có 

khả năng đi xuyên không gian, hay vận tốc cong. 

Các bạn nghĩ tất cả các ý tưởng này ở đâu mà ra? Trong khi không nghi ngờ gì, 

chúng được thêm mắm thêm muối vào với các kịch bản và các đề tài của Hollywood, 
tuy nhiên, các ý tưởng trung tâm của nó chính là được dựa trên các cơ cấu thực sự 

của thời gian và không gian vốn có trong các tầng thứ cao hơn của thực tại. 

Chúng tôi sẽ trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về sự kéo dài và co rút của 

thời gian và không gian vào phần sau của cuốn sách, trong mục về công nghệ của 

tương lai. 

Một dị thường nữa của thời gian tâm lý có giá trị để đề cập đến là ý tưởng các 

chiều kích thấp hơn của Vũ Trụ thể hiện quá khứ và các chiều kích cao hơn thể hiện 

tương lai. Bởi vì các bạn là những sinh mệnh con người có khả năng nhận thức cả 

thời gian tuyến tính và thời gian phi tuyến, và bởi vì các bạn đang tiến hóa từ các 
chiều kích thấp hơn lên các chiều kích cao hơn trong thời gian tuyến tính. Từ một 

nhận thức phi tuyến, các chiều kích thấp hơn là bộ phận của quá khứ và các chiều 

kích cao hơn là bộ phận của tương lai. 

Nói một cách khác, từ một nhận thức cao hơn, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ 

dòng thời gian tuyến tính bộc lộ ra trước khi các bạn đến từ quá khứ, qua hiện tại và 
vào tương lai. Khi các bạn di chuyển theo dòng thời gian của bạn từ quá khứ đến 

tương lai, trạng thái rung động của các bạn tăng lên. Đây là lý do tại sao các bạn 

nhận thấy rằng các chiều kích cao hơn được đặt ở đoạn tương lai của dòng thời gian. 

Do đó trong việc du hành xuyên thời gian và không gian, nếu các bạn gọi vào 

các tần số cao hơn, các bạn, về bản chất, đang di chuyển vào tương lai, theo dòng 
thời gian tuyến tính. Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả thời gian xảy ra một cách 

đồng thời, như thế các bạn chỉ đang di chuyển thấu kính nhận thức của các bạn đến 

một phần khác của kết cấu thời gian/không gian. Chúng tôi đã đưa thêm một sự giải 

thích chi tiết bên dưới. 

Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn 
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Điều này thực sự là bản chất trên thế giới của các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu 

dấu, rằng nó giống như một tập giấy rời đối với những nỗ lực sáng tạo của các bạn. 
Giống như chúng tôi, các bạn là những Chúa Sáng Tạo, đã được tạo ra trong trí 

tưởng tượng và giống hệt với TĐ của các bạn. Các bạn có tất cả các khả năng, các 

năng khiếu, các kỹ năng, và tiềm năng mà chúng tôi có. Cái mà các bạn làm với các 

khả năng của các bạn là do các bạn quyết định bởi vì các bạn có tự do ý chí. 

Đã có những phần trong các thông điệp sử dụng một sự tiếp cận nhìn lại quá 

khứ để xem các dòng thời gian tương lai của thế giới các bạn khi chúng tôi nhìn vào 

chúng. Chúng không khắc vào đá. Chúng có thể được thay đổi và đang thay đổi từ 

khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia. Trong hàng triệu năm tiến hóa và tìm hiểu 

các vấn đề con người của chúng tôi, chúng tôi đã miêu tả những biểu hiện có khả 

năng nhất khi chúng tôi nhìn vào chúng.  

Trong thực tế, các bạn là một phần không thể thiếu được của những dòng thời 

gian trội này, và đang thêm năng lượng sáng tạo của riêng các bạn vào các viễn cảnh 

đã viết trong cuốn sách này.  

Các bạn có thể nói: “À! Nếu nó là như vậy, thì tại sao chúng ta không cứu tất 

cả mọi người thay vì chỉ có 25% chủng tộc loài người?” 

Đó là lời nói dối nghịch lý của tự do ý chí. Bên trong rất nhiều những thực tại 

có thể, có một thực tại mà trong đó tất cả mọi người thức tỉnh đối với thực tại huy 

hoàng của họ và ngay lập tức ngừng lại tất cả các dạng tiêu cực trên thế giới của các 

bạn. Tuy nhiên, hiểu biết cái mà chúng tôi làm về các tầng thứ tiến hóa của các linh 
hồn trên thế giới của các bạn và những lý do mà họ đã đến Trái Đất từ nơi khởi đầu 

của họ, một thực tế mà hầu như không thể tránh được đó là một số những linh hồn 

sẽ lựa chọn rơi trở lại vào bóng tối một lần nữa, bởi vì họ đã chưa hợp nhất được 

các vấn đề Nguyên Nhân Nguyên Thủy của họ. Họ vẫn đang tái diễn sự Trượt xuống 

từ Thiên Đàng mà có vẻ như đã xảy ra từ xa xưa. Nguyên nhân gốc rễ của sự đau 
khổ của con người sẽ được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau suốt cuốn sách này 

trong một cố gắng để giúp các bạn hiểu được các vấn đề chính yếu chịu trách nhiệm 

cho việc hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh. 

Các chương tiếp theo của cuốn sách này sẽ đi vào giải thích chi tiết rất nhiều 

những thay đổi mà có vẻ sẽ xảy đến với thế giới của các bạn trong những năm tiếp 
theo. Chúng tôi đã cung cấp một tổng quan rộng lớn, nhưng một câu hỏi thực tiễn 

và nhạy cảm đặt ra ở đây là: “Làm thế nào chúng ta có thể đạt tới đó? Như một linh 

hồn cá thể, các bước thực tiễn gì tôi có thể thực hiện để giúp mang đến các viễn 

cảnh mà các Ngài đã mô tả?” Tất nhiên, các bạn đang được xem như những linh 

hồn mật độ 4 và 5 chứ không phải là mật độ 3. 
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Đối với hầu hết các bạn, thời gian này sẽ đến nhanh khi các bạn nhận thấy là 

việc buông bỏ những thứ thuộc về mật độ 3 là cách tiếp cận đúng đắn nhất. Chúng 
tôi thúc giục các bạn bắt đầu từ ngày hôm nay bằng việc buông bỏ sự đồng nhất còn 

lại của các bạn với thế giới đó. Để giúp các bạn làm việc này, chúng tôi đề nghị các 

bạn đọc và trao đổi với những người khác mà chia sẻ với các bạn các viễn cảnh của 

thế giới hòa bình, giác ngộ. Chúng tôi cũng trao cho các bạn các kỹ thuật cụ thể, 

được thiết kế để giúp các bạn hàn gắn các vấn đề tâm lý và tình cảm. 

Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy”  

Trở lại với chủ đề trung tâm của chúng ta, nhiều dòng thời gian, điều quan trọng 

là nhớ đến “nguyên tắc kích hoạt” của tư tưởng. Bạn tập trung vào cái gì, bạn sẽ trở 

thành cái đó. Điều này là sự thực cho cả nhóm tập thể cũng như cho các cá nhân con 

người. Ngay bây giờ sẽ là lúc thuận lợi để quan sát đâu là nơi các bạn đang đặt tầm 
quan trọng của cuộc đời mình. Cái gì đang nhận nhiều năng lượng nhất? Cái gì đang 

nhận sự chú ý nhiều nhất? 

Chúng tôi nhận thấy có một ranh giới mong manh giữa việc lựa chọn chủ động 

để trở thành một con người đang thăng lên một cách tích cực, và việc đặt lên mặt 

một nụ cười hạnh phúc giả dối để đi vào sự từ chối với cái mà vẫn cần phải hàn gắn 
bên trong các bạn. Có nhiều người bị ám ảnh bởi những điều xác thực còn sót lại 

trong việc trả giá cho những phần của bản thân mình mà bị từ chối - cái mà vẫn còn 

đang trong sự đau đớn. Điều này không phải là né tránh sự đau đớn, hay dầm mình 

vào nó, hay đồng hóa với nó. Quá trình hàn gắn thực sự phụ thuộc vào việc các bạn 

tương tác với nó như thế nào. 

Các bạn vẫn có thể tập trung vào sự huy hoàng của sinh mệnh tinh thần của 

mình trong khi đó vẫn đang tìm cách hiểu một cách đầy đủ và đồng nhất sự sợ hãi, 

cáu giận, buồn bã, nỗi đau khổ, oán giận, lo lắng, kiệt quệ, khiếp sợ, kinh hãi, thịnh 

nộ, phán xét, tội lỗi, và tất cả các dạng của sự tiêu cực. 

Chìa khóa của vấn đề này chính là nhìn vào tất cả những thứ này từ Sự Nhất 

Thể của CHD sáng suốt hoàn toàn, biết tất cả, và đầy quyền năng của các bạn. Bởi 

vì sự tồn tại của thực tại phi tuyến, hay là hiện tại bất diệt, không chỉ có thể làm 

được như vậy, mà xét đến cùng CHD của các bạn là thực tại thực sự duy nhất và 

như thế, không có chuyện không thể đến được từ cái đó - CHD của chính bạn. 

Trong nhiều tài liệu của các bạn, sự tương tự của quá trình này được nói đến 

như sau: Các bạn là các TĐ đang mơ mộng về cái chết và sự giới hạn. Thực sự, điều 

đó đúng là như vậy. Nhiệm vụ của các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, là ghi nhận 

khi nào các bạn trở nên bị đồng hóa với thế giới của hình thể và tất cả các cạm bẫy 

của nó, và rút năng lượng của các bạn khỏi thế giới đó để trở về thực tại thực sự duy 

nhất với cái Tôi TĐ của các bạn. 
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Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn 

Hãy để chúng tôi trở lại một lần nữa với cuộc thảo luận về các dòng thời gian. 
Trong thời gian phi tuyến các bạn đã là giác ngộ, tự do và đang sáng tạo một cách 

đầy quyền năng từ lợi thế của CHD bên trong các bạn. Trải ra trước các bạn là một 

tấm thảm của thời gian, không gian với các khả năng có thể và các khả năng chắc 

chắn. Tính chất hiệu lực của một dòng thời gian cụ thể phụ thuộc vào hai yếu tố: (1) 

Bao nhiêu năng lượng và sự tập trung mà các bạn đặt vào nó và (2) bao nhiêu người 

trong các bạn quyết định chấp nhận sự tập trung cụ thể đó. Ví dụ, nếu các bạn tin và 

tập trung vào chiến tranh như một cách để có được cái mà các bạn nghĩ là các bạn 

cần, và hàng triệu người khác cũng tin và tập trung vào nó, các bạn cuối cùng sẽ tạo 

ra chiến tranh trên hành tinh. 

Ngược lại, nếu đủ số người trong các bạn chấp nhận dòng thời gian mật độ 4, 
các bạn sẽ trở nên một lực lượng mạnh mẽ đang sáng tạo nên sự phồn vinh và niềm 

vui trên Trái Đất. Bất cứ cái gì các bạn chấp nhận đầy nhiệt huyết thì thực tại mà 

các bạn khao khát sẽ gắn vào thực tại tập thể đang được tạo ra trên Trái Đất. Phạm 

vi khả năng của các bạn để tập trung vào thực tại mà các bạn khao khát phụ thuộc 

vào việc các bạn đã hàn gắn bao nhiêu các vấn đề tâm lý và tình cảm cũng như xóa 

bỏ các niềm tin cốt lõi tiêu cực. 

Khi các bạn tập trung vào thực tại mà các bạn khao khát tạo ra và tìm kiếm 

những người khác cũng có những khao khát tương tự, các bạn trở nên một lực lượng 

không thể phủ nhận trên hành tinh. Trong khi có thể chỉ cần một cá nhân giác ngộ 

để thay đổi thế giới, vài linh hồn giác ngộ làm việc cùng nhau tạo ra một dòng thời 

gian trội của hòa bình và thịnh vượng cũng sẽ có tác dụng giống như vậy. 

Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai 

Trong ngôn ngữ của các bạn không có các từ để mô tả một cách phù hợp mối 

quan hệ giữa cái Tôi phi tuyến và vô số các cái Tôi tuyến tính xuyên qua tấm thảm 
của các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn. Chúng tôi sẽ cố gắng 

hết mức để giữ chủ đề này đơn giản và dễ hiểu, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm 

là các bạn có thể nắm bắt được cái mà chúng tôi đang nói ở đây. 

Trong thực tại tuyến tính, các bạn đã phóng ra khỏi TĐ, có thể nói là khoảng 

100 triệu năm trước, được nối tiếp với hàng loạt sự tái sinh trong các thế giới thấp 
khác nhau, đôi khi được tiếp nối bởi một giai đoạn trì hoãn trong các chiều kích cao 

hơn trước khi hạ xuống một lần nữa để bắt đầu các bài học mà các bạn đã chưa học 

được một cách trọn vẹn trong các đời sống quá khứ. 

Nhiều người trong các bạn, thực tế là hầu hết những người đang đọc cuốn sách 

này đã đi khắp mọi nơi trong Thiên Hà trong các lần tái sinh của các bạn. Một linh 
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hồn giác ngộ điển hình có thể bắt đầu trong mật độ 7 của sao Pleiades và sau đó hạ 

thấp rung động để tái sinh vài đời trong mật độ 5 của sao Pleiades, tiếp theo là vài 
đời trong mật độ 4 của sao Sirius A, sau đó là một giai đoạn nghỉ ngơi vui vẻ trong 

mật độ 6 của sao Arcturus, tiếp đó là vài đời sống thử thách trong mật độ 4 của sao 

Orion, rồi một cuộc viếng thăm ngắn tới một trong các nền văn minh sớm trên Trái 

Đất như một sinh mệnh mật độ 3, tiếp theo lại là các đời sống trong mật độ 4 ở sao 

Pleiades, vv…cuối cùng trở lại Trái Đất trong lần này. 

Hầu hết các linh hồn trên Trái Đất đã từng ở đây trước kia, trung bình là khoảng 

50 đến 100 lần, mặc dầu đối với vài người thì đây là đời sống đầu tiên của họ trên 

Trái Đất. Một số linh hồn đã ở đây hàng trăm lần. Starseed là những linh hồn mà 

thời gian tuyến tính của họ bao gồm chủ yếu các đời sống trên các thế giới khác. Họ 

có thể mới đến Trái Đất vài lần, thường trong các thời điểm phát triển cao của các 
nền văn minh hay trong các thời điểm then chốt xung quanh những thời kỳ thay đổi 

của Trái Đất. 

Sau lần tái sinh này trên Trái Đất, các bạn sẽ hoặc là (1) thăng lên về mặt vật 

lý, (2) chết và tái sinh trong Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất, hay (3) lựa chọn hành 

trình tới một số những hành tinh khác. Khi các bạn hoàn tất bài học trên Trái Đất, 
các bạn sẽ sử dụng nhiều thời gian của mình trong các thế giới cao hơn và ít thời 

gian tái sinh vào các thế giới thấp hơn. Khi các bạn tái sinh vào một thế giới thấp 

hơn, đó là khi các bạn thể hiện mong muốn giúp đỡ các linh hồn thức tỉnh tại nơi 

đó, giống như hầu hết các bạn đang đọc cuốn sách này đã đến Trái Đất từ các thế 

giới cao hơn để giúp loài người. 

Bản chất thực sự của nghiệp 

Mỗi một hệ thống hành tinh mà các bạn tái sinh đưa đến một loạt các bài học 

linh hồn độc nhất vô nhị và khi các bạn đã hoàn tất các bài học này, các bạn không 

còn “nghiệp” nào nữa hay những công việc linh hồn chưa hoàn thành trên các thế 
giới cụ thể đó. Các bạn sau đó được tự do đến và đi khỏi những thế giới đó, phụ 

thuộc vào khao khát của các bạn trong nỗ lực giúp đỡ những linh hồn khác ở đó, 

những người vẫn kẹt lại trong bánh xe nghiệp. 

Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nghiệp không liên quan gì với sự 

thưởng công và sự trừng phạt. Đó là một kế hoạch tỉ mỉ đã được tạo ra bởi sự sai 
trái để thuyết phục các bạn rằng các bạn là có giá trị hoặc không có giá trị đối với 

sự giác ngộ. Trong khía cạnh này, nhiều tôn giáo phương Đông chỉ thúc đẩy sự sai 

trái từ một góc độ khác hơn so với các tôn giáo phương Tây. 

Ví dụ, nếu các bạn đã được sinh ra trong sự nghèo nàn ở đời sống này và đã hồi 

tưởng lại sự giàu sang và sự lạm dụng giàu sang đó trong một đời sống trước, điều 
này không có nghĩa là các bạn đang bị trừng phạt cho sự sai phạm của các bạn trong 
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quá khứ và bị dành cho sự nghèo đói để cân bằng lại trong đời này. Điều này đúng 

hơn là linh hồn các bạn đơn giản khao khát hiểu biết tính hai mặt của sự giàu có và 
nghèo đói từ cả hai phía. Trong đời sống quá khứ của các bạn, các bạn là kẻ đi đàn 

áp và giờ đây các bạn muốn trải nghiệm cái cảm giác như thế nào khi bị đàn áp. 

Ngay khi các bạn đã hoàn tất bài học linh hồn, các bạn được tự do sáng tạo cuộc 

đời của các bạn theo một cách rất khác. Điều đó có nghĩa là nếu các bạn đã sinh ra 

trong nghèo nàn ở đời này và đã học tất cả mọi thứ về trạng thái đó, các bạn được 

tự do để sáng tạo sự giàu có một lần nữa, có lẽ lần này với tình yêu lớn hơn và tình 

thương lớn hơn cho những người khác. 

Đối với nhiều người trong các bạn, có vẻ như hành trình qua các đời sống Trái 

Đất đã rất dài và khó khăn, và từ một quan điểm hoàn toàn mật độ 3, nó đã là như 

vậy. Cho đến tận Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, Trái Đất đã là một trong những hành 
tinh đang hoàn thành nghiệp của các bạn và đang di chuyển vào sự thăng lên để 

phục vụ cho một vài hành giả Yogi, những người sống trên những ngọn núi cao và 

thiền định vài tiếng một ngày. Giờ đây, với những Sự An Bài Thần Thánh hiện tại, 

sự thăng lên là dành cho bất kỳ linh hồn nào thực sự khao khát nó và đang mong 

muốn làm sạch những khía cạnh tiêu cực của cái Tôi. 

Nói thêm về các đời sống song song 

Trước khi chúng tôi đi sâu vào sự thăng lên, các bạn có thể hỏi: “Thế còn các 

đời sống song song? Tôi cảm thấy tôi có các cái Tôi khác trong các chiều kích khác 

đang sống các đời sống trong các thế giới khác, hay thậm chí trong các thân thể khác 

trên thế giới này”. 

Chúng tôi có thể đi khá sâu về câu hỏi này, có lẽ là quá sâu đối với tầm hiểu 

biết của các bạn, nhưng hãy để chúng tôi cố gắng giải thích. Trước hết, các đời sống 

quá khứ và tương lai của các bạn là song song, từ một quan điểm của thời gian phi 

tuyến, bởi vì chúng đều bộc lộ tất cả ra trong khoảnh khắc bất tận này, mặc dù sự 
xuất hiện xảy ra một cách liên tục. Chúng không khắc vào đá. Các đời sống quá khứ 

của các bạn đang biến đổi, đang phân kỳ, đang hội tụ, và nói chung đang thay đổi 

từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, cũng giống như các đời sống hiện tại và 

các đời sống tương lai của các bạn. 

Các bạn có cái được gọi là dữ liệu Akashic, cái ghi lại tất cả mọi trải nghiệm 
linh hồn, và từ góc nhìn đó, các đời sống quá khứ của các bạn là cố định. Nhưng bất 

cứ khi nào các bạn hành trình ngược trở lại thời gian và làm thay đổi một điều gì 

đó, các bạn lại tạo ra một dòng thời gian mới. Thực tế là, các bạn nhảy từ dòng thời 

gian nguyên thủy vào một dòng thời gian mới đã được tạo ra bởi các hành động 

quay trở lại quá khứ và làm sự thay đổi của các bạn. 
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Ví dụ đơn giản nhất của điều này, cái đã được thảo luận chi tiết trong mục tiếp 

theo của cuộc thảo luận về các kỹ thuật hàn gắn, là khi các bạn thực hiện một sự hàn 
gắn dòng thời gian, tức là trở lại và trao cho một trong các cái Tôi quá khứ của các 

bạn một sự hàn gắn. Không giống với nghịch lý được giải thích trong các bộ phim 

khoa học viễn tưởng của các bạn, các bạn không thể trở lại và, ví dụ, giết chết ông 

của mình và sau đó trở lại với hiện tại rồi thấy rằng các bạn không còn tồn tại nữa. 

Các bạn chỉ có thể thay đổi trải nghiệm của các bạn trong quá khứ, tức là làm 

những thay đổi về mặt năng lượng đối với cái cách mà các bạn trải nghiệm các sự 

kiện. Bằng việc làm như vậy, dòng thời gian nguyên thủy giữ được sự nguyên vẹn 

và các bạn không vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn khác mà đã có những 

trải nghiệm trong dòng thời gian đó. Hãy thử tưởng tượng sự thay đổi lớn sẽ xuất 

hiện đối với những người đã thiêu sống các bạn nếu các bạn được cứu bởi những 
phiên bản tương lai của chính các bạn và mang các bạn ra khỏi giàn thiêu khi mà 

nghi lễ thiêu sống bắt đầu. 

Tuy nhiên, các bạn có thể tạo ra một dòng thời gian thay thế bao gồm một sự 

viếng thăm của các cái Tôi tương lai và các bạn có thể nhận được một sự hàn gắn 

từ họ trong đời sống quá khứ của các bạn. Trong đời sống “bị thiêu sống trên dàn 
lửa” đó, giờ đây các bạn có một dòng thời gian thay thế mà trong đó cái Tôi bị kết 

án của các bạn đã được viếng thăm bởi những phiên bản tương lai của các bạn. 

Trong dòng thời gian thay thế này, linh hồn các bạn có thể tránh được sự chấn động 

mà đã xảy ra trong trải nghiệm bị thiêu sống bởi vì những cái Tôi tương lai có thể 
trở lại đúng lúc và “nhấc” linh hồn của các bạn ra khỏi thân thể trước khi các bạn 

trải nghiệm việc bị thiêu sống. Điều này thường được cho phép bởi vì nó không ảnh 

hưởng đến tư tưởng của những người đã kết án các bạn. Họ không biết rằng các bạn 

đã chủ động bỏ qua trải nghiệm bị thiêu sống đó. 

Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả các dòng thời gian thay thế là những bộ phận 
khác nhau của khoảnh khắc hiện tại bất tận này, và các bạn có thể truy cập bất cứ 

dòng thời gian nào vào bất kỳ lúc nào. Như thế chúng có vẻ như giống các đời sống 

song song bởi vì trong thực tế chúng là như vậy. Tất cả mọi lúc các bạn thay đổi 

một khía cạnh nào đó của thời gian tuyến tính, các bạn tạo ra một sợi dây mới trong 

cấu trúc thời gian, không gian, và tất cả những cấu trúc này đều có thể truy cập được 

từ một thời gian phi tuyến.  

Có một loại khác của đời sống song song liên quan đến cái thường được gọi là 

các gia đình hồn và các linh hồn tối cao. Các bạn có, thông thường, 6 thành viên của 

gia đình hồn trên Trái Đất hoặc trên các hành tinh mật độ thấp khác, và 6 người 

trong các chiều kích cao hơn, vào mọi lúc, và có thể gặp 6 linh hồn trên Trái Đất 
khi đang trong dạng con người và cảm nhận một sự kết nối sâu sắc với họ. Cũng có 

thể trở nên hiểu biết về các trải nghiệm sống của họ trong khi đang ở khoảng cách 

xa. 



https://thuviensach.vn

 234 

Các bạn có một linh hồn tối cao (oversoul), cái bao gồm 12 linh hồn đã miêu tả 

bên trên. Các bạn có thể hòa nhịp vào linh hồn tối cao và nhận ra là anh ấy hay cô 
ấy là một khía cạnh của một cái Tôi Monad lớn hơn hay cái Tôi Atman lớn hơn, là 

linh hồn tối cao của linh hồn tối cao của các bạn, cũng được gọi là tổng hồn (master 

oversoul) của các bạn. Mỗi một trong 12 linh hồn tối cao hình thành nên tổng hồn 

của các bạn, lần lượt, có 12 linh hồn cá thể được gắn kết với họ, và từ một nhận thức 

mật độ 9, các bạn được liên kết mật thiết với tất cả 144 linh hồn trong tổng hồn của 
các bạn. Cuối cùng, có nhận thức tự thân của TĐ, cái vượt trên bất cứ cái gì mà tâm 

trí các bạn có thể nhận thức được, nhưng hãy tiếp tục và mang nó đến cực điểm. Các 

bạn làm ơn thắt dây an toàn vào nhé. 

Các bạn đã bao giờ lấy làm kinh ngạc, nếu các bạn thực sự là Một với Tất Cả, 

tại sao cái Tất Cả đó lại lựa chọn đến thông qua thân thể của bạn, trong các hoàn 
cảnh độc nhất vô nhị của bạn, tại thời điểm này? Tại sao nó lại lựa chọn trải nghiệm 

bản thân nó thông qua các bạn, và nếu các bạn thực sự là Một, thì tại sao bạn lại 

không thể quyết định, tại bất kỳ thời điểm nào, để trải nghiệm nó thông qua chị của 

bạn, hay bạn của bạn, hay một ai đó đang đi trên phố? Tại sao các bạn có vẻ như bị 

khóa trong một thân thể vật lý này? 

Câu trả lời là đơn giản, nhưng không dễ để có thể hiểu. Nếu TĐ là tất cả mọi 

thứ, thì không có sự khác biệt giữa hai hay nhiều khía cạnh của Sự Sáng Tạo. Sự 

khác biệt xảy ra chỉ là vì có sự tồn tại của thời gian tuyến tính. 

Từ nhận thức của TĐ, các bạn có thể tua lại “băng” thời gian tuyến tính và trải 

nghiệm tất cả mọi khía cạnh của Sự Sáng Tạo, mỗi cái một lúc. Hoặc các bạn có thể 

lựa chọn trải nghiệm tất cả các khía cạnh của Sự Sáng Tạo một cách đồng thời. 

Giống như TĐ, sự lựa chọn là dành cho các bạn. Điều đó có nghĩa là trong đời này, 

các bạn có thể chọn là Sal Rachele ở Hoa Kỳ, và trong một đời sống song song, các 

bạn có thể chọn là Steve lang thang ngoài đường, rồi trong một đời sống song song 

khác, các bạn có thể chọn là Sarah ở Bath, Anh quốc, vv… 

Từ một nhận thức tuyến tính, điều này có vẻ như thật buồn cười khi các bạn có 

thể trải nghiệm tất cả các dạng sống ở khắp nơi trong Vũ Trụ, từng thứ một, nhưng 

đây là cách mà TĐ nhận thức Sự Sáng Tạo của Ngài, bởi vì thời gian là vô hạn từ 

nhận thức của TĐ. Để đơn giản hóa tối đa, điều đó có nghĩa là TĐ có vô hạn thời 

gian trong tay của Anh ấy/Cô ấy để trải nghiệm một cách cá nhân tất cả các khía 

cạnh cá thể của Sự Sáng Tạo. Như thế, trong khi TĐ đang trải nghiệm bản thân điều 

này một cách cá thể, thì điều này cũng có thể mở rộng ra đến thế giới phi tuyến và 

trải nghiệm tất cả mọi người cùng một lúc. 

Trong khi quan điểm tối thượng này là có sẵn cho tất cả các khía cạnh của Sự 

Sáng Tạo của TĐ, nó sẽ là không thể, khi trong sự hiện thân của con người. Để cho 

các bạn có thể sử dụng nhiều thời gian hơn trong trạng thái này của tư tưởng, như 
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thế chúng tôi sẽ trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về các dòng thời gian trội 

của Trái Đất. Chúng tôi hy vọng các bạn đã vui lòng với cuộc hành trình của chúng 

ta vào trạng thái cực kỳ siêu việt của tư tưởng TĐ. 

Ba dòng thời gian trội của Trái Đất 

Trở lại với Trái Đất, hãy chuyển sang 3 dòng thời gian trội của Trái Đất đang 

được tạo ra bởi loài người. Lưu ý là có các thực tại linh hồn cá nhân khác bên cạnh 

ba dòng thời gian dưới đây, nhưng trên 95% loài người sẽ có vẻ như rơi vào (hay 

nâng lên) một trong 3 thực tại  này trong những năm sắp tới trên Trái Đất. 

Dòng thời gian trội của mật độ 3 chết chóc và phá hủy 

Như chúng tôi đã thảo luận, không phải là tất cả các linh hồn đã sẵn sàng đi vào 

mật độ 4 với Mẹ Trái Đất. Trở lại với sự tương tự của lớp học, có một số học sinh 

đơn giản không mong muốn thực hiện điều cần thiết để tốt nghiệp vào tầng thứ tiếp 

theo. 

Họ không bị phán xét hay bị kết án hay bị cho rằng kém hơn, ngốc ngếch, ngu 

si, xấu xa hay sai trái. Họ đơn giản đang học ở một nhịp độ khác hơn so với những 

thành viên giác ngộ hơn của con người. 

Phần lớn những linh hồn trên Trái Đất có trong mình DNA trội của chủng tộc  
Orion. Đây là một kết quả của sự nhân giống kéo dài xuất hiện gần nửa triệu năm 

về trước khi các hệ thống sao Rigel và Betelguese xâm chiếm Trái Đất. Ở thời gian 

đó, không có sự bảo vệ để chống lại những sự kiện như vậy. Các linh hồn trên Trái 

Đất đã chủ yếu là người Pleiades trước cuộc xâm lăng, và một trong những bài học 
linh hồn khó khăn của họ là trải nghiệm việc bị thống trị bởi một chủng tộc hiếu 

chiến hơn, hung hăng hơn, độc đoán hơn. 

Chúng tôi biết là hầu hết các linh hồn Pleiades trên Trái Đất không chủ động 

lựa chọn trở thành những người Orion, nhưng ở một tầng thứ cao hơn, điều này là 

một phần kết quả tự nhiên của sự chia rẽ nguyên thủy và phản ánh các bài học đến 
từ những niềm tin căn bản mà xuất hiện sau sự trượt xuống từ Thiên Đàng. Những 

cuộc xâm lăng và lai giống là các sự kiện thường xuyên trong các thế giới thấp hơn 

và trên một số tầng thứ những linh hồn đến Trái Đất trong thời gian đó đã biết là 

điều này sẽ xảy ra. 

Tuy nhiên, các chương trình tiêu cực, trong dạng của các nỗi đau tình cảm, các 
dấu ấn ether và các dấu ấn astral, đã được giữ lại với loài người suốt vài thời đại. 

Những linh hồn vẫn bị bắt trong vòng quay của Nguyên Nhân Nguyên Thủy sẽ trải 

nghiệm một thảm họa cuối cùng ở đây trên Trái Đất (hay vài thứ liên quan đến các 

thảm họa, như chiến tranh, nạn đói, lụt lội, động đất, vv.). Họ sẽ rời đi trong những 
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thay đổi của Trái Đất và trở thành cư dân trên các thế giới được thiết kế đặc biệt để 

trợ giúp họ trong chiến thắng cuối cùng trước việc tái diễn sự trượt xuống từ Thiên 

Đàng. 

Sau sự phá hủy của Lemuria và Atlantis, một vài linh hồn đã có thể cân bằng 

được các khía cạnh khác nhau của họ. Họ tận tâm hoàn thành các bài học linh hồn 

xung quanh việc trượt xuống và trải nghiệm kết quả của việc tự do ý chí của họ bị 

vi phạm. Do vậy họ cuối cùng có thể di chuyển vượt ra khỏi bánh xe luân hồi và đi 

vào sự thăng lên xoáy trôn ốc là tư tưởng mật độ 5. 

Một nhóm khác thể hiện ra là đã chưa sẵn sàng hoàn thành tất cả các bài học về 

nghiệp. Những linh hồn này đã mệt mỏi với các cuộc chiến tranh liên miên, xung 

đột, sự đau khổ và đã bắt đầu đi vào tư tưởng mật độ 4. 

Những linh hồn bị kẹt trong mật độ 3, những người đang làm việc để chiến 
thắng nghiệp còn sót lại của họ, và những người đã sẵn sàng cho sự thăng lên, tất cả 

đang trong dạng thân thể trên Trái Đất và tạo ra 3 dòng thời gian trội. 

Dòng thời gian trội của các cộng đồng giác ngộ 

Khoảng 20% đến 25% loài người đã tiến hóa đến điểm nơi mà việc tái diễn sự 

trượt xuống và trải nghiệm kết quả không dứt của đau đớn, nghèo nàn, khổ cực, lạm 
dụng, kiểm soát và đàn áp … không còn là một bài học cho linh hồn nữa. Nhóm này 

đã sẵn sàng hoàn thành tất cả các nghiệp tiêu cực và đi vào Thời Đại Vàng mới. Họ 

sẽ có được cái mà họ thực sự khao khát, một Trái Đất đẹp rực rỡ không còn chiến 

tranh và sự thoái hóa môi trường. 

Phần lớn cuốn sách này được dành cho nhóm này và tập trung xung quanh việc 

“làm thế nào” để lái con tàu xuyên qua thời kỳ chuyển đổi khó khăn và tái xây dựng 

Trái Đất sau khi các linh hồn mật độ 3 đã rời khỏi đây. 

Dòng thời gian trội của sự thăng lên 

Xấp xỉ 15 đến 30 triệu người (khoảng 0.3% loài người) sẽ có vẻ lựa chọn con 
đường thăng lên về mặt vật lý trong những năm sắp tới. Như được mô tả nhiều lần 

trước đây xuyên suốt các tác phẩm của chúng tôi, sự thăng lên là xảy ra tức thời từ 

một nhận thức phi tuyến, nhưng phải mất nhiều năm, hay nhiều thập kỷ, từ một 

khung thời gian tuyến tính. Về cơ bản, sự thăng lên xuất hiện qua một bước nhảy 

lượng tử ở tầm mức nguyên tử. Tuy nhiên, bởi vì các bạn có hàng ngàn tỷ tế bào 
trong thân thể vật lý của các bạn, và các thân thể không thích sự thay đổi đột ngột, 

có một chương trình Khuôn Mẫu Thăng Lên chuyển đổi một cách dần dần các tế 

bào của các bạn vào dạng tinh thể ánh sáng. Do đó, quá trình hoàn thiện của sự 
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thăng lên về mặt vật lý sẽ mất khoảng 10, 20, 30 năm hay nhiều hơn, phụ thuộc vào 

con đường linh hồn độc nhất vô nhị của các bạn. 

Sự thăng lên về mặt vật lý là khác rất nhiều so với sự thăng lên về mặt tinh thần. 

Hầu hết các bạn đã trải nghiệm sự thăng lên về mặt tinh thần, một số người đã thăng 

lên nhiều lần. Sự thăng lên về mặt tinh thần liên quan đến việc rời bỏ thân thể vật lý 

và thăng lên trong tư tưởng vào các thế giới thiên thể. Các thế giới thiên thể thực sự 

là các Thiên Đàng đã được nói đến trong các bản viết tôn giáo của các bạn. Đừng 

nhầm lẫn với các thế giới astral cao hơn và các thế giới ether thấp hơn có thể bắt 

chước các Thiên Đàng trong một số khía cạnh. 

Sự thăng lên về mặt tinh thần xảy ra khi các linh hồn đã hoàn thành các bài học 

linh hồn trên Trái Đất đến mức độ là họ không còn có một lý do nào để tái sinh trên 

Trái Đất ngoại trừ là trở thành một vị Thầy và giúp đỡ cho việc thức tỉnh các linh 
hồn khác. Nhiều hành giả Yogi và các vị Thánh đã lựa chọn con đường thăng lên 

về mặt tinh thần, như là Paramahansa Yogananda và Swami Muktananda. 

Những linh hồn không mang thân thể của họ đi vào các thế giới cao hơn trong 

sự thăng lên về mặt vật lý có thể lựa chọn thăng lên về mặt tinh thần. Bởi vì tình 

trạng tới hạn trên Trái Đất hiện nay và thời kỳ chuyển đổi được thấy trước khoảng 
20 năm, những linh hồn mà lựa chọn sự thăng lên về mặt tinh thần sẽ có vẻ như 

quyết định hoặc là trợ giúp cho con người như những người hướng dẫn tinh thần, 

hoặc là tái sinh trên Trái Đất trong Thời Đại Vàng mới với mục tiêu cụ thể là giúp 

đỡ những con người mật độ 4 tái xây dựng và tiến hóa. 

Phần lớn những người trong các bạn đang đọc cuốn sách này sẽ trở thành một 

phần của những người thăng lên trong những năm sắp tới ở một trong 3 làn sóng 

của sự thăng lên đã được mô tả trước đây. Thậm chí nếu các bạn lựa chọn không 

chuyển đổi thân thể của mình vào ánh sáng mà thay vào đó là từ bỏ thân thể với dự 

định sẽ tái sinh trong Trái Đất Mới, các bạn cũng sẽ thấy các chương tiếp theo có 
ích vô cùng. Ít nhất, các bạn sẽ hiểu cái mà những linh hồn đang thăng lên trải 

nghiệm bởi vì một ngày nào đó, cũng thế, các bạn sẽ đi qua những giai đoạn này 

của sự tiến hóa. 

Hãy nhớ rằng, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, các bạn có tự do ý chí và là những 

sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Do đó, đừng có rơi vào cái bẫy tin 
tưởng một cách đơn giản rằng tất cả mọi thứ được mô tả ở đây là không thể khác 

được. Chúng tôi khuyến khích các bạn đóng một vai trò chủ động trong những động 

lực đang phát sinh của Trái Đất Mới. Câu chuyện này là của các bạn, những người 

hiền lành đang thừa hưởng Trái Đất. Nếu các bạn chưa sẵn sàng là một thành viên 

mới trong Trái Đất Mới của loài người, các bạn đã không bị hấp dẫn đến với tài liệu 

này. 



https://thuviensach.vn

 238 

Ngay khi các bạn dấn thân vào con đường này, các bạn sẽ không thể quay trở 

lại. Các bạn đã đạt đến một giai đoạn tới hạn trong sự tiến hóa của các bạn. Mọi cố 
gắng để trở lại với những điều tiện lợi, quen thuộc trước kia sẽ không thành công. 

Các bạn sẽ không còn khao khát cách sống cũ của các bạn nữa. Không có điều gì cũ 

mà sẽ xuất hiện trước các bạn. Nó đã chết đi như những chiếc lá mùa đông năm 

ngoái. Hãy để nó ra đi. Hãy để nó trôi một cách im lặng vào hư không để rồi được 

tái sinh trong một Sự Sáng Tạo kỳ diệu khác. 

Chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Chúc một ngày tốt lành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG 

 

Tư tưởng của sự chuyển đổi 

Nhiều người trong các bạn mà bây giờ đang rung động ở mật độ 4 đã đi xuyên 

qua cổng (portal) từ mật độ 3 như một kết quả của sự thực hành thiền định. Khi các 
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bạn giữ đủ tâm tĩnh lặng, sự chuyển động của tư tưởng dừng lại và các bạn đi vào 

cổng. Các bạn có thể đi vào một phần trong lúc đầu, nhưng khi các bạn thực hành 
thường xuyên hơn, các bạn phát hiện ra là toàn bộ sinh mệnh của bạn di chuyển đi 

vào mật độ 4. Sự di chuyển thực sự xuyên qua cổng gồm một bước nhảy lượng tử, 

nhưng trong thế giới này, nó xảy ra từ từ. Nói một cách khác, một số tế bào của các 

bạn biến đổi vào rung động ở mật độ 4 trước những tế bào khác, mặc dù đó thực sự 

là một ảo ảnh. Có một số lượng tới hạn xuất hiện ở tầm mức tế bào. Khi đủ số tế 
bào được thẳng hàng (hay hòa hợp) với mật độ 4, bước nhảy lượng tử xuất hiện và 

toàn bộ thân thể bạn bắt đầu rung động ở mật độ 4. 

Trải nghiệm này trong tư tưởng thường trong dạng của một “a-ha” hay còn gọi 

là ngộ mà làm cho bạn khởi đầu một cách vững chắc trên con đường tâm linh. Trong 

một vài khoảnh khắc, các bạn có sự kết nối với các thế giới cao hơn và có một sự 
hiểu biết ngay tức khắc về sự nhất thể của tất cả sự sống. Từ khoảnh khắc đó, các 

bạn trở nên những Nhà Tạo Hóa có ý thức đang sống trong một rung động mật độ 

4 (cho dù một phần của bạn vẫn rung động ở mật độ 3). 

Hãy nhớ rằng, các bạn yêu dấu, các thế giới được sử dụng ở đây là những sự 

gần đúng. Xin đừng trở nên dính mắc vào cái ý tưởng rằng bạn cần phải rung động 
ở tầng thứ này hay tầng thứ kia. Những sự mô tả này được đưa ra để trí thông minh 

của con người có cái gì đó để nắm bắt về sự chuyển đổi. Quan trọng là thực tại vượt 

trên ngôn từ. 

Những người trong các bạn đã đang rung động ở mật độ 4 trong lúc nào đó hoặc 

ngay lúc này đang chủ động chuẩn bị để thăng lên mật độ 5. Để làm điều này một 

cách có ý thức, các bạn phải làm tan vỡ tính hai mặt bên trong tâm trí của các bạn. 

Điều này có nghĩa là chỉ nhìn vào những sự tương phản hơn là những sự phán xét 

khi các bạn nhìn vào những phẩm chất thường được gọi là ánh sáng và bóng tối, tốt 

đẹp và xấu xa, hay tích cực và tiêu cực. Một tư tưởng mật độ 5 là cái nhìn thấy Sự 
Thần Thánh trong mọi thứ mà không có sự phán xét. Cách nhanh nhất để chuẩn bị 

tư tưởng của bạn cho mật độ 5 là vứt bỏ tất cả sự phán xét, tất cả sự so sánh, và tất 

cả những dính mắc vào tính hai mặt (cũng được gọi là “maya” hay ảo ảnh). 

Sự thức tỉnh tâm linh 

Những linh hồn đang di chuyển vào các mật độ 4 và 5 sẽ trải qua một sự thức 
tỉnh tâm linh sâu sắc. Từ khoảng năm 1950, bắt đầu Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, rất 

nhiều những linh hồn đã đang trải nghiệm các trạng thái cao hơn của tư tưởng. Trong 

hầu hết các trường hợp, chỉ có rất ít người đã có thể giữ được các tần số cao hơn do 

bởi số lượng rât lớn của những tiêu cực hiện diện trên Trái Đất. 

Các bạn phải nhớ, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, Trái Đất đã là một nơi tụ cư cho 
các linh hồn từ khắp nơi trong Vũ Trụ, bao gồm cả những kẻ phản loạn và những 
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người bị loại bỏ từ các thế giới khác. Nói một cách khác, các linh hồn không đáp 

ứng với trật tự và cấu trúc của một thế giới cụ thể thường được gửi đến Trái Đất bởi 
vì cho đến tận ngưỡng cửa 2012, Trái Đất đã chấp nhận tất cả các linh hồn ở tất cả 

các tầng thứ rung động. 

Vâng, các bạn có các linh hồn từ tất cả các tầng thứ nhận thức của tư tưởng ở 

đây, từ những người cực kỳ thiếu hiểu biết đến cực kỳ giác ngộ. Các bạn cũng có 

các linh hồn đã cống hiến bản thân họ cho các con đường tăm tối và cái gọi là “ma 

quỷ”. Trong trường hợp này, từ “ma quỷ” có nghĩa là: “có một tư tưởng mang xu 

hướng giữ các linh hồn đi ngược lại với sự tiến hóa tinh thần của họ”. 

Bởi vì sự tồn tại của chính Trái Đất đang bị đe dọa (từ một quan điểm của mật 

độ thấp), một loạt các Sự An Bài Thần Thánh đã được ban ra, đang cho phép những 

linh hồn đang rung động ở mật độ 4 và trên đó được phép tái sinh trên Trái Đất từ 

thời điểm đó trở về sau (từ sau ngày 21/12/2012). 

Những linh hồn quyết định ở lại với Trái Đất đang trải qua một sự thức tỉnh tâm 

linh. Với một số người, nó bắt đầu với việc nhận ra rằng cuộc sống có nhiều thứ để 

quan tâm hơn là làm việc và nuôi sống gia đình. Nghi lễ chuyển đổi giai đoạn đời 

người còn được biết đến là “cuộc khủng hoảng tuổi trung niên” là một ví dụ cho 
một sự thức tỉnh tâm linh một phần đã xuất hiện trong nhiều người. Nói một cách 

đơn giản, sau khi làm việc vất vả trong 10, 20 hay 30 năm và đang ở trên bậc thang 

danh vọng, hay có lẽ đang chăm sóc một gia đình và giờ đây những đứa trẻ đang 

trưởng thành và rời khỏi nhà, những linh hồn đó bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của tất 

cả những điều này. 

Công việc có vẻ như đầy hứa hẹn lúc ban đầu giờ đây không thể lấp đầy một 

khao khát bên trong, khao khát mà hoàn toàn không thể chạm vào. Người đó có thể 

có một mối quan hệ tuyệt vời với những đứa trẻ đang lớn lên, nhưng giờ đây cảm 

thấy có một mục đích khác đang kêu gọi cô ấy. (Chúng tôi đã sử dụng các vai trò 
truyền thống của phụ nữ và đàn ông ở đây, nhưng chúng tôi cũng biết là các vai trò 

đó có thể trao đổi cho nhau). 

Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn 

Trong một số những nền văn hóa bộ tộc trước đây của các bạn, có một thời gian 

được đặt ra dành cho đàn ông và phụ nữ để bắt đầu các con đường tâm linh của họ 
(thường thường sau khi làm việc nuôi nấng lũ trẻ). Một cách điển hình, sẽ có một 

số lễ vượt qua hay nghi thức tôn vinh những giai đoạn nào đó của cuộc sống bộ tộc. 

Thông thường ở một độ tuổi rất sớm, đàn ông và phụ nữ sẽ làm việc, săn bắn, hái 

lượm hay tạo ra những thứ hữu ích cho bộ tộc, và sau đó đến một độ tuổi họ sẽ kết 

hôn hay sinh đẻ và nuôi sống gia đình. Ngay khi lũ trẻ đạt đến một độ tuổi nào đấy, 
họ sẽ bắt đầu các nghi lễ tâm linh của mình. Đối với phụ nữ, nó thường ở độ tuổi 
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mãn kinh. Trong nền văn hóa hiện đại của các bạn, các bạn đã mất đi nhiều những 

nghi thức và lễ vượt qua kiểu bộ tộc. 

Thay thế cho lễ vượt qua, các bạn có các hoạt động liên miên không dứt để giữ 

các bạn bận bịu và tập trung vào việc “dẫn đầu thế giới”. Các bạn có thể kết hợp các 

hoạt động tinh thần với những nhiệm vụ khác hay cố gắng nhồi nhét chúng vào 

chương trình làm việc của các bạn. Sẽ không phải là điều hiếm gặp cho chúng tôi 

để thấy các học viên, những người đang học vào buổi tối, làm việc vào ban ngày, 

nuôi sống gia đình, và đến nhà thờ hoặc một số nhóm tâm linh bất cứ khi nào có thể. 

Điều này, được kết hợp với sự oanh tạc không dứt của truyền thông và những cam 

kết xã hội, làm cho cuộc sống trở nên đầy áp lực. 

Có lẽ các bạn dùng 1 giờ hay 2 giờ mỗi ngày Chúa Nhật để suy ngẫm về TĐ 

hay Vũ Trụ, và sau đó lại trở về với “công việc thường ngày” trong tuần tiếp theo. 

Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ 

Đối với nhiều người, sự thức tỉnh tâm linh đến theo cách thức không mong đợi 

nhất. Khi thân thể bắt đầu cảnh báo chống lại cuộc sống áp lực như đã đề cập bên 

trên, có thể dẫn đến sự ốm đau và buộc con người sống chậm lại và tái lập quyền ưu 

tiên dành cho linh hồn. 

Nhiều kinh nghiệm cận tử đã bấm nút cho sự thức tỉnh tâm linh. Những linh 

hồn như vậy thường hiến dâng cuộc sống của họ cho sự phụng sự sau khi được họ 

được “sinh ra lần thứ hai”. Trong hầu hết các trường hợp, các tai nạn cận tử và 

những đau ốm là cố gắng cuối cùng của linh hồn để đánh thức con người đối với 
mục đích thực sự và nhiệm vụ trên Trái Đất của anh ấy hay cô ấy. Thông thường, 

một người như vậy có thể không nghe và không hiểu biết chút gì về những sự tiếp 

cận tinh tế mà linh hồn đã sử dụng để thu hút sự chú ý của họ. 

Cho dù phải trải qua cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, tai nạn hay ốm đau bất 

ngờ, hay kinh nghiệm cận tử, một tỷ lệ phần trăm đáng kể những linh hồn như vậy 
bắt đầu nhận ra là có một mục đích lớn hơn nằm bên dưới những bận rộn liên miên 

của cuộc đời. 

Những linh hồn rất tiến bộ có thể không cần tạo ra những hoàn cảnh khốc liệt 

như vậy để bắt đầu quá trình thức tỉnh tâm linh. Họ có thể được dẫn dắt đến với các 

khoa học bí truyền. Trong một số trường hợp, họ có thể có vận mệnh đủ để có khả 
năng lựa chọn cha mẹ đã có sẵn khuynh hướng siêu hình và do đó lớn lên bên cạnh 

những kỹ thuật hàn gắn và các phương tiện thôi miên chính thống. Trong những 

trường hợp khác, họ bị thu hút đến các cá nhân hay các nhóm đang trên một con 

đường tâm linh. 
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Những thay đổi của Trái Đất hiện đang xảy ra cung cấp một cơ hội hiếm có cho 

sự thức tỉnh. Một số linh hồn chỉ “nhìn dòng chữ viết trên tường” và đang thấy rõ 
một cách tiếp cận mới đối với cuộc đời mà đang được yêu cầu vào thời gian này. 

Trong thế đường cùng, họ quay lại từ sự tan vỡ của thế giới mật độ 3, đang tìm kiếm 

một cách để ra khỏi vũng lầy. Đây là chỗ mà những Lightworker của thế giới có thể 

có ích. Cũng như những linh hồn bối rối đang tìm kiếm ánh sáng, những 

Lightworker thường tìm kiếm cách thức độc nhất vô nhị trong việc thể hiện những 

năng khiếu của họ trên thế giới. 

Trước khi chúng tôi đi vào chi tiết về các cách mà những Lightworker có thể 

giúp, hãy để chúng tôi nói về một số cách mà Mẹ Trái Đất sẽ hàn gắn cho chính cô 

ấy trong những năm sắp tới. 

Sự thanh lọc trên Trái Đất 

Hầu như tất cả các tôn giáo chính của các bạn đều mô tả về một khoảng thời 

gian của sự đau khổ như khải huyền, trận chiến Armageddon, hay ngày phán xét. 

Rất nhiều những sự quy chụp sai lầm là TĐ đang đến để chia tách những người công 

chính ra khỏi những người tội lỗi, hay chia tách lúa mỳ ra khỏi cỏ rác, hay chia tách 

những người hiền lành và ôn hòa ra khỏi những người hung hãn. Họ đã không thể 
hiểu được rằng trong nhận thức giới hạn của các bạn, các bạn sẽ tin là có một thế 

lực thần thánh bên ngoài có năng lực thực hiện sự phán xét trên các dạng sống của 

Trái Đất. 

Các luật tự nhiên của Vũ Trụ, cái bao gồm những luật tâm linh cao hơn cũng 
như những luật của vật lý Newton, thời gian/không gian của Einstein, lý thuyết 

lượng tử, thuyết siêu dây, siêu hình học, gen học, vv... tất cả là một phần của sự làm 

việc của Đại Vũ Trụ (Omniverse) đa chiều, hay Multiverse, hay Vũ Trụ của các Vũ 

Trụ. 

Trong khi nói một cách đơn giản đến mức thái quá là sự bất tuân các luật lệ của 
TĐ là nguyên nhân của sự đau khổ, thì cũng là hoàn toàn đúng khi cho rằng sự xem 

thường các luật của tự nhiên là yếu tố đóng góp chính đối với sự đau khổ của phần 

lớn loài người. 

Khi thân thể con người của các bạn bị ốm, các cơ cấu bảo vệ phát ra các kháng 

thể của nó và tất cả các loại phản ứng sinh hóa như sốt, nóng đầu ... chính là để đẩy 

lùi các tổ chức xâm nhập. 

Khi Mẹ Trái Đất của các bạn trở nên quá tải với những linh hồn ngu muội, 

những người đang tìm cách tước đoạt các nguồn lực và thống trị các dạng sống của 

cô ấy, cô ấy sẽ tăng thêm các cơ cấu bảo vệ. Sự sống tìm kiếm sự cân bằng. Khi mọi 

thứ trở nên quá mất cân bằng, sự sửa đổi phải được thực hiện. Đây không phải là sự 
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phẫn nộ của TĐ, mà đó là hậu quả của việc bỏ qua hay chống lại các luật của tự 

nhiên. 

Một linh hồn mà chưa học được cách làm thế nào để nâng lên và bay đi thì sẽ 

là đối tượng của luật về trọng lực. Nếu anh ta nhảy ra khỏi một tòa cao ốc và bị 

thương, liệu anh ta có đổ lỗi cho TĐ? Liệu anh ta có tin rằng TĐ đang tức giận với 

anh ta và đang trừng phạt anh ta? Hay là anh ta chỉ cần đơn giản học về luật của 

trọng lực và tôn trọng nó cho đến khi nào anh ta học được các luật khác siêu việt 

hơn. 

Đây là trường hợp của con người. Bảng sau là một danh sách các sự xúc tác và 

các nguyên nhân dẫn tới việc thanh lọc hiện nay đang xuất hiện trên Trái Đất. 

Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất 

_ Mẹ Trái Đất tìm cách tái lập sự cân bằng của cô ấy 

_ Những Lightworker khao khát sống hòa bình và hòa hợp 

_  Những linh hồn đang hoàn thành các bài học về nghiệp/sự tái sinh của họ 

_ Những Sự An Bài Thần Thánh đã được ban ra 

_ Trái Đất đang di chuyển vào 3 cổng 

_ Sự Chuyển Đổi Thiên Hà đang diễn ra 

_ Những người ngoài hành tinh nhân từ đang giao thiệp với con người 

_ Những sự biến đổi có chu kỳ tự nhiên đang được khởi động 

_ Những linh hồn khao khát thoát khỏi đau đớn và khổ cực 

_ Con người đã khám phá ra cách thức để hủy diệt chính mình và hủy diệt hành 

tinh 

Bắt đầu từ ngày 21/12/2012, Mẹ Trái Đất của các bạn sẽ biểu hiện ra như một 

hành tinh có rung động trội ở mật độ 4. Điều đó có nghĩa là tất cả các linh hồn cư 

trú trên cô ấy phải được đồng nhất với các nguyên tắc mật độ 4 của sự đồng sáng 

tạo, hợp tác, sống một cách hòa hợp, tôn trọng môi trường, khao khát tăng trưởng 
và tiến hóa, đồng thời hiểu biết về bản thân họ như những sinh mệnh có tư tưởng 

đang trên một xoáy ốc tiến hóa và thăng lên. 
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Những linh hồn không thể hay không muốn nắm lấy các phẩm chất trên thì sẽ 

có một thời gian ngắn để gói ghém hành trang của họ trước khi rời khỏi các thân thể 
mật độ 3 và trở thành cư dân trên một hành tinh mật độ 3 khác thông qua quá trình 

chết và tái sinh. 

Khoảng thời gian này có vẻ như sẽ bao gồm 3 cánh cổng và sẽ kết thúc vào năm 

2030. Trong một vài trường hợp, những linh hồn có thể được ban cho thêm thời gian 

để gói ghém các vấn đề của họ, nhưng tất cả các linh hồn đến (tái sinh) từ ngày 

21/12/2012 trở đi sẽ là những linh hồn đang rung động ở mật độ 4 hoặc lớn hơn. 

Nói theo một cách khác, Trái Đất sẽ chỉ chấp nhận những linh hồn có một trạng thái 

rung động trên 3,5 theo thang đo tần số rung động của người nhận thông điệp này 

(Sal Rachele). 

Những thay đổi trong thành phần cấu tạo hóa học của Trái Đất và bầu khí quyển 
của cô ấy, cùng với những cơn bão Mặt Trời, và những nhiễu loạn điện từ đang đi 

vào Trái Đất từ trung tâm Thiên Hà, tất cả sẽ đóng góp vào những biến đổi trong 

các tế bào của sinh mệnh con người. Đối với những người đã nâng trạng thái rung 

động của họ lên và giữ hệ thống miễn dịch của họ còn nguyên vẹn, những sự biến 

đổi này sẽ được chào đón và được chấp nhận như những xúc tác cho sự thay đổi mà 
sẽ mang các linh hồn đến một trạng thái cao hơn của sinh mệnh. Đối với những 

người từ chối tăng trưởng và tiến hóa, những người mà bị dính mắc sâu vào tính vật 

chất, hay những người không cảm thấy sẵn sàng tiếp nhận Trái Đất mới, những sự 

biến đổi sẽ gây ra sự hư hỏng hệ thống miễn dịch và tạo điều kiện cho sự tấn công 

của các loại vi rút, vi khuẩn, nấm, mốc, các chất hóa học, phóng xạ, vv... 

Tạo Hóa đầy yêu thương của chúng ta đang thực sự trao cho tất cả các linh hồn 

cái mà nó thực sự khao khát. Các linh hồn mà chưa sẵn sàng cho Trái Đất mật độ 4 

sẽ không phải trải qua một cách vô ích việc cố gắng học các bài học mà họ chưa sẵn 

sàng. Sự đau đớn duy nhất liên quan đến kế hoạch này là việc phải gánh chịu kết 
quả của sự phản kháng của bản ngã. Những người đã sẵn sàng cho mật độ 4 cuối 

cùng sẽ trải nghiệm được niềm vui của việc sống trên một thế giới dồi dào, nơi mà 

hạnh phúc của con người là ưu tiên cao nhất cùng với sự lành mạnh của Mẹ Trái 

Đất. 

Xin chào, các bạn yêu dấu, chúng tôi là các Đấng Sáng Tạo. Bây giờ các bạn đã 

có một tổng quan về một số điều được chờ đợi xảy ra trong những năm sắp tới, và 

đã được tóm tắt trong chương bản chất của thời gian, chúng tôi sẽ đi chi tiết vào cái 

mà các bạn có thể trải nghiệm trong những năm sắp tới. 

Nói cách khác, chúng tôi đang làm một số giả định khi chúng tôi bắt đầu chương 

này. Trước hết, chúng tôi đặt vấn đề là tất cả các bạn đều là những thành viên của 

loài người giác ngộ, những người đang thừa hưởng hành tinh đẹp đẽ này. Thứ hai, 

một lượng rất lớn trong các bạn đang trên con đường thăng lên. Tuy nhiên, các bạn 
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sẽ thấy là nhiều những vấn đề được mô tả ở đây và trong các chương tiếp theo sẽ 

liên quan đến các bạn bất chấp tầng thứ rung động của mỗi người. 

Lưu ý: Bây giờ, các bạn có thể nhận thấy là chúng tôi thường lặp lại những điều 

đã được nói. Đây không phải là lỗi biên tập của người nhận thông điệp này, mà là 

một chủ ý được thiết kế để tăng cường những ý tưởng quan trọng hơn. Bây giờ, hãy 

để chúng tôi bắt đầu. 

Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong 

Trong các thuật ngữ tâm linh, một xúc tác là một cơ cấu khởi động cho việc tiến 

hóa. Trong một số trường hợp, một sự xúc tác sẽ bấm nút cho một sự biến đổi trong 

cấu trúc DNA hay sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư tưởng của một dạng sống. Trong 

hầu như tất cả các tầng thứ của trải nghiệm con người mà các bạn có tại thời điểm 

này, thì có những sự xúc tác đang thúc đẩy các bạn làm những thay đổi ở một tầng 

thứ cơ bản của sinh mệnh. 

Từ một nhận thức hoàn toàn mật độ 3, con người không thể tiếp tục tiến trình 

hiện tại. Câu truyện được đưa ra trong chương trước minh họa cho điều mà sẽ xảy 

ra đối với thế giới mật độ 3 nếu các bạn tiếp tục lờ đi những dấu hiệu cảnh báo vốn 

có bên trong những lựa chọn của linh hồn các bạn. Tóm tắt lại là: 

Các bạn đang hết nước và thức ăn hữu cơ sạch. Khí hậu của các bạn đang thay 

đổi, một phần từ sự can thiệp của con người và một phần từ các chu kỳ tự nhiên. 

Dân số của các bạn hiện không thể tự nuôi sống và cung cấp một tiêu chuẩn sống 

cơ bản cho khoảng 1/4 dân số. Các bạn đang tiếp tục sử dụng các loại nguyên liệu 
hóa thạch và năng lượng hạt nhân cho dù các bạn đã gặp phải các tai nạn lớn liên 

quan đến các loại năng lượng này. Các bạn đã làm ô nhiễm không khí và nước đến 

điểm mà Trái Đất thân yêu của các bạn đang có khó khăn để có thể khắc phục vấn 

đề. Thức ăn của các bạn bị ô nhiễm và chứa hàng tá các chất hóa học mà các thân 

thể của các bạn không biết làm thế nào để tiêu hóa. Hệ thống miễn dịch trong thân 
thể vật lý của các bạn bị tổn thương do những lối sống áp lực. Những yếu tố áp lực 

bao gồm tiếng ồn liên tục, ô nhiễm điện từ từ các trạm phát sóng radio và sóng di 

động, sự oanh tạc của truyền thông và quảng cáo - một thứ văn hóa khuyến khích 

chủ nghĩa tiêu thụ và bạo lực. Một hệ thống chính trị bị mua và bán cho những quyền 

lợi đặc biệt hay những sự hợp tác độc quyền biến đổi gen cây lương thực và khuyến 
khích phun thuốc trừ sâu quá mức. Một hệ thống y tế sụp đổ thu lợi trên người bệnh 

hay những vũ khí chiến tranh phát tán các chất phóng xạ vào không khí (uranium 

nghèo, vv...). Những chất biến đổi thời tiết phát tán vào khí quyển và sự đứt gãy 

thủy lực tầng đá phiến sét do việc khai thác khí tự nhiên gây ô nhiễm nước ngầm. 

Liên tục xảy ra các vụ tràn dầu nhỏ cùng với một vài vụ tràn dầu lớn. Rò rỉ phóng 

xạ các lò phản ứng hạt nhân, thủng tầng ozone, và cạn kiệt các nguyên liệu tự nhiên 
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để thỏa mãn lòng tham và sự khao khát không ngừng tăng lên nhiều, nhiều, và nhiều 

hơn nữa. 

Đoạn văn trên chắc hẳn đã đủ cho một sự xúc tác nhằm khởi động những thay 

đổi lớn trong ứng xử của các sinh mệnh con người, nhưng hầu hết trong số họ vẫn 

tiếp tục tiến đến vách đá. Có lẽ họ đã lưu ý một chút đến một số vấn đề và thỉnh 

thoảng xem xét đến một vài giải pháp, nhưng sau đó lại hợp lý hóa vấn đề để rồi rơi 

trở lại giấc ngủ. Những linh hồn bị áp lực điều kiện hóa để tin rằng họ hầu như bất 

lực và có rất ít người nói về những điều đang xảy ra trên thế giới. Cảm giác về sự 

bất lực này xuất phát từ sự đồng hóa với thân thể và tổ hợp tâm trí - bản ngã. Sự 

đồng hóa này xảy ra bắt đầu trong sự hạ xuống của linh hồn vào vật chất và là 

nguyên nhân chủ yếu khiến gần 3/4 loài người có vẻ như sẽ rời khỏi Trái Đất trong 

vòng 20 đến 30 năm nữa. 

Từ một nhận thức mật độ 4, linh hồn của chính các bạn là chất xúc tác đằng sau 

những sự thay đổi mà các bạn đang làm. Nhiều người trong các bạn đã là cái thường 

được gọi là “những linh hồn già dặn” và có đủ những trải nghiệm về chiến tranh, 

nghèo đói, đau đớn, khổ cực, kiểm soát, đàn áp, vv… Các bạn muốn học những bài 

học mới về tình yêu, sự chấp nhận không điều kiện, có trách nhiệm với Mẹ Trái Đất, 

và sống hòa hợp với môi trường. 

Thậm chí nếu không có “bóng ma” của thảm họa môi trường, các bạn cũng sẽ 

không thể tiếp tục sống theo kiểu lối sống mật độ 3. Các bạn sẽ không còn hứng thú 

trong những việc như là nhãn hiệu sữa cạo râu nào hay chất khử mùi cơ thể nào là 

tốt nhất, hay làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn gã hàng xóm của các bạn. Từ lâu 

các bạn đã bỏ đi cái ý tưởng điên rồ là một người với những trang bị tốt nhất kiểu 

gì cũng “chiến thắng” trong cuộc đời. Những thứ hấp dẫn các bạn bây giờ liên quan 

đến sự tăng trưởng cá nhân, sự thể hiện tâm linh và việc đi vào những mối quan hệ 

sâu sắc, chắc chắn, thực sự yêu thương với những người khác cũng đã tận tâm với 

sự tiến hóa linh hồn của họ. 

Như một con người giác ngộ, các bạn tìm kiếm những sự trải nghiệm mà sẽ 

mang ra bề mặt những khuôn mẫu và những vấn đề cần được hàn gắn và đồng nhất. 

Tất nhiên, bản ngã con người của các bạn vẫn chống lại và thậm chí oán trách mọi 

lúc, nhưng lực trội trong cuộc đời các bạn là khao khát tăng trưởng vào sự sáng suốt 

lớn hơn thông qua quá trình phụng sự yêu thương. 

Từ bên ngoài vở kịch Trái Đất, có một số những xúc tác đang đóng góp vào 

những sự thay đổi. Những xúc tác này tất cả đều thống nhất với Nguồn Gốc của tất 

cả. Các bạn có thể nói rằng có một Sắc Lệnh Thần Thánh hay điều răn là tất cả các 

sự sống trên Trái Đất sẽ hoặc là tiến hóa hoặc là di chuyển đi đâu đó. Điều này có 

trong câu trả lời cho yêu cầu của chính Mẹ Trái Đất - một sinh mệnh sống, có tư 

tưởng đang tồn tại trong 7 chiều kích. 
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Khi 3 cánh cổng của các năm 2012, 2017 và 2030 (đã được thảo luận trước đây) 

bắt đầu diễn ra, các bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những xúc tác đó là dành cho sự 

tăng trưởng đang tập trung vào khoảng thời gian này. 

Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 

Để biết nguyên nhân của bóng tối trên Trái Đất cần đi trở lại với Nguyên Nhân 

Nguyên Thủy. Bởi vì Trái Đất đã là một hành tinh mật độ 3 trong hàng triệu năm, 

những linh hồn tái sinh ở đây thường quên mất bản chất Thần Thánh của họ và trở 
nên bị đồng hóa với tính vật chất, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Điều này đã là 

một phần của sự khao khát khám phá các mật độ thấp của các linh hồn và trở nên 

tạm thời bị mê mờ trong những thế giới như vậy để trải nghiệm chúng một cách đầy 

đủ nhất. Không may là, nhiều linh hồn, những người mà đã khao khát giải phóng họ 

khỏi sự đồng hóa với tính vật chất đang tìm kiếm điều đó một cách khá khó khăn. 
Phần lớn những khó khăn này xuất phát từ sự kiện là có những linh hồn “chậm tiến” 

đã đến Trái Đất và đã giữ cho rung động tổng thể ở đây trong chiều hướng rất thấp 

do bởi con đường tiến hóa quanh co chậm chạm của họ hay thậm chí là sự chối bỏ 

hoàn toàn sự tăng trưởng tiến hóa. 

Tạo Hóa của chúng ta, với tình thương vô hạn, đã trao cho các linh hồn hàng 
triệu năm để học các bài học trên Trái Đất, nhưng giờ đây tất cả sự sống mật độ thấp 

của Trái Đất đang bị đe dọa bởi những linh hồn mà đã từ chối bỏ đi những cách ứng 

xử phá hủy của họ. Những người này là những người tối tăm đã và đang bị kẹt lại 

trong một quan điểm tiêu cực về thực tại từ rất lâu rồi. Trong nhận thức lệch lạc của 

họ, TĐ là kẻ thù cần phải chiến thắng bằng bạo lực và sức mạnh. Ẩn sâu bên trong 

tư tưởng của họ là sự giận dữ và nỗi khiếp sợ được nối liền với sự trượt xuống 

nguyên thủy vào tính vật chất (Nguyên Nhân Nguyên Thủy). Như một hậu quả kéo 

theo của sự đồng hóa với tính vật chất, họ đã đi đến kết luận sai lầm lớn rằng họ là 

những sinh mệnh nhỏ bé, không được bảo vệ, không có năng lực đang cô đơn trong 
một Vũ Trụ thù nghịch. Như một kết quả của niềm tin vào sự chia rẽ với TĐ, họ 

cảm thấy mình cần phải kiểm soát và thống trị những người khác để cảm thấy có 

quyền lực hơn và có ý nghĩa hơn. 

Hầu hết các bạn đã sống trên Trái Đất trong những sự hưng tịnh và suy tàn của 

các nền văn minh chính, như là Pangaea, Lemuria, Atlantis và hiện tại. Nhiều lúc, 

các bạn đã tiến lên các đỉnh cao của những thành tựu cá nhân và rồi một điều gì đấy 

đã đến và có vẻ như phá hỏng những cố gắng của các bạn. Đôi lúc điều này là một 

thảm họa được gọi là “tự nhiên”, nhưng thông thường nó đã là kết quả của những 

cuộc xâm lăng bởi những người ngoài hành tinh tiêu cực, hay sự suy tàn từ bên trong 

nền văn hóa của chính nó. Cái từng được gọi là thế giới “văn minh” thường đi tới 
chiến tranh và đàn áp, các chế độ độc tài được thiết kế để giữ quần chúng bị giam 

hãm trong sự sợ hãi và quy phục. 
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Tại sao các bạn nghĩ rằng mọi thứ tan vỡ khi nó có vẻ như đang trở nên tốt đẹp? 

Câu trả lời nằm trong bản chất của sự từ chối và giấu giếm những trải nghiệm nguyên 
thủy. Hầu hết các bạn đã chưa bao giờ giải quyết một cách hoàn toàn những cảm 

xúc mà đã bị khởi lên trong Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Các bạn bí ám ảnh bởi nỗi 

sợ hãi của việc bị hạ xuống vào bóng tối và sự đè nén. Các bạn bị chặn lại bởi nỗi 

sợ hãi sâu sắc bên trong tiềm thức của bản thân mình và giả vờ là tất cả mọi thứ vẫn 

đang ổn. Đè nén những sự tiêu cực không làm cho nó biến mất. Nó vẫn làm việc 
đằng sau màn hình theo luật hấp dẫn, có nghĩa là linh hồn các bạn sẽ hấp dẫn những 

trải nghiệm tiêu cực nhằm phản ánh cái mà chưa được giải quyết bên trong tâm trí. 

Các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, nếu các bạn không có các vấn đề tâm lý chưa được 

giải quyết ẩn nấp bên trong, thì các bạn sẽ không hấp dẫn những người ngoài hành 

tinh tiêu cực, các thảm họa tự nhiên, hay các nhà lãnh đạo bội bạc và hay kiểm soát 

các bạn. 

Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm (Avartas) 

Những vấn đề này đã được giải quyết như thế nào? Cho đến tận ngày nay, đã là 

rất khó khăn để hàn gắn Nguyên Nhân Nguyên Thủy và vô số những sự rối loạn 

được kết hợp cùng như là nỗi sợ hãi, sự cô đơn, tội lỗi, xấu hổ, sự chán nản và thất 

vọng. 

Nhìn vào tình thế khó khăn mà các bạn đang mắc phải, các vị Thầy đã được cử 

đến Trái Đất để giúp các bạn nhớ lại rằng các bạn là nhiều hơn một tổ hợp thân thể 

- tâm trí. Họ nhắc các bạn rằng các bạn là những sinh mệnh tinh thần đầy quyền 
năng, sáng tạo, có khả năng nhớ lại vẻ huy hoàng thực sự của các bạn và đang biểu 

hiện nó trên hành tinh này. 

Những vị Thầy này trở thành một trong số những nguồn xúc tác mạnh mẽ nhất 

cho sự thay đổi, cho dù nhiều người trong số họ đã gặp phải sự chống đối ghê gớm. 

Họ trở thành những tấm gương phản ánh không chỉ cái mà các bạn đã giấu diếm cẩn 
thận bên trong và sợ phải đối mặt với nó mà còn là tấm gương phản ánh những điều 

vĩ đại của các bạn. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào chính sự vĩ đại của mình đã được 

phản ánh trong các Đấng Lâm Phàm và những bậc Thánh nhân thời quá khứ, các 

bạn lại rơi vào sự sùng bái và thờ cúng thần tượng, và nghĩ rằng sự cứu rỗi đến từ 

sự ban phúc của người thầy hay sự tha thứ được trao cho từ họ như câu ngạn ngữ: 
“Chúa đã chết cho tội lỗi của các bạn”. Bằng niềm tin tiêu cực rằng: một sự biểu 

hiện của TĐ trong dạng của một linh hồn con người là chìa khóa của sự cứu rỗi, các 

bạn đã từ chối nhìn vào bên trong chính mình cho các câu trả lời và một lần nữa, 

các bạn lại thất bại trong việc di chuyển tiến lên một cách đáng kể theo xoáy ốc tiến 

hóa. 

Tính phức tạp của tự do ý chí 
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Hầu hết những thành tựu công nghiệp và công nghệ được tạo ra bởi loài người 

trong 4 nền văn minh lớn (Pangaea, Lemuria, Atlantis và hiện tại) xuất hiện do bởi 
sự can thiệp của người ngoài hành tinh, và thường bởi các chủng tộc sao mà đã 

không hoàn toàn hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Nói một cách 

khác, họ đã can thiệp vào sự tiến hóa của loài người, thường là không quan tâm đến 

hạnh phúc của con người bất chấp các bài học linh hồn của các bạn. 

Bởi tình thương không giới hạn của Tạo Hóa, sẽ không có cảm giác từ chối một 

số bài học của những linh hồn để cứu những linh hồn khác. Sau hết, có nhiều linh 

hồn non trẻ, chưa đủ chín chắn và đang thực sự muốn học bài học về chiến tranh, 

nghèo đói, đau đớn, khổ cực, đàn áp, kiểm soát và đồng hóa với tính vật chất. Một 

TĐ yêu thương sẽ không từ chối đặc quyền của họ trong việc sử dụng tự do ý chí 

để học về những điều này. Do vậy, một kế hoạch đã được lập ra để trao cho tất cả 

các linh hồn cái mà họ thực sự khao khát. 

Để đạt được điều này, vài hành tinh mới đã được tạo nên để nhận những linh 

hồn không còn phù hợp với các tần số của Trái Đất Mới. Khi các linh hồn rời bỏ thể 

xác của họ, họ sẽ tái sinh trên những thế giới này và tiếp tục học bài học về chiến 

tranh, nghèo đói, đau đớn, khổ cực, đàn áp, kiểm soát và tính vật chất. 

Những linh hồn khao khát sống trong hòa bình và thịnh vượng thực sự sẽ ở lại 

với Trái Đất, hay trong một số trường hợp thăng lên và đi đến những hành tinh khác 

đã có hòa bình và thịnh vượng. 

Một lượng nhỏ linh hồn đã sẵn sàng hoàn thành tất cả các bài học linh hồn của 

họ, và những linh hồn này sẽ trải qua  xoáy ốc thăng lên trong những năm sắp tới. 

Đây là thời gian hứng thú nhất trên Trái Đất bởi vì các xúc tác cho sự thay đổi 

đang hội tụ và tạo nên những sự thay đổi to lớn trong các mặt của sự sống. Trong 

một vài năm ngắn ngủi, nhiều cơ chế cũ sẽ tan vỡ, và các con đường mới của sự 

sống sẽ được chào đón bởi những người đang lựa chọn ở lại với Trái Đất. 

Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3 

Như các bạn đã biết, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, hệ thống miễn dịch là cơ cấu 

bảo vệ cơ thể chống lại những tổ chức sinh học có hại, bao gồm các loại vi rút, vi 

khuẩn, nấm, mốc, những vật ký sinh, các chất hóa học độc hại, phóng xạ và ô nhiễm 

điện từ. Trong thế giới hiện đại của các bạn, có rất nhiều yếu tố xâm nhập sẵn sàng 

tấn công cơ thể. 

Các hệ thống miễn dịch bị suy yếu bởi nhiều yếu tố, bao gồm lối sống áp lực, 

chế độ ăn thiếu chất, thiếu tập luyện, kết bạn với những người tiêu cực, và đặc biệt 
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là ôm giữ những hệ thống niềm tin cốt lõi tiêu cực và các vấn đề tình cảm chưa được 

giải quyết. 

Các bạn có lẽ đã quen thuộc với ý tưởng về sự mặc định. Nói theo một cách tâm 

linh, mặc định có nghĩa là đi cùng với năng lượng và tư tưởng chủ đạo đang bao 

quanh các bạn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là các bạn đang trở 

nên giống hơn với những linh hồn tiêu cực mật độ 3 bởi vì họ vẫn là nhóm trội trên 

hành tinh của các bạn. 

Nếu các bạn không làm gì, có nghĩa là các bạn không thiền định hay không tham 

gia vào các hoạt động hàn gắn chính thống và không bao quanh mình với những 

người tích cực, thì rất có vẻ là tầng thứ rung động của các bạn sẽ rơi xuống gần với 

mức trung bình của con người trên Trái Đất. Do đó, các bạn phải đi tiên phong trên 

con đường tâm linh của mình. Điều này có nghĩa là tìm kiếm những người có một 
tầng thứ rung động cao, chủ động bao quanh các bạn bởi những nơi chốn, những 

đối tượng và những năng lượng đẹp đẽ và có tần số cao, như là âm nhạc du dương 

cổ điển hay âm nhạc giúp nâng cao rung động (New Age music), những tinh thể 

chứa năng lượng tích cực, những vườn hoa, hương thơm của hoa lá, những loại cây 

cối rực rỡ, vv… 

Không nhất thiết phải có một hoạt động thiền định, nhưng phải có những khoảng 

thời gian yên tĩnh hàng ngày khi mà các bạn có thể rút lui khỏi thế giới bận rộn. Một 

lúc đi bộ trong khung cảnh tự nhiên là một cách tuyệt diệu và dễ dàng. Nó không 

chỉ giúp cho các bạn tập luyện, mà còn giúp tĩnh lặng tâm trí. 

Nếu các bạn có các khuôn mẫu tâm lý tiêu cực, các niềm tin cốt lõi tiêu cực và 

những tổn thương tình cảm từ quá khứ, thì một số dạng trị liệu hoặc hàn gắn hàng 

ngày là cần thiết. Điều đó không có nghĩa là các bạn phải sử dụng tất cả những lúc 

rỗi rãi để xử lý hay phân tích, mà điều này có nghĩa là giữ sự tỉnh táo trong mọi lúc 

khi có một trong những khuôn mẫu này đòi hỏi và can thiệp vào niềm vui cuộc sống 

của các bạn. 

Điều quan trọng là quan sát những cảm xúc khi chúng dâng lên, mà không phán 

xét chúng. Đơn giản cho phép chúng bộc lộ ra. Đừng có dán nhãn các cảm xúc. Nếu 

các bạn đi thật sâu vào khoảnh khắc hiện tại với một cảm xúc, các bạn nhận ra nó 

như là một khuôn mẫu độc nhất vô nhị của năng lượng. Nó có thể là một năng lượng 
rất mạnh mẽ lay động cơ thể, hay làm cơ thể ngứa râm ran, hay tạo ra sự mệt mỏi 

hoặc đau nhức. Một lần nữa, cẩn thận đừng dán nhãn các cảm xúc. Cố gắng giữ sự 

chuyển động của bản thân năng lượng, hơn là những lời diễn tả. 

Khi các bạn chăm sóc bản thân mình hàng ngày, khả năng miễn dịch của các 

bạn sẽ tăng lên và giữ được sự mạnh khỏe và các bạn sẽ sống được qua những sự 
thay đổi của Trái Đất. Trong thực tế, các bạn sẽ thịnh vượng. Khi các cổng đến và 
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đi, mỗi người sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của mình nếu các bạn đồng nhất 

với các tần số đang đến Trái Đất từ các chiều kích cao hơn. 

Đối với những linh hồn không quan tâm đến bản thân họ, những áp lực tăng lên 

liên tục của thế giới hiện đại sẽ gây hại lên hệ thống miễn dịch. Thêm nữa, những 

biến đổi được kết hợp với sự mở ra của các cổng sẽ tăng tốc cho sự suy tàn này. 

Nhiều linh hồn sẽ quyết định là họ không thể làm được sự chuyển đổi vào mật 

độ 4, và ốm đau hay bệnh tật sẽ biểu hiện trên thân thể như một điềm báo cho sự ra 
đi khỏi Trái Đất trong một vài tuần, một vài tháng hay một vài năm sau. Đây là lời 

nói của linh hồn: “Đã đến lúc kết thúc các vấn đề của bạn. Chúng tôi đã có một sự 

sắp đặt mới cho bạn ở đâu đó”. 

Thông thường bản ngã/nhân tính không đồng ý với quyết định của linh hồn và 

chống lại điều đó. Trong trường hợp của một linh hồn mật độ 3 với một hệ thống 
miễn dịch đang bị hư hỏng, điều này thường biểu hiện ra như sự ốm đau kéo dài và 

sự suy yếu dần của các cơ quan chức năng trong cơ thể. Thân thể và linh hồn xung 

đột với nhau. Ý muốn của bản ngã/nhân tính có thể cố gắng buộc thân thể phải phục 

hồi bởi vì nó không muốn chết.  

Do bởi tự do ý chí, một linh hồn có thể thay đổi tâm trí của nó và quyết định ở 
lại, nhưng cuộc chiến giữa bản ngã/nhân tính và linh hồn càng dài, thì càng khó 

khăn để cải thiện tình trạng. 

Thế giới của các bạn không được sắp đặt để tiếp đãi số lượng lớn những linh 

hồn với các điều kiện sức khỏe suy tàn. Thêm nữa, hệ thống y tế của các bạn đang 
bên bờ vực sụp đổ. Các tác động tích lũy của nhiều loại thuốc làm trầm trọng thêm 

vấn đề, cũng như sự cạn kiệt tài chính của các cá nhân và của các chính phủ do bởi 

nhu cầu chăm sóc y tế liên miên không dứt. 

Trong những năm sắp tới trong mật độ 3 của Trái Đất, sẽ trở nên càng ngày 

càng khó khăn hơn để tìm kiếm không khí sạch, thức ăn và nước sạch, điều này, 
cùng với sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trên diện rộng, sẽ tạo ra một vòng xoáy 

tiêu cực, đặc biệt trong các thành phố nơi mà con người sống trong các khu vực chật 

chội. Các loại bệnh tật trước kia không lây nhiễm sẽ lan truyền do bởi hệ thống miễn 

dịch bị suy giảm. Các loại vi rút sẽ biến đổi trước, trong và sau khi các cổng mở ra. 

Kim loại độc và phóng xạ tăng lên sẽ phát huy tác hại của chúng. 

Do bởi tự do ý chí, chúng tôi không thể nói với sự chính xác hoàn toàn là có 

bao nhiêu linh hồn sẽ rời Trái Đất và họ sẽ rời đi nhanh như thế nào. Có vẻ như là 

dân số của Trái Đất sẽ đạt đến đỉnh điểm của nó hơi nhỏ hơn 8 tỷ người, xung quanh 

năm 2015, và sau đó bắt đầu suy giảm. Điều này không chỉ do một lượng lớn những 

cái chết, mà còn bởi sự giảm xuống của tỷ lệ sinh. Nhiều những yếu tố phá hủy hệ 



https://thuviensach.vn

 252 

miễn dịch của con người cũng sẽ tạo ra một phần hay toàn bộ sự vô sinh trong những 

phụ nữ trẻ. Những yếu tố này bao gồm nhiều loại như lương thực biến đổi gen và 
thuốc trừ sâu được sử dụng cũng như nhiều chất hóa học được sử dụng trong quá 

trình chế biến thực phẩm. Những chất ô nhiễm này có một hiệu ứng tích lũy và nhiều 

nhà khoa học đã chưa hiểu biết về các hậu quả lâu dài của sự biến đổi gen và chất 

phụ gia được thêm vào thực phẩm. 

Từ năm 1950, khoảng 5% loài người đã rời bỏ con đường mật độ 3 và đi vào 

con đường mật độ 4 của sự giác ngộ. Trong khi điều đó có vẻ không nhiều song nó 

đã là trên 300 triệu linh hồn. Thêm một vài triệu người nữa có vẻ sẽ làm sự chuyển 

đổi từ mật độ 3 sang mật độ 4 khi các cổng được mở ra. 

Nếu các bạn sống ở miền quê, sự suy tàn chậm chạp của hệ miễn dịch sẽ không 

được nhận thấy rõ ràng. Tất nhiên, nhiều người hàng xóm của các bạn sẽ có những 
trải nghiệm đau ốm “giai đoạn cuối” hay phàn nàn về những căn bệnh mãn tính. 

Tuy nhiên, điều này đã xuất hiện ở mức độ nào đó. Các bạn có thể đơn giản nhận 

thấy là rất nhiều người đang gặp phải những ốm đau không giải thích được hay 

những căn bệnh ung thư mới. 

Đối với những người sống trong các thành phố, tác động sẽ kịch tính hơn nhiều. 
Trong một số trường hợp, những người chết sẽ bị chất đống trên các đường phố bởi 

vì các bệnh viện, nhà xác và các nghĩa trang sẽ trở nên quá tải. 

Điều quan trọng để nhắc nhở các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, đây chỉ là tấm 

thảm kịch từ một quan điểm mật độ 3. Những linh hồn đang rời đi sẽ có được cái 
mà họ thực sự khao khát - một sự bắt đầu mới trên một hành tinh thích hợp hơn với 

tầng thứ rung động của họ. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ nhiều hơn một chút khi những 

bản ngã của họ chậm chạp từ bỏ cuộc chiến để giữ lại sự sống. 

Phản ứng của các bạn như những linh hồn giác ngộ là trao cho họ nhiều tình 

yêu và tình thương mà các bạn có thể. Tha thứ cho họ vì đã không tự chăm sóc mình 
tốt hơn. Không có sai lầm hay chê trách ở đây. Chỉ khẳng định rằng tất cả các linh 

hồn trên Trái Đất đang thực hiện những bước đi phù hợp để đảm bảo cho sự tăng 

trưởng và hạnh phúc cao nhất của linh hồn họ. 

Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4 

Nhiều người trong các bạn ở mật độ 4 đã có các vấn đề không tốt về sức khỏe. 
Có một lý do phổ biến cho điều này, nhưng không dễ dàng để giải thích trong ngôn 

ngữ của các bạn. Tuy thế mà, hãy để chúng tôi cố gắng giải thích. 

Các bạn đã từng nghe thành ngữ: “Các bạn là những người đại diện cho Trái 

Đất Mới”. Điều này thực sự có nghĩa là gì? Một số người đã sử dụng thành ngữ: 
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“Tôi đang nhận lấy nghiệp của Mẹ Trái Đất và đó là lý do tại sao tôi không thể giảm 

cân hay xóa bỏ các vấn đề sức khỏe này”. 

Đây là những lời phát biểu đúng từ một nhận thức mật độ 4. Ở một mức độ nào 

đấy, các bạn đang hành động như những tấm gương cho các linh hồn khác để giúp 

họ nhìn thấy cái đang xảy ra bên trong họ. Bởi vì các bạn tất cả được liên kết với 

nhau, các bạn không thể thực sự bị chia rẽ khỏi những người đang đau khổ và như 

thế các bạn nhận lấy một phần nhỏ trong sự đau khổ đó. Một phần của các bạn đau 

đớn khi họ đau đớn và tổn thương khi họ bị tổn thương. Trong khi các bạn không 

thể chia tách bản thân khỏi sự đau khổ, các bạn có thể dừng việc đồng hóa với nó. 

Một cách tư duy lành mạnh để giải quyết cho vấn đề này là: “Tôi là một sinh mệnh 

tinh thần khỏe mạnh, đầy quyền năng, sáng tạo đang tạm thời trải nghiệm sự đau 

khổ của loài người”. 

Các bạn hiểu về sự đau khổ, các bạn cảm thấy nó, các bạn biết về nó, và ở một 

mức độ nào đó các bạn trở thành nó. Nhưng các bạn không bao giờ quên mất các 

bạn là to lớn hơn nhiều sự đau khổ. Nói cách khác, các bạn có thể trải nghiệm một 

cách đầy đủ một điều gì đó mà không tin rằng nó là sự thật của cái các bạn là. Thay 

vì nói rằng: “Tôi đang đau khổ”, các bạn nên nói là: “Tôi đã chọn trải nghiệm sự 

đau khổ”. 

Một trong những cách để hàn gắn sự đau khổ của thế giới và những bệnh tật 

bên trong thân thể/tâm trí/nhân tính của các bạn là chiếu ánh sáng của tình thương 

một cách trực tiếp vào những nơi tối tăm nhất cả bên trong và bên ngoài. Khi các 

bạn phơi bày những nơi tăm tối ra trước ánh sáng, chúng sẽ hoặc là chết đi hoặc là 

di chuyển về phía ánh sáng và trở nên bị thu hút bởi nó. Nếu chúng chết đi, thì ban 

phúc lành cho chúng và trở lại với cái Tôi của các bạn. Xét đến cùng, tất cả những 

niềm tin tiêu cực là các ảo ảnh và sẽ biến mất trong ánh sáng chói lọi của Sự Thật. 

Bảng sau liệt kê chi tiết những rào cản chung đối với sự giác ngộ. Các bạn sẽ 
lưu ý là hầu hết những rào cản này liên quan đến các trạng thái tư tưởng được thể 

hiện trong các cách khác nhau. 

Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ 

_ Niềm tin vào sự chia rẽ với TĐ hay Nguồn Cội 

_ Sự đồng hóa với bản ngã (hay thân thể/tâm trí/nhân tính) 

_ Sự tự phán xét (tin là một cái gì đấy sai trái đối với ta) 

_ Tội lỗi và xấu hổ 
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_ Sợ hãi TĐ  

_ Tin rằng TĐ là không đủ tốt 

_ Tin rằng TĐ là không tồn tại và vô giá trị 

_ Tin rằng cuộc sống là tranh đấu 

_ Sợ chết 

_ Tin rằng bản thân mình không an toàn (đòi hỏi sự an toàn từ bên ngoài) 

_ Sợ bị tổn hại hay đau đớn thân thể  

_ Tin vào sự thiếu thốn hay sự khan hiếm 

_ Nhu cầu cho sự tán thành từ người khác 

_ Sợ bị loại bỏ (sợ nỗi cô đơn) 

_ Oán giận (giữ sự than phiền) 

_ Những dính mắc tình cảm 

_ Những thói quen và những thói nghiện 

_ Cảm giác thất vọng (những mong chờ không có thực) 

_ Chấp nhận mù quáng những học thuyết hay những giáo điều 

_ Quá tin tưởng vào những niềm tin tôn giáo 

_ Những xao nhãng của cuộc sống (lười nhác, chứng hay quên) 

_ Bị chiếm hữu bởi những thực thể tiêu cực 

_ Bị chiếm hữu bởi những hình tư tưởng của thế giới 

_ Những dấu ấn và những ám ảnh từ các đời sống quá khứ 

_ Tổn thương thời thơ ấu và đời sống quá khứ 

_ Thiếu tính kỷ luật và động lực 



https://thuviensach.vn

 255 

Chúng tôi chắc rằng các bạn có thể tự thêm một số điều nữa vào danh sách của 

riêng các bạn. 

Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên 

Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết của quá trình thăng lên từ một góc nhìn sinh học. 

Trong khi xét đến cùng không có sự kiện bên ngoài nào có thể hay sẽ xác định kết 

quả sự thăng lên của các bạn, các cổng 2012, 2017 và 2030 sẽ có một tác động vô 

cùng tích cực vào sự tiến bộ của các bạn. Các bạn có thể nói, một cách hết sức đơn 
giản là cổng 2012 sẽ là một sự chuyển biến tâm lý cơ bản trong tư tưởng, 2017 sẽ là 

một sự chuyển biến thuộc về tế bào, và 2030 sẽ đặt trọng tâm vào sự chuyển biến 

xã hội. Tất cả các sự kiện xúc tác này hay các sự kiện mang tính bấm nút này sẽ 

thúc đẩy quá trình thăng lên đến tốc độ lớn. 

Nhiều người trong các bạn nghi ngờ về những lời tuyên bố rằng các bạn có thể 
phục hồi lại các thân thể vật lý của các bạn, làm cho chúng không còn bệnh tật, và 

chấm dứt quá trình lão hóa. Các bạn thậm chí còn nghi ngờ hơn về sự trẻ trung, khả 

năng làm cho thân thể nhìn và cảm thấy trẻ hơn. Thậm chí ngay cả những nhà khoa 

học chính thống của các bạn cũng đã biết là điều này có thể thực hiện được. Cái mà 

họ không nhận ra là việc chắp nối với các gen di truyền hay việc đưa vào các loại 
thuốc chống lão hóa sẽ khác rất nhiều với các khả năng trên trừ khi linh hồn thực sự 

khao khát tham dự vào Trái Đất Mới. 

Các thân thể của các bạn đang thay đổi. Điều đầu tiên các bạn sẽ nhận thấy là 

có một mối liên hệ trực tiếp giữa cảm xúc mà các bạn cảm nhận, và trạng thái sức 
khỏe vật lý của các bạn. Trong khi điều này có vẻ rõ ràng đối với một số người, thì 

cũng có những trường hợp mà sự biểu hiện này xảy ra chậm hơn. Sự chậm hơn này 

sẽ được rút ngắn đáng kể khi các bạn di chuyển xuyên qua các cổng. 

Ví dụ, nếu các bạn nghĩ về một ý nghĩ tích cực, hướng thượng, thân thể các bạn 

thường cảm thấy tốt hơn ngay lập tức, nhưng mọi đau ốm hay sự mất cân bằng mà 
các bạn mang trong các tế bào thường mất một khoảng thời gian lâu hơn để tiêu đi 

như là kết quả của những ý nghĩ tích cực đó. Nếu các bạn có rất nhiều những tiêu 

cực trong tiềm thức của các bạn, sẽ cần rất nhiều những ý nghĩ tích cực để có một 

tác động lớn lên thân thể vật lý của các bạn. 

Khi các bạn trải qua những trải nghiệm gia tốc này, tiềm thức của các bạn sẽ tự 
trút bỏ một cách nhanh chóng cơ cấu và sự điều kiện hóa xưa cũ. Sẽ không mất hàng 

tháng hay thậm chí hàng năm để khỏi một trận ốm hay tạo ra một trạng thái sức 

khỏe mới. Trong khi đây là những tin tức tuyệt vời cho phần lớn các bạn, thì câu 

ngạn ngữ: “Các bạn không thể thăng hoa trong ý nghĩ tiêu cực” sẽ trở nên đúng hơn 

bao giờ hết. 
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Người nhận thông điệp này thường hồi đáp cho câu hỏi: “Cái gì thực sự xảy ra 

khi chúng tôi di chuyển xuyên qua các cổng?” như sau: “Trạng thái tư tưởng của 
các bạn sẽ được khuếch đại lên hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn lần”. Các 

bạn cũng có thể nói rằng đây là một kết quả của cuộc thảo luận bên trên của chúng 

ta. Những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn sẽ biểu hiện không chỉ nhanh hơn 

bao giờ hết, mà còn với biên độ và cường độ lớn hơn nhiều. 

Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của các bạn như những Lightworker là làm bất cứ 

điều gì cần thiết để tạo ra một trạng thái tư tưởng mạnh mẽ, tích cực khi các bạn di 

chuyển xuyên qua các cổng. Như vậy làm thế nào các bạn thực sự làm được điều 

đó? Bài tập dưới đây sẽ trợ giúp các bạn trong việc tạo ra trạng thái tư tưởng mà các 

bạn thực sự khao khát khuếch đại và mở rộng. 

Để giữ bài tập này thực tiễn, tưởng tượng đang trải qua ngày của bạn và có một 

số những trải nghiệm khác nhau. Những người đến và đi khỏi phạm vi ảnh hưởng 

của bạn. Một số người là tích cực và một số là tiêu cực. Khi các bạn gặp một người, 

các bạn hoặc là giữ sự sáng suốt, bình thản, tập trung và không để bị ảnh hưởng bởi 

trạng thái tư tưởng của họ, hoặc là các bạn có thể bị tác động, thường là một chút, 
bởi trường năng lượng của họ. Nếu các bạn ở một mình cả ngày, các bạn vẫn là đối 

tượng của những ý nghĩ của chính các bạn, cũng như món “xúp” tinh thần trong bầu 

khí quyển Trái Đất. Chúng là những ý nghĩ liên tục tấn công các bạn thông qua các 

thế giới astral và ether. Vì vậy cho dù các bạn sống ở đâu, trạng thái tình cảm và 

chất lượng những suy nghĩ của các bạn cũng sẽ thay đổi, thường từ rất hạnh phúc 

đến rất kích động. Điều quan trọng là theo dấu những sự tăng lên và hạ xuống mà 

các bạn trải nghiệm trong một ngày “bình thường”. Lưu tâm đến không chỉ những 

cảm xúc cơ bản của các bạn, mà cả những phản ứng của các bạn đối với cái các bạn 

cảm thấy và cái các bạn nghĩ về nó. 

Bắt đầu bằng việc kiên quyết loại bỏ tất cả những sự phán xét hay những phản 

ứng tiêu cực đối với những trải nghiệm hàng ngày của các bạn. Kiềm chế việc dán 

nhãn các trạng thái của các bạn như là “tốt” hay “xấu”. Ngay khi các bạn đã đi vào 

một trạng thái hoàn toàn chấp nhận với cái mà các bạn đang nghĩ hoặc đang cảm 

nhận, hãy quan sát các tầng thứ rung động của các bạn. Tự hỏi mình: “Liệu tầng thứ 

rung động này có phục vụ ta hay nhiệm vụ và mục đích của ta khi đang ở trên Trái 

Đất? Ta có đang cho phép sự bộc lộ bản chất và sự tiến hóa của ta được diễn ra, hay 

ta đang phản kháng, đang chống lại, hay đang cố gắng kiểm soát sự tiến hóa của ta 

theo cách nào đó?” Nhớ rằng, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, sự hiểu biết trong sạch là 

một trạng thái chủ động, không phải bị động. Vào mọi lúc, các bạn có thể chủ động 

quan sát cái đang diễn ra bên trong tư tưởng của chính các bạn. 
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Ngay khi các bạn đã xác định, mà không có chút phán xét nào, rằng trạng thái 

tư tưởng hện tại của các bạn có một rung động thấp hơn cái được khao khát bởi linh 
hồn các bạn, thì ngay lập tức bắt đầu kết nối với CHD đầy huy hoàng và rực rỡ bên 

trong các bạn - cái Tôi mật độ 12 tồn tại trong mọi lúc và trong mọi không gian ngay 

bây giờ. Yêu cầu cái Tôi đó tiếp nhận tình trạng và hướng dẫn cuộc đời các bạn. 

Yêu cầu cái Tôi đó thanh lọc cơ thể của tất cả các rung động trái ngược nhau, các ý 

nghĩ tiêu cực và các cảm xúc không mong muốn. Nhớ rằng, các bạn không phán xét 
các cảm xúc này. Các bạn chỉ quan sát thấy chúng không còn phục vụ các bạn nữa. 

Trong thực tế, hầu hết những ý nghĩ này và những cảm xúc này chắc chắn không 

phải của các bạn. Chúng có thể thuộc về cha mẹ, vợ/chồng, bạn bè của các bạn hay 

của người giúp việc đi ngang qua phòng. Hầu như tất cả những thứ tiêu cực mà các 

bạn trải nghiệm được nuôi sống bằng dòng tiêu cực liên tục phát ra từ các thế giới 

astral của Trái Đất. 

Đặt một tấm chắn bằng ánh sáng vàng xung quanh thân thể các bạn và quan sát 

tất cả các tế bào được làm sạch, được thanh lọc và được hàn gắn khỏi tất cả những 

tiêu cực. Gửi tình yêu không điều kiện đến tất cả các phần của chính các bạn. Chú 

ý đặc biệt đến những nơi trong thân thể các bạn mà cảm thấy căng thẳng, khó cử 
động, tê cứng, mệt mỏi, hay bất cứ chỗ nào bất thường. Sử dụng lời quả quyết: 

“Hàng ngày và bằng mọi cách Tôi đang mang đến nhiều và nhiều hơn tình yêu ánh 

sáng thần thánh vào thân thể vật lý của Tôi”. Một lời quả quyết khác là: “Tôi đang 

buông bỏ toàn bộ và hoàn toàn tất cả mọi thứ không phù hợp với sự tăng trưởng cao 

nhất và tốt nhất của Tôi”. 

Lúc ban đầu, các bạn có vẻ như quên việc thực hiện những bài tập này. Chứng 

hay quên và sự tiêu cực trên Trái Đất đã tồn tại ở đây hàng triệu năm. Cần rất nhiều 

sự kiên nhẫn và bền bỉ để vượt qua quán tính tiêu cực này. Tuy nhiên, khi các bạn 

đọc kỹ cuốn sách này và thực hành các kỹ thuật này, các bạn đang làm được như 

vậy. 

Các bạn đang thực hiện được sự tiến bộ vượt bậc. Hàng ngày, nhiều và nhiều 

ánh sáng hơn đang thực sự tuôn chảy vào hành tinh nhỏ bé này, viên ngọc bé nhỏ 

này trong cõi Thượng Thiên. Thêm vào với nhóm chúng tôi (các Đấng Sáng Tạo), 

có hàng triệu sinh mệnh trong các chiều kích cao hơn đang hướng tình yêu và sự 
sáng suốt của họ vào các thế giới astral và ether của các bạn. Năng lượng rung động 

cao này sau đó thấm xuống Trái Đất vật lý. 

Ngay khi các bạn đã thực hiện các bài tập kể trên, một lần nữa lưu ý đến cảm 

giác của các bạn. Buông bỏ mọi hệ thống niềm tin không còn phụng sự các bạn nữa, 

bao gồm cả niềm tin rằng sự giác ngộ đòi hỏi nhiều năm tranh đấu và hy sinh. Buông 
bỏ niềm tin rằng các bạn không thể hàn gắn được thân thể của chính các bạn. Bất kể 

bản chất của sự đau ốm, bệnh tật hay tàn tật. Thậm chí những khuyết tật bẩm sinh 

cũng có thể được chữa lành, nhưng nó đòi hỏi một sự chuyển biến đáng kể trong tư 
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tưởng của các bạn trong hầu hết các trường hợp. Nuôi dưỡng khả năng là các bạn 

có thể và sẽ thoát khỏi tất cả các loại bệnh tật có vẻ như đang hành hạ các bạn. 

Khi các bạn đi qua các cổng, những sự nghi ngờ sẽ tiêu tan. Các bạn sẽ trở nên 

chắc chắn là các bạn đang trên con đường đúng đắn. Các bạn sẽ biết là những yêu 

cầu hàn gắn của các bạn đang được đáp ứng. Các bạn sẽ nhìn thấy những kết quả 

tích cực, xác thực trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh. Sự hàn gắn sẽ xảy ra. Các 

bạn có thể chắc chắn về điều đó. Không chỉ các bạn đang đi đến điểm kết thúc của 

cuộc hành trình nghiệp của các bạn, mà toàn bộ hành tinh cũng đang thanh lọc và 

làm sạch nghiệp với một bước đi kỷ lục. Mỗi ngày các bạn sống trên Trái Đất là 

sáng hơn ngày hôm qua, bất kể diện mạo như thế nào. Các bạn có nhiều vị Thầy 

trên Trái Đất đang công nhận một cách chính xác rằng lý do cho việc mọi thứ càng 

ngày càng tiêu cực hơn là bởi vì tất cả những sự tiêu cực đang thể hiện ra bề mặt để 
được hàn gắn. Làm sao hàng trăm những người Thầy giác ngộ có thể sai lầm được? 

Họ không sai. Các bạn đang hàn gắn. Yêu cầu cái Tôi TĐ của các bạn gỡ bỏ tất cả 

sự nghi ngờ liên quan đến sự thật kỳ diệu này. 

Nhằm tự di chuyển thoát khỏi sự đau đớn và khổ cực, các bạn phải chấm dứt 

việc từ chối và đối mặt thẳng thắn với các vấn đề trước mặt các bạn. Nếu một người 
nào đó, nơi nào đó hay thứ nào đó có vẻ làm các bạn cáu giận hay làm đảo lộn bạn, 

hãy cảm ơn cho bài học đó và sẵn sàng để được hàn gắn. Quyết tân hàn gắn nó, bất 

kể cái gì. Hãy kêu gọi tất cả sức mạnh và sự quyết tâm của các bạn. Yêu cầu sự giúp 

đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần. Hãy biết là các bạn đang làm một sự lựa 
chọn để buông bỏ sự cáu giận, sự sợ hãi và nỗi buồn chán xung quanh vấn đề đó 

hay nhiều dạng khác nhau của các cảm xúc này. Gửi tình yêu cho chính các bạn. 

Hãy là tình thương. Mang đến một chút hài hước nếu cần thiết. Hãy thắp sáng lên! 

Liệu điều đó có nghĩa là sự hàn gắn thân thể vật lý là dễ dàng? Không! Trong 

hầu hết các trường hợp, nó là một thách thức khó khăn. Nhưng sự thành công của 
các bạn là không thể khác được bởi vì đó là con đường mà các bạn đã đặt ra cho 

chính mình. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để hàn gắn chính mình, các bạn đã không 

bị hấp dẫn đến với bài học này. Thậm chí nếu các bạn gặp thất bại, hay không cảm 

thấy mình đã sẵn sàng để đương đầu với các vấn đề, hay đơn giản muốn chạy trốn 

và quên lãng tất cả mọi thứ, đảm bảo rằng các bạn vẫn có tình thương cho chính 
mình. Điều đó thực sự tốt. Không! Các bạn không thể bỏ qua bài học này mãi mãi, 

hay thậm chí trong một thời gian dài, nhưng chấp nhận sự thật là các bạn có thể cảm 

thấy quá chìm đắm và chưa sẵn sàng hàn gắn hoàn toàn thì hãy quyết tâm là ngày 

mai sẽ khác. Tất nhiên, đừng sử dụng chiến thuật này hàng ngày, hoặc là nó sẽ luôn 

luôn là ngày mai. Sau một số ngày bỏ qua nó, việc quyết tâm rằng ngày đó sẽ là 
ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng. Chào mừng sự sẵn sàng mới tìm thấy của các 

bạn để được hàn gắn và được thực hành với nó. Đây là thời gian để đến với những 

điều lớn lao hơn nhiều. 
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Lưu ý: Sẽ có một số người trong các bạn không thể hàn gắn các thân thể vật lý 

của các bạn trong chu kỳ này. Điều đó không có nghĩa là các bạn thất bại, chỉ là linh 
hồn các bạn muốn có thêm một đời sống nữa để hoàn thành bài học của nó và đi vào 

sự giác ngộ. Nếu các bạn mất đi thân thể của mình trong những thay đổi của Trái 

Đất, các bạn sẽ có vẻ tái sinh vào Thời Đại Vàng mới và trải nghiệm thời thơ ấu 

trong một kỷ nguyên lành mạnh hơn và sáng suốt hơn. Điều đó có nghĩa là các bạn 

sẽ có thể nhận được sự giáo dục nhiều hơn, đầy tình yêu và tình thương, hơn cái mà 

các bạn đã nhận được trong đời này. 

Đối với các bạn còn lại, sẽ có một cảm giác của hai bước tiến và một bước lùi. 

Một số khía cạnh của thân thể thấp trong các bạn sẽ được hàn gắn, chỉ có một khía 

cạnh khác thách thức các bạn. Mặc dầu có vẻ như có một danh sách không kết thúc 

các vấn đề cần được hàn gắn, các bạn cuối cùng cũng sẽ đạt đến một điểm nơi mà 
cái Tôi lành mạnh của các bạn sẽ là lực lượng trội trong cuộc đời các bạn và những 

phần chưa hàn gắn sẽ là một phần nhỏ bé trong Cái Tôi Thần Thánh của các bạn. 

Khi đó, sẽ dễ dàng hơn để gửi tình yêu và tình thương cho những khía cạnh mà vẫn 

đang trải qua những thách thức. Các bạn sẽ có thể chào mừng chúng trở lại với Sinh 

Mệnh Duy Nhất của các bạn. 

Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 

Có nhiều kỹ thuật hàn gắn, và chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về tất cả các kỹ 

thuật, nhưng chúng tôi sẽ chia sẻ một vài kỹ thuật được ưa thích nhất tại thời điểm 

này. Ghi nhớ rằng tần suất áp dụng tối ưu nhất cho các kỹ thuật này sẽ biến động từ 

người này sang người khác, do đó các bạn được đề nghị hãy cân nhắc việc áp dụng 

những kĩ thuật này cùng với sự thực hành đúng mực. 

Trong một số trường hợp, các bạn có thể tự thực hành những kỹ thuật này bằng 

cách các bạn mua một đĩa CD hay file Mp3 và nghe mà không cần thuê một người 

hướng dẫn chuyên nghiệp. Trong những trường hợp khác, các kỹ thuật sẽ được thực 
hiện tốt nhất bởi một nhà trị liệu hay người hàn gắn đã được cấp bằng. Chúng tôi 

khuyến khích các bạn sử dụng tất cả các sự tiếp cận này để tối đa hóa sự hàn gắn 

của các bạn. 

Thiền định Alpha - Theta 

Đây là một kỹ thuật cơ bản và là gốc rễ của sự quán tưởng và thôi miên. Ý tưởng 
của kĩ thuật này là đưa linh hồn vào trạng thái định một cách thật sâu, các sóng não 

của linh hồn đó sẽ tiến vào loại alpha hoặc theta. Thực tế đã chứng minh rằng các 

linh hồn phát ra các sóng não alpha hoặc theta sáng tạo hơn nhiều và có khả năng 

điều khiển năng lượng tốt hơn các linh hồn phát ra các sóng não beta. Trong một sự 

thiền định Alpha - theta, người thực hành được đưa vào trạng thái định sâu bằng 
cách sử dụng một kỹ thuật thôi miên thường được biết đến là “cảm ứng tiêu chuẩn”. 
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Những sự tự ám thị cụ thể được đưa ra để giúp đối tượng thư giãn, bao gồm sự quán 

tưởng về một nơi ưa thích trong tự nhiên. 

Trong một số phiên bản phức tạp hơn của kỹ thuật này, đối tượng được hướng 

dẫn giao tiếp với một phiên bản cái Tôi cao hơn của chính anh ta hay cô ta mà hành 

động như một người hướng dẫn tinh thần. 

Khi đang ở trong trạng thái định sâu này của tâm trí, một số kỹ thuật thêm vào 

có thể được thực hiện, bao gồm  sự quán tưởng về những mục tiêu cụ thể cũng như 
sự hàn gắn tinh thần. Tầm quan trọng được đặt vào sự an toàn của kỹ thuật và những 

phần của sự cảm ứng được thiết kế đặc biệt nhắm tới sự an toàn tối đa. Thông thường 

một dự định được tuyên bố trước cuộc điều trị. Các bạn có thể luôn luôn đi kèm 

trong dự định rằng trải nghiệm hướng tới sẽ là cho sự phát triển tốt nhất và cao nhất 

của linh hồn người được điều trị. 

Tái lập trình tiềm thức 

Đây là một sự áp dụng cụ thể của phương pháp thiền định Alpha - theta nơi mà 

đối tượng đi vào một trạng thái định sâu và sử dụng một cách có ý thức các kỹ thuật 

tái lập trình để xóa bỏ các niềm tin cốt lõi tiêu cực trong tiềm thức. Một kỹ thuật 

như vậy liên quan đến việc quán tưởng một màn hình máy tính để mang ra sự lập 
trình tiêu cực. Người sử dụng sau đó bấm vào nút “Delete” để xóa bỏ những niềm 

tin không còn phục vụ anh ta hay cô ta nữa. 

Đối với một số người, điều đó có vẻ giống như một giải pháp quá đơn giản, 

nhưng hãy nhớ rằng, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, tiềm thức chiếm giữ mọi thứ đúng 
như vậy. Nếu nó được hướng dẫn xóa bỏ một chương trình, nó sẽ làm một cách 

trung thực (dưới những điều kiện chữa trị phù hợp). 

Ngay khi các niềm tin cốt lõi tiêu cực được xóa bỏ, những đề xuất tích cực được 

đưa vào. Những sự xác nhận phải luôn luôn ở thời hiện tại. Thời hiện tại có thể trong 

dạng của những trạng thái chủ động hoặc bị động. Một ví dụ của một đề xuất tự 
động chủ động có thể là: “Tôi hiện nay đang trải nghiệm sự vô tội của tôi”. Một ví 

dụ của một đề xuất tự động bị động có thể là: “Tôi vô tội”. 

Hầu hết các kỹ thuật tái lập trình nên được lặp đi lặp lại để tăng tính hiệu quả 

khi mà các khách hàng thường xuyên nhận được những ảnh hưởng tiêu cực từ thế 

giới xung quanh, cái mà có thể tái hướng dẫn những niềm tin tiêu cực (hãy nhớ sự 

thảo luận của chúng ta về sự “mặc định”). 

Tha thứ và buông bỏ 
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Đây là một kỹ thuật đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Đối tượng được hướng dẫn 

nghĩ về một, hai hay ba người mà anh ta/cô ta có thể chưa tha thứ hoàn toàn. Cách 
thử nghiệm để biết rằng đã đạt được sự tha thứ hoàn toàn hay chưa rất đơn giản: 

Nếu các bạn cảm thấy có một cái gì đấy khác với tình yêu vô điều kiện đối với một 

người khi các bạn nghĩ về anh ta/cô ta, thì các bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người 

đó. 

Chú ý cẩn thận vào cái cách mà các bạn cảm thấy trong thân thể mình khi các 

bạn mường tượng về người mà các bạn đang tìm kiếm để tha thứ. Tìm kiếm sự căng 

thẳng trong lồng ngực, một cảm xúc sa lầy trong bụng, các khuôn mẫu năng lượng 

của sự đau buồn hay hối tiếc, hay có lẽ đơn giản chỉ là một chút bực dọc. Cũng nên  

tìm kiếm sự cao ngạo bản ngã, như là một phản ứng bên trong kiểu như: “Tôi sung 

sướng được là chính tôi. Tôi sẽ không muốn là người kia dù bất cứ giá nào”. Trong 
khi điều đó có thể là đúng, song thông thường những ý nghĩ tự nhiên như vậy chứa 

đựng những sự phán xét rằng các bạn phần nào cao thượng hơn người mà các bạn 

đang tha thứ. Trong trường hợp này, các bạn có thể thực sự đang nghĩ: “Tôi tha thứ 

cho người bất hạnh đáng thương”. Nếu sự tha thứ của các bạn là không chân thật, 

hít thở thật sâu trở lại và yêu cầu CHD bên trong các bạn giúp đạt tới sự tha thứ thực 

sự. Sau đó trở lại với quá trình. 

Trong kỹ thuật tha thứ, các đối tượng mường tượng về các linh hồn mà họ đang 

tha thứ và tưởng tượng là những linh hồn đó đang ngồi ngay trước mặt họ trong tầm 

tay. Rồi có một quá trình thu ngắn lại và linh hồn ở trước mặt đối tượng được đưa 

vào các cõi Thiên Đàng trên một dải sáng vàng. 

Sau khi quá trình xử lý với những người khác được hoàn tất, sự tha thứ được 

hướng vào cái Tôi. Quá trình này được thực hiện theo cách khác và liên quan đến 

sự tuyên bố lời tha thứ của các bạn trước mặt tất cả mọi người mà các bạn đã biết 

trong đời này hay trong các đời sống quá khứ. 

Nhớ rằng, sự tha thứ luôn mang lại lợi ích cho các bạn. Nếu nó cũng mang lại 

lợi ích cho các linh hồn mà bạn đang tha thứ, thì thật tuyệt, nhưng những linh hồn 

đó có tự do ý chí và họ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối sự tha thứ của các 

bạn. 

Trong một số trường hợp, các bạn có thể thực hiện quá trình mặt đối mặt với 
các linh hồn đó, nhưng trong rất nhiều trường hợp, những người nhận được sự tha 

thứ sẽ không hiểu biết là bạn đang làm quá trình đó, và cũng không biết bạn đang 

nói với họ. Các cái Tôi cao hơn của họ sẽ hiểu về những dự định của các bạn và sẽ 

hoặc là đáp lại hoặc là không, phụ thuộc vào tự do ý chí. Sẽ không phải là điều đáng 

quan tâm khi nghĩ rằng những người nhận được sự tha thứ của các bạn có được 

hưởng lợi ích hay không. Mối quan tâm của các bạn lúc này là buông bỏ bản thân 
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mình khỏi những dính mắc tình cảm, những “cạm bẫy” tâm lý và sự “ràng buộc” 

trong thể ether và astral. 

Xét đến cùng, tất cả những sự tha thứ đều là tự tha thứ cho mình, bởi vì tất cả 

các linh hồn đều là những sự phản ánh khác nhau của một cái Tôi cao hơn là TĐ 

của các bạn. 

Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần 

Kỹ thuật này là một sự kết hợp của phép chữa bệnh tâm lý truyền thống và sự 
hàn gắn tinh thần. Nhà trị liệu yêu cầu đối tượng nhớ lại một thời điểm khi các vấn 

đề đang được chữa trị bày tỏ ra. Điều này thường liên quan đến những tổn thương 

từ thời thơ ấu, nhưng nó cũng có thể liên quan đến một sự kiện từ thời tuổi trẻ. Một 

ví dụ có thể nêu ra đó là sự lạm dụng tình dục trong thời gian từ 7 đến 10 tuổi . Đối 

tượng sau đó “tạo ra” hay “hình tượng hóa” một phiên bản của cái Tôi đã trải nghiệm 
những sự kiện này, và những cuộc đối thoại với cái Tôi đó. Cái Tôi đó được trao 

các kỹ thuật hàn gắn tinh thần khác nhau, cũng như sự hướng dẫn tâm lý chung, bao 

gồm những tuyên bố xác nhận như là: “Bạn là hoàn hảo và hoàn toàn vô tội. Bạn 

không làm điều gì sai cả. Bạn là một sinh mệnh ánh sáng đẹp đẽ và sáng tạo”. Tùy 

thuộc vào tầng thứ hiểu biết của linh hồn đang trải qua sự điều trị, có thể bao gồm 
những quá trình tha thứ và gửi ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của TĐ đến thủ 

phạm của vụ lạm dụng và những nhân chứng không can thiệp vào. 

Kỹ thuật này không phải là một sự thay thế cho sự hướng dẫn với một nhà tâm 

lý hay nhà tâm linh chuyên nghiệp, nhưng thường giúp gia tốc quá trình hàn gắn và 

trao cho đối tượng một nhận thức rõ ràng hơn về những tổn thương đầu đời. 

Lý do chính của kỹ thuật này là “những đứa trẻ bên trong” của quá khứ - một 

linh hồn thường xuyên không nhận được tình yêu và sự nuôi dưỡng mà chúng thực 

sự mong muốn, và như thế, trong sự chữa trị cái Tôi trưởng thành đóng vai trò của 

một bậc cha mẹ yêu thương, chăm sóc và trao cho những đứa trẻ bên trong tình yêu 

mà chúng muốn trong thời thơ ấu (và vẫn muốn khi trưởng thành). 

Kỹ thuật Rebirthing 

Rebirthing là một kỹ thuật thở có chủ ý được dựa trên pháp môn Kriya Yoga, 

được mang đến Trái Đất bởi vị Thầy đã thăng lên Babaji (được biết đến ở nhiều nơi 

khác nhau với nhiều tên gọi khác nhau). Đấng Lâm Phàm mật độ 9 này đã dạy một 
loạt các phương pháp thở và các nguyên tắc được thiết kế để nâng tần số rung động 

của thân thể vật lý. Rebirthing đã có một chút biến đổi, nhưng vẫn mang lại hiệu 

quả cao, một phần trong những công việc của Babaji đã được mang đến Trái Đất 

bởi Leonard Orr và sau đó được chỉnh sửa bởi nhiều người thực hành khác. 
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Rebirthing liên quan đến các nhịp thở sâu mà thường khởi động các ký ức tế 

bào từ quá trình sinh ra bởi vì trải nghiệm khó khăn đầu tiên của linh hồn trong cuộc 
đời trên Trái Đất thường liên quan đến sự ra đời thông qua kênh sinh nở. Những 

buổi tập cá nhân với một người thực hành kỹ thuật Rebirthing điển hình từ 60 đến 

90 phút và có thể kèm theo những xác nhận và những kỹ thuật hướng dẫn cơ bản 

khác nhằm giữ đối tượng thở trong những nhịp điệu “vòng tròn”. 

Các bạn có thể thực hành một dạng rút gọn của kĩ thuật này mà không cần người 

hướng dẫn, đơn giản bằng cách nhắm mắt lại, thư giãn, thở một cách đầy đủ, thoải 

mái và sâu mà không dừng lại giữa lúc hít vào và thở ra. Làm như vậy trong vài 

phút. Nếu các bạn bắt đầu trải nghiệm năng lượng mãnh liệt, làm chậm quá trình 

thở lại một chút và chấm dứt quy trình. Nếu các bạn thấy buồn ngủ, tăng tốc nhịp 

thở lên cho đến khi các bạn cảm thấy có năng lượng. Điều quan trọng là giữ sự nhận 
thức về việc thở và các khuôn mẫu năng lượng đang di chuyển qua thân thể bạn. 

Nếu tâm trí các bạn quá tích cực, đơn giản quan sát nó khi các bạn di chuyển sự chú 

ý trở lại với việc thở. 

Việc chống lại năng lượng sống là nguyên nhân chính của nỗi đau tâm lý. Khi 

các bạn chống lại nhịp điệu thở tự nhiên này, năng lượng mãnh liệt được phát ra bởi 
sự tăng lên của dòng prana xuyên qua thân thể các bạn có thể được trải nghiệm như 

nỗi đau. Nếu điều này xuất hiện, các bạn hãy tạm thời làm chậm nhịp thở của mình 

lại và nhìn xem các bạn có thể nhận thức nỗi đau khi năng lượng mạnh mẽ tấn công 

các rào cản trong thân thể. Học cách gỡ mình ra khỏi các khuôn khổ càng nhiều 
càng tốt. Chỉ quan sát chúng mà không phán xét hay dán nhãn. Một điểm đặc biệt 

của kỹ thuật Rebirthing là sự thay đổi nhận thức của các bạn về năng lượng mãnh 

liệt và cảm giác của sự khoan khoái thay cho nỗi đau. Các bạn sẽ khám phá ra là, 

nếu các bạn tìm hiểu đủ sâu, sự khoan khoái và nỗi đau đó chính là hai mặt của cùng 

một vấn đề. 

Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn 

Có một số kỹ thuật hồi phục linh hồn đã được dạy bởi những người hướng dẫn 

khắp thế giới. Kỹ thuật đơn giản nhất liên quan đến việc tái kết nối với những linh 

hồn có những phân mảnh hồn của đối tượng. Những thứ này có thể gồm những mối 

quan hệ gia đình, những kết nối tổn thương với những người bạn đời, cưỡng hiếp, 

loạn luân, và mọi trải nghiệm tại nơi mà linh hồn trải nghiệm sự tổn thương khiến 

cho cái Tôi bị phân tách ra nhiều phần nhằm để trốn tránh nỗi đau kết hợp với sự 

tổn thương đó. 

Dạng đơn giản nhất của sự hồi phục linh hồn liên quan đến việc phóng thể trí 

đến thời gian và địa điểm nơi mà “thủ phạm” hiện đang sinh sống (dù tâm trí tỉnh 

táo có biết hay không vị trí và hoàn cảnh của đối tượng), và yêu cầu những mảnh 

hồn đó quay lại. Kẻ “thủ phạm” đang nắm giữ các mảnh hồn không thể từ chối trao 
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trả bởi vì điều đó là một sự vi phạm tự do ý chí, nhưng nếu “nạn nhân” tin là anh ta 

hay cô ta bất lực trong việc lấy lại các mảnh hồn, thì sẽ khó khăn hơn để làm điều 

đó. Nhiều sự mường tượng khác nhau có thể sử dụng kèm với kỹ thuật này. 

Sau khi phục hồi các mảnh hồn đang nằm ở các linh hồn khác, đối tượng sẽ tìm 

cách trả lại các mảnh hồn của những người khác mà đang cư trú trong chính thân 

thể họ. Đôi lúc những mảnh hồn bị giam giữ trong các luân xa (như những dấu ấn 

thân thể ether) và tại những thời điểm khác có thể có những vùng tập trung năng 

lượng vật lý (các mô) thường được kết hợp với thân thể astral, cái vốn là những sự 

kiện tổn thương mà về bản chất được ép nhập vào trong các tế bào. Bằng cách thở 

thật sâu và mường tượng sự trở lại của các mảnh hồn này, những vùng bị tổn thương 

về mặt vật lý có thể bắt đầu được cải thiện. 

Sự giải phóng các thân thể ether và astral 

Buông bỏ các mảnh hồn trong tầng thứ astral của cái Tôi khá giống với sự giải 

phóng, hay buông bỏ các thực thể, các hình tư tưởng và các khuôn mẫu năng lượng 

tiêu cực. Việc gỡ bỏ các mối ràng buộc, các sợi dây liên kết hay các sự níu giữ của 

các dòng năng lượng thuộc về các linh hồn khác có thể làm được bằng cách mường 

tượng (quán tưởng), khẳng định, niệm chú, tụng kinh, và sự di chuyển năng lượng 

(như là làm sạch thể tinh túy (căn thể) và cân bằng luân xa). 

Không phải tất cả các sự giải phóng là đơn gản và dễ thực hiện. Nếu đối tượng 

có một liên kết nghiệp với một thực thể hay những thực thể khác, họ sẽ không dễ 

dàng rời đi. Trong trường hợp đó,  việc phải tìm hiểu những sự kết nối ở đời sống 
hiện tại và đời sống quá khứ giữa các linh hồn trong mối quan hệ về nghiệp này là 

khá cần thiết. Có nhiều những vị Thầy và các Tổng Thiên Thần đã thăng lên là 

chuyên gia trong lĩnh vực đồng nhất và hàn gắn linh hồn. Các bạn có thể, ví dụ, yêu 

cầu Tổng Thiên Thần Michael giúp xóa bỏ những năng lượng tiêu cực, những thực 

thể tiêu cực và những hình tư tưởng tiêu cực khỏi các thân thể astral và ether. 

Nếu các bạn đang trải nghiệm những cuộc tấn công liên tục bởi những thực thể 

astral, có nhiều kỹ thuật mạnh mẽ khác. Các bạn có thể liên lạc với người nhận 

thông điệp này để có thêm thông tin về sự giải phóng astral. 

Hàn gắn dòng thời gian (Timeline Healing) 

Đây là một quy trình mà trong đó các khía cạnh nào đó của cái Tôi trở lại đúng 
lúc để hàn gắn những khía cạnh khác đã phải trải nghiệm sự tổn thương hay sự lập 

trình tiêu cực. Tất cả các kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian được dựa trên nguyên lý 

bất định của vật lý lượng tử. Nguyên lý này có thể được phát biểu như sau: Các bạn 

có một số lượng vô hạn các cái Tôi, mỗi cái cho một khoảnh khắc trong Sự Sáng 
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Tạo, và có một số lượng vô hạn các khoảnh khắc. Tất cả các cái Tôi này đều đang 

tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt này. 

Có thể là trong phút giây này, các bạn đang có các cái Tôi quá khứ đã trải 

nghiệm sự tổn thương và mang trong mình các vết sẹo như các dấu ấn astral, các 

dấu ấn ether hay các rào cản trong thể nghiệp quả và có xu hướng mang những thứ 

này theo đến các đời sống tương lai (hay trong trường hợp những tổn thương thời 

thơ ấu của đời này, chúng được mang đến giai đoạn trưởng thành). 

Trong sự hàn gắn dòng thời gian, linh hồn được hướng dẫn đi vào một sự thiền 

định sâu và được mang trở lại đúng lúc để hàn gắn những cái Tôi chịu sự tổn thương. 

Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một quy trình kích thích tiêu chuẩn 

giống như thôi miên, cùng với sự mường tượng có hướng dẫn và những tuyên bố 

khẳng định. Các khía cạnh của cái Tôi mà trở lại đúng lúc là thân thể ánh sáng thiền 
định và CHD vàng rực rỡ. Đối với cái Tôi đời sống quá khứ, hai khía cạnh cao hơn 

này xuất hiện như những sinh mệnh lung linh của ánh sáng vàng, giống như các 

Thiên Thần. Trong một số trường hợp, các khía cạnh của cái Tôi  trở lại đúng lúc 

có thể chọn giải pháp tự coi bản thân họ như các Thiên Thần được TĐ cử đến để 

trao một sự hàn gắn đến cái Tôi quá khứ. (Thông thường, cái Tôi quá khứ không 
sao chấp nhận được cái ý tưởng là các phiên bản tương lai của chính nó đang trở lại 

đúng lúc để trao cho nó một sự hàn gắn). 

Các kỹ thuật hàn gắn khác nhau cũng có thể được dùng đến trong sự viếng thăm 

với cái Tôi quá khứ. Điều quan trọng cần phải ghi nhớ là các khía cạnh của cái Tôi 

mà đang trở lại đúng lúc không được làm thay đổi các chi tiết vật lý của trải nghiệm 

quá khứ, khi mà điều đó sẽ ảnh hưởng đến tự do ý chí của các linh hồn khác mà có 

liên quan trong các hoàn cảnh của cái Tôi quá khứ. Thay vào đó, mục đích chính 

của điều này là làm thay đổi trải nghiệm về điều đã xảy ra và gỡ bỏ những ràng buộc 

tình cảm, các dấu ấn astral, các dấu ấn ether và các rào cản trong thể nghiệp quả mà 

đã phát sinh trong trường hợp cụ thể đó. 

Ngay khi sự hàn gắn hoàn thành, các khía cạnh cao hơn của đối tượng trở lại 

với thời gian hiện tại và người đó bây giờ có một dòng thời gian mới mà trong đó 

cái Tôi quá khứ đã nhận được sự hàn gắn. 

Nếu quy trình không đạt đủ tiêu chuẩn, nó vẫn làm việc bởi vì có một phiên bản 
đơn giản hơn của kỹ thuật này là quá trình “tái cấu trúc” tâm lý, cái thường được sử 

dụng bởi nhà trị liệu để trao cho con người thời thơ ấu niềm hạnh phúc mà họ luôn 

luôn mong muốn nhưng chưa bao giờ đạt được trong một đời sống quá khứ. 

Khi quy trình hàn gắn dòng thời gian đạt đủ sự tác động, nó có thể làm cho đối 

tượng “nhớ lại” việc nhận được sự hàn gắn, đặc biệt nếu dòng thời gian được viếng 
thăm liên quan đến thời thơ ấu tại một khoảnh khắc trong cuộc sống đời này. Điều 
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này được gọi là “Sự lặp lại của chu kỳ thời gian”. Người nhận thông điệp này đã có 

một số khách hàng kêu lên “A-ha!” khi cuối cùng họ cũng hiểu rõ ra ai là những 
sinh mệnh vàng rực rỡ mà đã xuất hiện khi anh ta/cô ta còn là một đứa trẻ. Giờ đây, 

khi ở tuổi trưởng thành, kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian đã trả lời được câu hỏi đó. 

Hàn gắn dòng thời gian ngược 

Kỹ thuật này về bản chất đối nghịch với kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian thông 

thường, trong đó cuộc hành trình trở lại với quá khứ được đảm nhận bởi thân thể 
ánh sáng thiền định của một linh hồn - vốn thuộc về một giai đoạn mà ở đó trải 

nghiệm của linh hồn là rất vui vẻ và hạnh phúc. Ý tưởng ở đây là mang cái Tôi hạnh 

phúc, sức mạnh, thành công đã được trải nghiệm tại một thời điểm trong quá khứ 

đến thời hiện tại, như thế năng lượng có thể được truy cập trong thời hiện tại. 

Điều này phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản gọi lại một ký ức hạnh phúc. 
Thân thể ánh sáng thiền định và CHD thực sự trở lại đúng lúc và giành lại được một 

số năng lượng kỳ diệu của một trải nghiệm trong quá khứ và sau đó mang nó đến 

và phủ lên thân thể vật lý hiện tại của đối tượng. Đối tượng sau đó sử dụng năng 

lượng mạnh mẽ, sáng tạo, hạnh phúc này để phóng vào những khao khát của anh 

ta/cô ta trong thế giới hiện tại. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong việc sáng tạo/biểu 
hiện những thứ cụ thể trong cuộc đời, như là khả năng thăng tiến tốt nhất hay công 

việc kinh doanh, hay những mối quan hệ yêu thương hơn. Kĩ thuật hàn gắn dòng 

thời gian ngược được dựa trên luật hấp dẫn. Bằng việc hướng năng lượng hạnh phúc 

và yêu thương vào thế giới xung quanh, nó sẽ quay trở lại với ta theo cách thức nào 

đó. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng trong kỹ thuật này năng lượng được tạo ra là những 

năng lượng mạnh mẽ nhất và sáng tạo nhất được phát ra từ luân xa trái tim và luân 

xa dạ dày, nhiều hơn là tâm trí. Tâm trí chỉ đơn giản là thiết bị kỹ thuật được dùng 

để thực hiện các khao khát của linh hồn (hay có thể là bản ngã). 

Một phần trong kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian ngược liên quan đến các cách 

xử lý với bản ngã khi nó cố gắng can thiệp vào những dự định của linh hồn (thực tế 

thì nó lúc nào cũng muốn thế). 

Kết nối dòng thời gian tương lai 

Đây là một kỹ thuật tương đối mới được trao cho người nhận thông điệp này 
bởi những người Arcturus, trong đó một liên kết được tạo ra với những cái Tôi tương 

lai cụ thể. Một lần nữa, nó được dựa trên những nguyên tắc của vật lý lượng tử và 

đặc biệt - nguyên lý bất định. Đó là khi tự do ý chí hướng một dự định của linh hồn 

vào một mục tiêu cụ thể hay một kết quả cụ thể, sẽ có một số lượng vô hạn các dòng 

thời gian có thể của tương lai được tạo ra từ khoảnh khắc hiện tại giống như các 



https://thuviensach.vn

 267 

cành của một cái cây rất lớn. Ngay khi linh hồn làm lựa chọn về một kết quả mà họ 

khao khát, các dòng thời gian tương lai có khả năng bị thu hẹp lại còn một dòng thời 
gian cụ thể thuận lợi nhất. Tất nhiên, vẫn có một số lượng vô hạn các dòng thời gian 

có khả năng tại giao điểm của sự biểu hiện trong tương lai, nhưng giờ đây giao điểm 

đã được thiết lập, có nghĩa là có một cái Tôi tương lai riêng rẽ và rất thực mà linh 

hồn có thể kết nối. 

Khi cái Tôi tương lai được thiết lập, sự đối thoại được mở ra giữa cái Tôi hiện 

tại và cái Tôi tương lai. Cái Tôi tương lai, về bản chất, trao cho cái Tôi hiện tại lời 

khuyên về việc làm thế nào để cái Tôi hiện tại có thể đạt tới anh ta hay cô ta - cái 

Tôi tương lai. Ví dụ, nếu có một mục tiêu cụ thể của cái Tôi hiện tại, cái Tôi tương 

lai có thể sẽ nói thế này: “Đây là cách tôi đạt được mục đích. Đầu tiên tôi làm như 

thế này và sau đó tôi làm như thế kia,” vv… 

--------------------- 

Các kĩ thuật trên có thể được đơn giản hóa hơn bởi người nhận thông điệp này, 

hay anh ấy sẽ rất vui khi chỉ dẫn cho các bạn tìm đến một ai đó có đủ điều kiện để 

hướng dẫn các bạn các kỹ thuật này. Như mọi khi, chúng tôi không có ý định khiến 

các bạn phải phụ thuộc vào một nhà trị liệu hay người hàn gắn nào. Các bạn có nhà 
hàn gắn vĩ đại nhất bên trong chính các bạn. Mục đích của một người thực hành 

chính là giúp các bạn tiếp cận được với người hàn gắn ở bên trong chính các bạn, 

cái Tôi TĐ - CHD bên trong của các bạn. 

Khi các linh hồn mật độ 4 làm sạch những tiêu cực của họ, nhiều người sẽ sẵn 
sàng di chuyển vào xoáy ốc thăng lên. Mục tiếp theo đặc biệt dành cho những linh 

hồn đã sẵn sàng trên con đường thăng lên. Đối với những người còn lại đang đọc tài 

liệu này (những người đang rung động ở mật độ 4), sớm hay muộn các bạn cũng sẽ 

bắt đầu quá trình đó. 

Phương tiện ánh sáng Merkabah 

Hãy để chúng tôi thảo luận một trong những chủ đề bị hiểu lầm nhiều nhất trong 

những Lightworker, đó là Phương tiện ánh sáng Merkabah. 

Merkabah là một khuôn mẫu hình học của năng lượng ánh sáng hình thành xung 

quanh những linh hồn đang thăng lên tại những giai đoạn khác nhau trong quá trình 

chuyển đổi thân thể của họ từ thân thể có thể chết dựa trên cấu tạo carbon thành một 

thân thể bất tử dựa trên cấu tạo silicon. 

Merkabah đã được hình thành một phần xung quanh các linh hồn mật độ 4. Mục 

đích của nó chủ yếu là để bảo vệ họ chống lại các điều kiện môi trường không thuận 
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lợi trong sự thăng lên. Nó có thể giống với một cái kén bao xung quanh một con sâu 

đang nở thành một con bướm. 

Khi các linh hồn di chuyển qua các giai đoạn khác nhau của sự thăng lên, 

Merkabah trở nên đặc hơn và dễ nhận thấy hơn đối với những người sáng suốt và 

những người đã đang rung động ở mật độ 5. Cuối cùng, Merkabah giúp những linh 

hồn đã thăng lên du hành xuyên thời gian và không gian mà không cần đến một thiết 

bị giao thông cơ khí như một phi thuyền chẳng hạn. Tuy nhiên, dạng đầy đủ của 

Merkabah sẽ không biểu hiện nó ra cho đến giai đoạn cuối cùng của sự thăng lên. 

Sẽ là không cần thiết để học bất kỳ một kỹ thuật cụ thể nào trong việc xây dựng 

phương tiện Merkabah. Trong thực tế, điều này là vô dụng bởi vì việc xây dựng 

phương tiện Merkabah là quá trình tự động xuất hiện một cách tự nhiên trong sự 

thăng lên. Giá trị duy nhất mà chúng tôi nhận thấy trong việc thực hành thiền định 
Merkabah là nó giúp các bạn tập trung vào quá trình thăng lên và, sau hết, cái mà 

các bạn tập trung vào sẽ được kéo vào trải nghiệm của các bạn. Như vậy việc hiểu 

biết về sự phát triển của Merkabah có vẻ như là có lợi song nó có thể là không thực 

sự cần thiết, điều này cũng giống như việc tập trung vào trái tim của các bạn là có 

lợi mặc dù các bạn không cần phải giữ cho trái tim đập một cách có chủ ý. 

Một điều cốt lõi cho một phương tiện Merkabah lành mạnh là không được can 

thiệp bằng cách cố gắng đẩy nhanh quá trình thăng lên hay cố gắng trốn khỏi cái 

Tôi con người có thể chết bởi vì các bạn đã phán xét nó là không có giá trị, gây 

phiền hà hoặc cản trở sự tiến bộ tâm linh của các bạn. 

Cái Tôi con người nhỏ bé là một phần không tách rời của sinh mệnh các bạn, 

nhưng nó nghiêng về phía phán xét. Bằng cách phán xét bất kỳ khía cạnh nào của 

cái Tôi, các bạn đang gây cản trở sự tiến bộ tâm linh của các bạn. Việc trở nên nóng 

vội với sự tăng trưởng của các bạn thường do bởi tiềm thức hay những sự phán xét 

không chủ ý mà các bạn đã tự đặt ra cho mình, bao gồm những quan điểm của bản 
ngã/nhân tính. Các bạn có thể có một hệ thống niềm tin mà cho rằng nếu các bạn 

không thiền định đủ, hoặc không cầu nguyện đủ, hoặc không bỏ đi đủ nhanh những 

niềm tin tiêu cực của các bạn, các bạn sẽ không đạt tiêu chuẩn. Hãy để chúng tôi 

khẳng định với các bạn là nếu các bạn đã đọc cuốn sách này nhiều lần, thì các bạn 

đã dứt khoát đi trên con đường thăng lên, và điều đó diễn ra hầu như là trong đời 

này. Các bạn không cần tự dằn vặt mình nếu các bạn có vẻ như đã không nỗ lực 

trong những ngày trước đây. 

Đừng tự phán xét mình, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu. Hầu hết các bạn đã thực sự 

sự tiến bộ nhiều hơn là các bạn có thể nhận thấy. Thậm chí nếu các bạn đang phải 

đối mặt với một số cản trở trong thân thể tình cảm mà có vẻ không vượt qua được, 

hay có một số căn bệnh kinh niên, các bạn có rất nhiều sự giúp đỡ. Tiếp tục yêu cầu 

sự giúp đỡ từ những người hướng dẫn tinh thần của các bạn và CHD của các bạn. 
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Mở rộng tấm lòng với sự giúp đỡ đó. Đừng vội vã phán xét dạng của sự giúp đỡ. 

Đôi khi những trải nghiệm vốn bị xem là hết sức tiêu cực lại thực sự đưa đến lợi ích 

cho sự tăng trưởng và hạnh phúc của linh hồn các bạn. 

Những triệu chứng gen của sự thăng lên 

Chống lại quá trình thăng lên là mặt đối nghịch khác so với việc cố gắng đẩy 

nhanh quá trình. Bên dưới là một số những triệu chứng mà các bạn có thể trải nghiệm 

nếu các bạn chống lại các tần số đang tăng lên trên Trái Đất. 

Các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, điều quan trọng là nhận ra rằng, các thân thể vật lý 

của các bạn đã tích lũy một lượng lớn các chất độc và những khuôn mẫu ý nghĩ tiêu 

cực tồn tại trong dạng những năng lượng kết tinh không đủ chất lượng, không chỉ 

trong đời này, mà trong nhiều đời sống trước đây. Những khuôn mẫu này được 

mang từ đời này sang đời khác theo thân thể nghiệp quả, hay còn gọi là khía cạnh 
của linh hồn mà nhớ được nhiều đời sống. Các bạn không chỉ đang làm sạch hàng 

nghìn năm tiêu cực từ các thân thể thấp của các bạn, mà các bạn còn đang phải sống 

trong một thế giới bị định hướng tiêu cực và đang liên tục tấn công các bạn bằng 

những hình tư tưởng dựa trên các hệ thống niềm tin đối nghịch với sự tiến bộ tâm 

linh. 

Thêm nữa, môi trường của các bạn khá độc hại. Thức ăn của các bạn có những 

hóa chất mà thân thể không biết phải tiêu hóa như thế nào. Đất đai của các bạn đã 

bạc màu trên diện rộng. Nước của các bạn có chứa kim loại nặng và hydrocarbon 

độc. Lối sống của các bạn bị áp lực bởi hầu hết các bạn không dành thời gian thư 

giãn, làm mới và phục hồi lại cơ thể. 

Khi các tần số tiến hóa tăng lên trên hành tinh, những năng lượng cao hơn này 

va chạm với những tiêu cực trong và xung quanh các bạn, đẩy nó ra bề mặt để được 

giải phóng. Các dấu hiệu thăng lên liên quan đến sự phản kháng của cơ thể đối với 

các tần số cao hơn đang đến Trái Đất. Sự phản kháng này xuất hiện không chỉ bởi 
vì quá trình tích lũy sự tiêu cực đã đề cập lúc trước, mà bởi vì thân thể con người 

bao gồm hàng nghìn tỷ tế bào, và trong phần lớn các tế bào chương trình không thay 

đổi một cách đơn giản và nhanh chóng. Các thân thể vật lý thích sự thay đổi từ từ 

và nhẹ nhàng song đây không phải là thời gian dành cho sự thay đổi từ từ hay nhẹ 

nhàng. Do vậy, sẽ khá là thách thức cho thân thể con người để đương đầu với những 

tần số đang tăng lên trên Trái Đất. 

Sự kiên trì, tình yêu và tình thương là những gì thực tế đang đặt ra cho các bạn 

cũng như sự chấp nhận đối với bản chất con người của mình. Khi các bạn chuyển 

sự chú ý vào thân thể một cách hoàn toàn hơn, các bạn sẽ học được cách ghi nhận 

khi nào một triệu chứng là do sự phản kháng tự nhiên của thân thể đối với năng 
lượng tăng lên, và khi nào là do một điều gì đấy có hại trong môi trường cần được 
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xử lý. Những cái có hại ở đây có thể là: các vi rút, nấm, các chất hóa học công 

nghiệp, phóng xạ và các nhiễu loạn điện từ. Một số những nhiễu loạn điện từ đang 

giúp các tế bào của các bạn biến đổi thăng lên và một số có xu hướng cản trở. 

Với sự giúp đỡ của những Sự An Bài Thần Thánh, những nhiễu loạn tiêu cực 

đang được giữ ở mức tối thiểu. Hầu hết những tiêu cực được phát ra trên hành tinh 

của các bạn là do bởi 75% loài người đang tham dự trong hoạt động đó. Xoáy năng 

lượng tiêu cực này đi vào những đường lưới của trường điện từ Trái Đất và được 

phân bổ dọc theo các đường ley. 

Những người Arcturus và những người khác đang tham dự tích cực vào việc 

cân bằng những sự tiêu cực này và đó là lý do tại sao phi thuyền không gian của họ 

bị phát hiện chủ yếu ở những điểm linh thiêng trên khắp thế giới. 

Những linh hồn nhạy cảm hơn trên Trái Đất có thể cảm nhận các trận động đất, 
các trận núi lửa và thời tiết bất thường trước khi những sự kiện như vậy xảy ra. 

Những người khác sẽ ghi nhận các sự kiện này trong thân thể vật lý khi chúng xuất 

hiện ở những vùng khác nhau trên thế giới. Một cách khác, các bạn có thể cảm thấy 

sự tiêu cực là khi các bạn rơi vào nỗi sợ hãi hay sự lo lắng tập thể của con người khi 

có một số lượng lớn những linh hồn tham dự vào các sự kiện này. 

Khi các thân thể của các bạn cố gắng cân bằng những tiêu cực này trên Trái Đất 

với các tần số thăng lên đang tới, các bạn sẽ có xu hướng dao động giữa sự đau ốm 

và khỏe mạnh. Các căn bệnh mãn tính sẽ bùng phát trong những giai đoạn mãnh liệt 

của sự tiêu cực và sau đó giảm bớt trong những giai đoạn tương đối yên tĩnh. Thêm 
nữa, các chu kỳ tự nhiên của linh hồn có thể sẽ khởi động sự hồi phục của các cơn 

bệnh, hoặc làm xuất hiện điều mà được gọi là những sự chữa trị màu nhiệm từ lúc 

này đến lúc khác. 

Mỗi người trong các bạn có một chu kỳ linh hồn tự nhiên dao động giữa một sự 

thôi thúc tiến xa hơn ra bên ngoài, và một khao khát đi sâu hơn vào bên trong. Thậm 
chí trong những người hướng ngoại, cũng có những chu kỳ yên tĩnh, mặc dầu những 

linh hồn hoạt động nhiều có thể không nhận ra và tôn trọng khao khát của linh hồn 

họ muốn rút lui khỏi thế giới một cách định kỳ. Hiểu biết chu kỳ tự nhiên của các 

bạn là có giá trị khi quyết định thời gian hành động. Nói chung, những quyết định 

lớn nên được làm trong những chu kỳ hoạt động hơn là những chu kỳ yên tĩnh của 

linh hồn. 

Trở lại với chủ đề của chúng ta về những triệu chứng thăng lên, điều quan trọng 

là tạo lập sự cân bằng giữa cảm giác khẩn cấp thực sự về việc cần phải giải quyết 

các vấn đề tâm lý và tình cảm đồng thời với xu hướng cố gắng đẩy nhanh quá trình 

thăng lên của các bạn vì các bạn muốn xóa bỏ ngay lập tức sự tiêu cực. Nói một 
cách khác, những thay đổi sinh học mà cơ thể các bạn đang trải qua bị cản trở bởi 
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cả sự thiếu kiên nhẫn cũng như sự trì hoãn. Nếu các bạn đang trải nghiệm những 

triệu chứng thăng lên không thoải mái, các bạn phải có cả sự kiên nhẫn và sự chấp 
nhận cho cái đang xảy ra, và một sự tự nguyện di chuyển xuyên qua bất cứ cái gì 

đang cản trở các bạn. 

Giữ sự sáng suốt, bình tĩnh, tập trung và sẵn sàng trong khi tìm kiếm các biện 

pháp phù hợp để hàn gắn, trị liệu, hay hoạt động cân bằng là cốt yếu. 

Nếu các bạn tiếp cận các lần chữa trị với thái độ tức giận và thất vọng, bằng 
việc tự nói với mình: “Ồ không, không phải cơn đau đầu đó nữa chứ!” thì các bạn 

đang đặt một sự trở ngại giữa các bạn cho sự chấp nhận cởi mở với các tần số cao 

hơn đang muốn tiến vào thân thể các bạn. 

Nói một cách khác, các bạn càng cố gắng lờ đi những cơn bệnh của các bạn, 

hay giả vờ như nó không tồn tại, hay chống lại sự thực rằng chúng là một phần 
không thể tránh được trong quá trình tiến hóa của các bạn, thì các triệu chứng mãnh 

liệt càng có vẻ tiếp diễn cho đến khi các bạn giải quyết với chúng. Trong khi điều 

này có thể được coi là “bình thường” và “tự nhiên” khi có các triệu chứng thăng lên, 

không có nghĩa là chúng nên bị bỏ qua hay phải được giải thích. Nhớ rằng hầu hết 

mọi thứ các bạn cảm nhận bên trong thân thể mình đều liên quan đến một số dạng 
của sự phản kháng - đó là bản chất của các thân thể vật lý. Một lượng nào đó của sự 

phản kháng là cần thiết. Mặt khác, các bạn sẽ có quá nhiều năng lượng chảy qua các 

thân thể thấp của mình và chúng sẽ bị lan tỏa đi đáng kể. Chìa khóa để hàn gắn là 

điều chỉnh sự phản kháng như thế nào. 

Chúng tôi cho rằng các kỹ thuật thở, Yoga, thiền định, bài tập thường xuyên, trị 

liệu, và các phương pháp chữa trị chính thống chính là để giúp giảm thiểu sự phản 

kháng đối với một tầng thứ đến mức mà có thể điều khiển được. Từ một nhận thức 

về tâm lý, sự phản kháng chính là việc phải đối mặt với những sự từ chối của các 

bạn; những thứ mà các bạn không muốn đối mặt trực tiếp với chúng. Hãy tự hỏi 
mình rằng: “Những phần nào trong cuộc sống mà ta đang tránh né? Điều gì mà ta 

không thích nhìn vào? Những trải nghiệm nào của cuộc đời mà ta vẫn đang phán 

xét?” 

Chúng tôi đề xuất các bạn xem lại các kỹ thuật đã đưa ra trước đây trong chương 

này và tìm kiếm những người tốt nhất để giúp các bạn đáp ứng với những triệu 
chứng thăng lên và sự phản kháng hay từ chối thường là một phần của chúng. Những 

dấu hiệu thăng lên cụ thể, như các giấc ngủ thất thường và những thái cực của sự 

mệt mỏi và mất ngủ, đã được đề cập đến trong các chương trước, do đó chúng tôi 

sẽ đi sang chủ đề tiếp theo. 

Năng lượng trẻ trung và vô hạn 
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Khi các bạn đi qua khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2030 và hàn gắn sự phản 

kháng của các bạn đối với những sự thay đổi, các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy ánh sáng 
và sự sáng sủa trong hầu hết thời gian. Năng lượng của các bạn sẽ tăng lên và nhu 

cầu ngủ và ăn của các bạn sẽ giảm xuống. Các bạn sẽ không còn cảm thấy ốm đau 

và thân thể các bạn sẽ không còn già đi nữa. Trước tiên, các bạn có thể trải qua tạm 

thời những giai đoạn mà các bạn cảm thấy bình thản, tập trung và trong dòng chảy 

cuộc sống thỉnh thoảng các bạn cảm thấy rơi trở lại vào cái Tôi con người xưa cũ, 
kích động. Theo thời gian, những khoảng lặp lại sẽ trở nên ít thường xuyên hơn và 

trong thời gian ngắn hơn. 

Cốt yếu là bao quanh các bạn với những linh hồn đang thăng lên và những người 

có cùng lý tưởng. Tạo ra một trường cộng hưởng trong môi trường thiền định của 

các bạn sẽ trợ giúp các bạn một cách tích cực trong việc đạt đến một tầng thứ tối ưu 

của sự phản kháng. 

Khi các bạn di chuyển vào các trạng thái rung động cao hơn, những sự thay đổi 

xác thực hơn đối với cấu trúc tế bào sẽ thể hiện kết quả. Trong con mắt những nhà 

khoa học được đào tạo, những khuôn mẫu biến đổi của DNA cuối cùng sẽ được phát 

hiện. Tại một thời điểm trước năm 2030, một vài linh hồn sẽ bắt đầu thể hiện ra cái 
mà các nhà khoa học của các bạn gọi là “siêu DNA”. Những thí nghiệm sinh học sẽ 

tiết lộ là những linh hồn đang thăng lên sẽ đạt được càng ngày càng nhiều hơn những 

chuỗi “bất tử” và ít hơn những chuỗi có thể “chết”. Những gen chịu trách nhiệm cho 

sự già đi sẽ được thay thế bởi những chuỗi trẻ trung mãi mãi trong những linh hồn 
đang thăng lên. Trong khi có thể có những loại thuốc được thiết kế để thực hiện điều 

này trong tất cả mọi người, song những chất xúc tác hóa học như vậy sẽ không trở 

nên xác thực khi mà những linh hồn hiếm khi thoát khỏi sự tiêu cực về mặt tâm lý 

để kiềm chế việc bị tái lôi cuốn trở lại với những sự tự do cực đoan hay những cơ 

cấu phá hoại tế bào khác thâm nhập vào cơ thể. Những tài liệu tôn giáo của các bạn 

gọi điều này là hiện tượng: “Thay rượu cũ vào bình mới”. 

Không có các con đường tắt để đi đến sự giác ngộ. Đó là lý do tại sao các bạn 

không bao giờ có được một "viên thuốc giác ngộ tức khắc". Thậm chí nếu các bạn 

đã phát triển một loại thuốc như vậy, những người đang rung động tại một tầng thứ 

đủ cao để bị hấp dẫn đến với loại thuốc đó xét đến cùng cũng không cần nhu cầu sử 
dụng nó. Những người khác cố gắng để đạt được điều đó sẽ trải nghiệm một trạng 

thái "ngộ" tạm thời nhưng không thể tránh được việc sẽ rơi trở lại vào tính hai mặt 

do bởi những vấn đề chưa được giải quyết của họ. 

Những thay đổi trong hệ thống tế bào - Các cơ cấu của sự thăng lên 

Hiện đang có những thảo luận giữa những nhà sinh học và những nhà di truyền 

học của các bạn liên quan đến sự chuyển đổi tế bào của các bạn từ dạng có thể chết, 

một cấu trúc dựa trên carbon, sang dạng bất tử, một thiết kế dựa trên silicon. Hầu 
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hết những thiết bị hiện nay của các bạn không đủ khả năng để phát hiện ra những 

sự thay đổi này. Khi quá trình biến đổi xãy ra ở mức khá là đáng kể, chúng sẽ là một 
cái gì đấy đáng chú ý, nhưng vẫn thiếu rất nhiều những sự giải thích về điều đó, khi 

mà ý tưởng về một dạng sống sinh học chuyển đổi các mã hóa học cơ bản của chúng 

từ một nguyên tố này sang một nguyên tố khác vẫn còn là một ý tưởng mơ hồ trong 

tâm trí của các nhà khoa học chính thống của các bạn. Trong thực tế, những nhà 

nghiên cứu của các bạn hiện đã khám phá ra các dạng sống với các nguyên tố cơ 
bản là silicon và lithium. Khi quá trình thăng lên gia tốc, sẽ có nhiều hơn nữa các 

nhà sinh học tiến bộ của các bạn phát hiện thấy điều thú vị đang xảy ra này. 

Trong một số đứa trẻ, các nhà khoa học đã phát hiện thấy các chuỗi DNA phụ 

thêm, hay những cấu trúc thụ cảm phụ thêm thuộc về các kết cấu DNA mà không 

nằm trong cơ sở dữ liệu của các bạn. Tất nhiên, điều này là do việc có các linh hồn 

giác ngộ đang được đầu thai đến Trái Đất từ các hệ thống sao khác. 

Các cấu trúc cảm thụ ánh sáng trong DNA của linh hồn đang thăng lên phải tự 

hòa nhịp với các tần số thăng lên đang đến (giống với thiết bị thay đổi tần số ở 

radio). Có một chương trình phức tạp - một phần của khuôn mẫu thăng lên, kiểm 

định DNA với các tần số đang đến. Các bạn có thể hiểu điều đó giống như là có một 
bộ phận phân tích chất lượng và kết cấu của các tín hiệu, và một bộ phận khác đóng 

vai trò cộng hưởng để “làm cho tương thích” với các tần số đang đến. Trường cộng 

hưởng của tư tưởng linh hồn bao gồm nhiều yếu tố, liên quan đến trạng thái tổng 

thể của sự tiến hóa linh hồn, tầng thứ nhận thức, sự ổn định của môi trường, sự ảnh 

hưởng của những linh hồn khác, vv… 

Tại một thời điểm nào đó, các nhà khoa học sẽ tính toán được trường cộng 

hưởng của một linh hồn bằng cách sử dụng hệ thống toán học tiên tiến (ví dụ hệ 

phương trình véc tơ phi tuyến đa biến). Để đơn giản hóa tối đa sự giải thích của 

chúng tôi về chương trình khuôn mẫu thăng lên, các bạn có thể hiểu vấn đề này là  
các mã và các khóa DNA giữ đường đi của tầng thứ rung động của các ý nghĩ đi 

qua ý thức và tiềm thức của linh hồn. Khuôn mẫu sau đó tạo ra một loạt các xung 

điện tương thích với tần số riêng biệt đươc phát ra bởi các dạng ý nghĩ cộng hưởng 

của linh hồn. Tỷ lệ của các ý nghĩ tích cực, tăng cường sự sống với mọi ý nghĩ và 

niềm tin tiêu cực là một phần không thể thiếu của “thương số ánh sáng” (light 
quotient) là thông số được nhắc đến trong các tính toán được thực hiện bởi chương 

trình thăng lên. Kết quả là một sự kết hợp độc nhất vô nhị của các năng lượng thường 

được gọi là “dấu hiệu linh hồn” (soul signature). Dấu hiệu này sau đó được “tương 

hợp” (match) với tần số thích hợp đang đến. 

Nếu tần số được phát ra bởi DNA của linh hồn không thể tương hợp một cách 
đầy đủ với các tần số đang đến, thì dẫn đến kết quả là một sự mất cân bằng được tạo 

ra và gây một sự trở ngại trong trường năng lượng của linh hồn. Khi các tần số được 

tương thích một cách chính xác, một trường cộng hưởng được phát ra và các tần số 
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thăng lên đang đến được mã hóa vào các tế bào, kích hoạt phần của khuôn mẫu 

thăng lên mà cộng hưởng với các tín hiệu đang đến. 

Ví dụ, nếu chương trình đang đến chứa một sự hướng dẫn là: “Đặt một chuỗi 

DNA bất tử vào các tế bào có thể chết đang tồn tại và kích thích các nguyên tử 

carbon trong việc tạo ra thêm một electron để hình thành nên một cấu hình silicon”, 

thì chương trình đó sẽ cố gắng tạo ra một trường cộng hưởng với tầng thứ của tư 

tưởng đang phát ra từ linh hồn. Nếu các tần số tương thích, sự chuyển đổi sẽ xuất 

hiện, thường xảy ra với một số lượng cá biệt các tế bào tại một vùng cụ thể của thân 

thể vật lý. 

Chương trình có các sự bảo vệ đi kèm để đảm bảo là chỉ một số lượng thích hợp 

các tế bào được chuyển đổi vào dạng thân thể tinh thể ánh sáng. Nếu quá nhiều tế 

bào được chuyển đổi vào cùng một thời điểm, hệ thống miễn dịch và kháng thể sẽ 
được khởi động và thân thể sẽ xem các tế bào đã biến đổi như những kẻ thù cần phải 

tấn công hoặc đẩy lui. Đây là một trong các lý do mà quá trình thăng lên của thân 

thể vật lý diễn ra dần dần, chứ không phải là ngay lập tức. 

Mặc dầu trong thời gian phi tuyến sự kiện mang tính khởi động là ngay lập tức, 

thế giới vật lý và các dòng thời gian tuyến tính của nó có xu hướng chậm lại sau 
bước nhảy lượng tử, rất giống với sự sai khác giữa ánh sáng và âm thanh do bởi sự 

khác nhau giữa vận tốc của chúng. Nói một cách khác, giống như trạng thái tâm lý 

của một sinh mệnh con người cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới 

xung quanh, các thành phần sinh lý của linh hồn cũng cần thời gian để thích nghi 

với các tần số mới của sự thăng lên. 

Càng có nhiều sự phản kháng trong thân thể vật lý, thì càng có nhiều khó khăn 

trong quá trình chuyển đổi. Một cách lý tưởng, linh hồn đơn giản cho phép quá trình 

thăng lên diễn ra với tốc độ tối ưu, nhưng các linh hồn hiếm khi đi vào một trạng 

thái hoàn toàn chấp nhận. Các bạn đã bị lập trình từ khi còn nhỏ để có những đặc 
điểm tâm lý nào đó. Có những truyền thống, các niềm tin văn hóa và những điều 

kiện xã hội khác nhau, cũng như những giao tiếp tổ tiên truyền lại, các ký ức gen và 

các ký ức từ các đời sống quá khứ. Thêm nữa, có những niềm tin của những người 

thực hành truyền thống, những người có thể thuyết phục các bạn là thân thể con 

người cần phải trải qua các giai đoạn như là, sinh, lão, bệnh, tử. 

Những chương trình có thể chết này được mã hóa vào DNA của các bạn, và 

những “nút kích hoạt” về sự bất tử cần phải xuất hiện trước các tần số thăng lên để 

nó có thể được đồng hóa một cách thích hợp. Nói cách khác, các bạn phải nắm lấy 

ý tưởng về sự bất tử về mặt vật lý, không phải để trốn tránh cái chết (hay chế ngự 

nỗi sợ chết), mà đúng hơn là, để hiểu được các đặc tính phục sinh của Vũ Trụ (cũng 

được biết đến là “centropy”) và làm thế nào mà những năng lượng này tương tác 

với luật thứ cấp của nhiệt động lực học (“entropy”), cái được xem là xu hướng chậm 
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đi, xói mòn và suy tàn trong các mật độ thấp. (Trong thuật ngữ kỹ thuật, entropy tức 

là năng lượng di chuyển đến một trạng thái hỗn độn hơn theo thời gian, giống như 

từ năng lượng điện từ sang năng lượng nhiệt.) 

Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên 

Khi các cổng 2012, 2017 và 2030 tác động lên Trái Đất, cường độ, biên độ và 

tính định kỳ của các tần số thăng lên sẽ giống như là các tần số mới này có xu hướng 

“phá vỡ” các rào cản phản kháng của sự lập trình và sự điều kiện hóa cũ. Nếu sự 
phản kháng là đặc biệt mạnh mẽ trong một cá nhân, các triệu chứng thăng lên sẽ là 

khá trầm trọng. Trong một số trường hợp, các tần số đang đến sẽ khởi động những 

sự tiêu cực đã bị đè nén theo cách làm cho bệnh tật phát sinh. 

Khả năng của linh hồn để làm sạch, thanh lọc và buông bỏ sự phản kháng là cốt 

yếu. Nhiều linh hồn đã hiểu biết về quá trình thanh lọc và đã xác định là họ có thể 
hay không thể chịu được với các tần số đang tăng lên trên Trái Đất. Nếu các linh 

hồn chưa học được một cách đầy đủ các bài học mà vì những bài học này mà họ đã 

đến Trái Đất và cảm thấy là họ cần có thêm thời gian cho những trải nghiệm chết 

của họ, họ sẽ không làm sự chuyển đổi vào sự bất tử. Sự phản kháng sẽ gây ra những 

cản trở trong thể tinh túy (căn thể) của linh hồn, chống lại sự xuất hiện của những 
biến đổi bất tử. Chương trình khuôn mẫu thăng lên sau đó sẽ được tạm thời gỡ bỏ 

trong linh hồn đó. Kết quả là, một linh hồn như vậy có thể thoái lui trở lại với các 

dạng ứng xử trước kia và những chương trình mặc định sự chết sẽ trở lại để khẳng 

định chúng, giờ đây linh hồn đó được tự do với sự “thâm nhập” của các năng lượng 

thăng lên. 

Hầu hết các linh hồn, những người mà từ chối các nguồn năng lượng thăng lên 

sẽ bắt đầu quá trình suy tàn nhanh chóng hệ thống miễn dịch. Điều này được coi là 

hiển nhiên khi mà linh hồn biết được rằng bài học mà nó cần không còn có thể tìm 

thấy trên hành tinh Trái Đất nữa. Sau đó, nó sẽ chuẩn bị để rời khỏi thân thể và tái 

sinh trên một thế giới khác thích hợp hơn với tầng thứ nhận thức của nó. 

Đối với những linh hồn đã sẵn sàng cho sự thăng lên, các tần số mới sẽ bắt đầu 

ở mức độ nhỏ và tăng lên theo thời gian. Một linh hồn có khuôn mẫu thăng lên đã 

được kích hoạt có thể kết thúc việc chuyển đổi 1% toàn bộ các tế bào cơ thể sang 

cấu trúc tinh thể ánh sáng trong 10 năm. Tuy nhiên, 1% tiếp theo có thể chỉ mất 2 

hay 3 năm, và 1% tiếp theo chỉ mất vài tháng,vv… 

Đã có một cuộc tranh luận liên quan đến việc mất bao nhiêu năm trên Trái Đất 

để một linh hồn có thể thăng lên về mặt vật lý một cách hoàn toàn. Về mặt lý thuyết 

sẽ là có thể cho một linh hồn thăng lên ngay lập tức, nhưng hầu như nó luôn luôn 

mất nhiều năm. Một khoảng thời gian điển hình sẽ là từ 20 đến 30 năm, và đối với 
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một số linh hồn là 40 đến 50 năm. Tất cả phụ thuộc vào việc linh hồn thích nghi 

nhanh như thế nào đối với các tần số mới. 

 Những linh hồn sử dụng rất nhiều thời gian cho việc thiền định và coi đó như 

lựa chọn ưu tiên trong các hoạt động của cuộc sống, là các ứng cử viên tốt nhất cho 

một sự thăng lên nhanh chóng và êm ái. Nếu các bạn không dính mắc về mặt tâm lý 

với suy nghĩ có thể chết, thì các bạn có một thuận lợi hơn những người vẫn tin vào 

cái mà các vị bác sĩ có thể chết nói với họ. 

Trở nên không dính mắc về mặt tình cảm và vật lý với các cạm bẫy và các lợi 

ích vật chất của thế giới là cần thiết. Một lần nữa, điều đó không có nghĩa là các bạn 

phải sống một cuộc đời trong tu viện. Các bạn có thể ở trong thế giới này, nhưng 

không thuộc về thế giới này. Không có các liên kết năng lượng với các con đường 

có thể chết của số đông loài người, các bạn được tự do để nắm lấy ý tưởng là thân 

thể vật lý của các bạn có thể trở nên trẻ hơn và rực rỡ hơn. 

Để tổng kết những thay đổi sinh học mà các bạn có thể chờ đợi khi thăng lên, 

chúng tôi có thể lịch sự nhắc nhở các bạn, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, là trạng thái 

tư tưởng của các bạn có một tác động trực tiếp lên cấu hình DNA của các bạn. 

Không có sự chia rẽ giữa thế giới bên ngoài và trạng thái bên trong, trừ khi các bạn 
tin vào điều đó. Nếu các bạn không nhìn thấy Sự Nhất Thể vốn có cả ở thực tại bên 

trong và thực tại bên ngoài, thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy sự kết nối giữa chất 

lượng của ý nghĩ và tình cảm của các bạn với khả năng thân thể vật lý của các bạn 

để thích nghi với các tần số đang tăng lên chưa từng thấy trên Trái Đất. 

Hầu hết các quá trình sinh học của các bạn xảy ra nằm ngoài sự hiểu biết có ý 

thức, trong cái thường được gọi là hệ thống thần kinh tự giác hay tiềm thức tự động. 

Các bạn không cần phải nghĩ về nhịp đập của trái tim hay làm thế nào để bơm máu 

của các bạn. Sự thăng lên cũng tương tự như vậy, nó là một phần trong hệ thống 

sinh học tự động của các bạn và nếu các bạn được thẳng hàng bên trong sinh mệnh 
của mình, thì không cần cái gì cả ngoại trừ sự chấp nhận quá trình. Trong mục tâm 

lý học bên dưới, chúng tôi đã phác họa các quá trình tình cảm và tâm trí có vẻ như 

sẽ xuất hiện khi các bạn trải qua sự thăng lên, cũng như các rào cản có thể ngăn trở 

quá trình thăng lên tự nhiên của các bạn. 

Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng 

Như chúng tôi đã nói trong chương trước đây, sự thay đổi tâm lý chính mà các 

bạn có thể chờ đợi khi di chuyển qua các cổng là một cảm giác về tính chất cuối 

cùng, một cảm xúc chắc chắn, rằng các bạn sẽ không bao giờ trở lại với con đường 

trước kia. Cho đến tận bây giờ, các bạn đã đang dao động giữa cái Tôi bản ngã cũ 

và cái Tôi TĐ. Trong khi nhiều khía cạnh cơ bản của con người các bạn sẽ không 
biến mất một cách thần kỳ sau một đêm, sẽ có một cảm giác rõ ràng là một điều gì 
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đấy cơ bản đã chuyển đổi bên trong các bạn. Các bạn sẽ không thể trở lại với cái 

Tôi trước khi đi qua cổng. Các con đường cũ chỉ đơn giản là không còn làm việc 

nữa. 

Một trong những tình trạng mà chúng tôi đang quan sát thấy ở người nhận thông 

điệp này và ở những linh hồn đang thăng lên khác là xu hướng trở nên cái được gọi 

là: “suy luận lôgic hơn”. Người nhận thông điệp này, ví dụ, đã được sinh trưởng 

trong một môi trường thông minh, khoa học, và lấy làm vui thú khi trở nên lôgic, lý 

trí và tự hào khi được đến Trái Đất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trí thông 

minh não trái của anh ấy có vẻ như thường xuyên có sự thay đổi theo chiều hướng 

ngược lại nhiều hơn theo cách tiếp cận tự nhiên, trực giác của lý trí đối với cuộc 

sống. 

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các bạn có những nhà khoa học có vẻ có 
một cơn đột quỵ và bất thình lình họ mất năng lực trí tuệ. Trước tiên điều này có 

một chút hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó, những người này phát hiện ra là họ 

có những khả năng rất lớn về trực giác và tâm linh mà không có trước kia. 

Người nhận thông điệp này đã giải thích một cách chính xác về một trong các 

lý do mà điều này đang xuất hiện là bởi vì các bạn có nhiều cái Tôi đang làm việc ở 
các tầng thức khác nhau để giúp các bạn thực hiện sự chuyển đổi. Ví dụ, các mảnh 

hồn của các bạn có thể được gửi đi nhiều nơi khác nhau trên Trái Đất để giúp vượt 

qua các cơn khủng hoảng hay tiêu nghiệp. Sau một sự thay đổi đặc biệt đáng kể của 

Trái Đất, sẽ là rất khó khăn để các bạn có thể tập trung vào các nhiệm vụ trước mắt, 

thậm chí nếu các bạn không bị ám ảnh một cách có ý thức về sự thay đổi đó. Nói 

theo cách khác, tâm trí các bạn bị phân tán và khá khó khăn để tập trung bởi vì các 

bạn đang nghĩ về cái đã xảy ra đâu đó trên thế giới. 

Mặc dầu sự phân mảnh linh hồn xuất hiện chủ yếu khi có một chấn động ngay 

lập tức ở đây và lúc này, nó cũng có thể xảy ra khi sự chấn động ở đâu đó trên thế 
giới và xảy ra với những người mà các bạn không biết họ. Đó có thể là một ý tưởng 

tốt khi sử dụng một kỹ thuật hợp nhất linh hồn sau khi có một thảm họa lớn hay một 

sự kiện biến động lớn xảy ra nếu các bạn không bị tác động một cách trực tiếp về 

mặt vật lý. 

Các bạn đang trở nên nhạy cảm hơn. Điều này có thể được xem như một sự ban 
phúc lành hay một sự nguyền rủa tùy thuộc vào quan điểm của các bạn. Khi các bạn 

tiến hóa, các bạn sẽ có một khả năng lớn hơn để thay đổi tầng thứ nhạy cảm của các 

bạn bằng ý chí, nhưng nói chung, các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ một cách sâu sắc 

hơn. Điều đó bao gồm cả sự buồn phiền và sự đau đớn của con người. Đôi lúc điều 

này rất giống với việc chịu đựng và do đó các bạn rút lui, lẩn tránh, hay chạy trốn. 

Để thay thế, chúng tôi kiến nghị các bạn mời gọi năng lượng và sự hiện diện của 

những người hướng dẫn tinh thần của các bạn, các Thiên Thần, các Tổng Thiên 
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Thần và các vị Thầy đã thăng lên để giúp các bạn trở lại với trung tâm của mình nơi 

mà các bạn có thể phát xạ tình yêu và tình thương đối với các mảnh hồn đã được 

tạo ra của loài người. 

Các bạn là Một với tất cả sự sống, do đó một cách tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy 

sự đau đớn của những dạng sống đang có một thời gian khó khăn với những thay 

đổi của Trái Đất. Vấn đề tâm lý của sự chuyển đổi gồm việc học cách làm thế nào 

để trải nghiệm Sự Nhất Thể này trong khi đó vẫn tách ra khỏi nó về mặt tình cảm. 

Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần trước đây, nắm lấy sự thay đổi là nền tảng cho 

sự sẵn sàng thăng lên. Tách ra về mặt tâm lý và thậm chí vô hình về mặt tâm lý đối 

với thế giới mật độ 3 là một phần của quá trình. Với việc nhẹ nhàng đặt tất cả sự 

phán xét sang một bên, các bạn được tự do để chỉ nắm lấy những khía cạnh của sự 

sống mà thực sự đang nâng lên trong tất cả các cảm giác về thế giới. 

Mặc dầu sự tranh đấu trước kia đã là một phần không thể thiếu của sự tăng 

trưởng linh hồn của các bạn, là một linh hồn thực sự trưởng thành các bạn nhận thấy 

sự vô ích hoàn toàn đối với hệ thống niềm tin lỗi thời mà cho rằng sự tranh đấu là 

cần thiết để đạt được sự giác ngộ. Giờ đây các bạn đón nhận sự hiểu biết rõ ràng đó 

về thế giới của sự thăng lên về mặt vật lý. Bởi vì chỉ một nhóm nhỏ những linh hồn 
đã đạt được sự thăng lên khi thế giới này bắt đầu không có nghĩa là điều này không 

thể đạt được. Có lẽ đó là hoàn cảnh trước khi có Sự An Bài Thần Thánh hiện tại, 

nhưng giờ đây nó nằm trong tầm tay bạn. 

Hãy vui mừng, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, cho những yêu cầu đã được nới lỏng 

để tiến nhập vào thế giới thực sự tự do. Các bạn không cần phải đi qua bánh xe luân 

hồi mãi mãi giống như một con chuột trong một cái lồng. Thời gian của những cái 

chết và sự tái sinh đang đi đến hồi kết. Hãy chăm sóc tốt thân thể vật lý của các bạn, 

nuôi dưỡng trái tim bạn và làm trong sạch tâm trí bạn. Hãy buông bỏ tất cả các hệ 

thống niềm tin về sự thiếu thốn, giới hạn và cái chết. Các bạn đã được tạo ra trong 
trí tưởng tượng và giống hệt với Đấng Tạo Hóa của các bạn, tự do và không bị giới 

hạn. 

Gọi lại đời sống quá khứ 

Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, khả năng của các bạn để nhớ lại các kiếp 

sống quá khứ sẽ tăng lên đáng kể. Các bạn đang hoàn thành các khuôn mẫu nghiệp. 
Đây là một đời sống cuối cùng. Nó giống như sự kết thúc của một vở kịch nơi mà 

tất cả các diễn viên đi ra sàn diễn cùng nhau cho một màn cúi chào tạm biệt khán 

giả. Đây là lý do vì sao mà trong những năm tiếp theo các bạn có thể sẽ gặp các linh 

hồn từ hàng nghìn năm trước mà đã đóng một vai trò quan trọng trong xoáy ốc tiến 

hóa của các bạn. Những người này các bạn từ lâu đã quên mất họ, những người đã 

tham dự vào các hoàn cảnh xa xưa trên hành trình linh hồn của các bạn. 
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Sẽ không cần thiết phải nhớ lại tất cả các đời sống quá khứ, chỉ những đời sống 

thích hợp với cái mà các bạn đang học bây giờ. Thường thì các ký ức sẽ đến ào ạt 
chỉ khi các bạn cần sự hiểu biết ở một vùng đặc biệt. Khi các bạn tăng trưởng sự 

hiểu biết, các bạn có thể có các khoảnh khắc lóe lên về các đời sống nơi mà các bạn 

ngay lập tức nhìn thấy các lần tái sinh của mình sắp xếp thành hàng giống các viên 

ngọc trong một chuỗi ngọc. 

Ví dụ, các bạn có thể thấy chợt hiện ra tất cả các đời sống nơi mà các bạn bị 

khủng bố vì niềm tin. Thay vì sống lại mỗi đời sống và bị bắt lại trong vở kịch hay 

những cảm xúc, các bạn sẽ có khả năng nhìn thấy ngay lập tức toàn bộ khuôn mẫu 

lan truyền qua mỗi đời sống và đi vào hiện tại. Các bạn có thể sử dụng các kỹ thuật 

hàn gắn dòng thời gian khác nhau để làm sạch tất cả những nghiệp còn sót lại và 

năng lượng bị kẹt xung quanh các trải nghiệm đó. 

Một trong những rào cản tâm lý lớn nhất cần vượt qua là nỗi sợ sự thất bại. Điều 

này thường bị gây ra bởi những ký ức của các đời sống quá khứ mà cho rằng bạn đã 

thất bại trong sứ mệnh của mình. Người nhận thông điệp này đã tư vấn cho hàng 

trăm linh hồn, những người mà đã hiện diện trong những thời điểm kết thúc của 

Atlantis. Khuôn mẫu tâm lý tiêu cực nổi trội hiện diện trong những linh hồn này liên 
quan đến ý tưởng là họ cảm thấy bất lực để chống lại sự phá hủy mảnh đất quê 

hương của mình. Nhiều người trong số họ cảm thấy có trách nhiệm và cảm thấy sai 

trái trong nghiệp tập thể của thời kỳ đó. Họ thấy cần phải tự tha thứ cho mình nhiều 

lần đối với phần của họ trong vở kịch. 

Atlantis là một phần của một vấn đề lớn hơn mà kiểu gì cũng trở lại với Nguyên 

Nhân Nguyên Thủy hoặc Trượt Xuống Từ Thiên Đàng. Để điểm lại, việc hưng thịnh 

và suy tàn của các nền văn minh trên Trái Đất là do bởi một sự cản trở cơ bản trong 

tư tưởng của loài người. Trong sự trượt xuống (cái thực sự không là gì khác hơn 

việc trở nên dính mắc trong các thế giới thấp hơn và đồng hóa với nó, quên mất bản 
chất Thần Thánh của các bạn), trải nghiệm đã rất chấn động khiến con người làm 

tất cả mọi thứ có thể để không bao giờ phải lặp lại một lần nữa trải nghiệm đó. 

Nếu các bạn nhận thấy chúng tôi đã nói về sự trượt xuống ở phần đầu của cuốn 

sách này, thì ký ức các bạn đã chính xác. Đây không phải lần đầu, và cũng không 

phải lần cuối cùng chúng tôi thảo luận về Nguyên Nhân Nguyên Thủy. Từ chối nhìn 

vào cái đã xảy ra trong sự hạ xuống nguyên thủy vào các thế giới thấp là nguyên 

nhân gốc rễ của việc tái diễn dường như không bao giờ kết thúc sự tự phá hủy và sứ 

mệnh thất bại khi tìm hiểu nguyên nhân sự sụp đổ của các xã hội tiến bộ trên Trái 

Đất. 

Điều sai trái được trải nghiệm bởi nhiều linh hồn là rất không thoải mái và được 

ẩn dấu trong cái Tôi tiềm thức. Điều đó có nghĩa là nhiều người trong các bạn đang 
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phủ nhận và đang đè nén một phần của cái Tôi mà cho rằng có trách nhiệm trong sự 

trượt xuống. 

Việc duy trì phân mảnh hồn đó tách biệt khỏi tư tưởng mất rất nhiều năng lượng, 

dẫn đến kết quả một sự bòn rút sinh lực sống của linh hồn. Sự mất đi quyền lực của 

linh hồn này có nghĩa là loài người đã không có đủ năng lượng để làm sạch các 

khuôn mẫu nghiệp xưa cũ được kết hợp với sự trượt xuống và do đó, mỗi khi loài 

người đạt đến các đỉnh cao của nền văn minh, họ đã không thể vượt lên một điểm 

nào đó. Người nhận thông điệp này gọi rào cản này là “vòm kính tâm linh”(spiritual 

glass ceiling). 

Sự biểu hiện ra bên ngoài của khuôn mẫu tâm lý nguyên thủy này hấp dẫn một 

số hoàn cảnh hay sự kiện phá hủy sự thành công của nền văn minh. Trong một số 

trường hợp, nó có thể là một chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực đến Trái Đất và lai 
giống với loài người, làm ô nhiễm DNA đến điểm mà tần số và rung động hạ xuống 

dưới tầng thứ cần thiết để duy trì nền văn minh. Trong những trường hợp khác, nó 

biểu hiện như là không có đủ năng lượng và sự sáng suốt để có thể vượt qua các tác 

động của sự tiến động thẳng hàng, hay những sự biến đổi được kết hợp với sự bay 

qua của một sao chổi, hay những nhiễu loạn được kết hợp với sự bay qua của một 

hành tinh. 

Những linh hồn với rất nhiều sự từ chối Nguyên Nhân Nguyên Thủy sẽ có xu 

hướng trở nên tự mãn và lười nhác khi cuộc sống trở nên tốt hơn. Họ trở nên thỏa 

mãn trong sự giàu có và sang trọng tương đối, và ngừng việc tìm kiếm những trải 

nghiệm giúp họ tăng trưởng và tiến hóa. Điều này giống với ao nước tù đọng bên 

cạnh một con sông. Những “trạng thái bình ổn” tập thể này cuối cùng gây nên sự 

suy tàn và tan rã, giống như một ao nước tù đọng cuối cùng khô cạn và sự sống bên 

trong nó chết đi. 

Nỗi sợ phải đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy được kết hợp với sự hạ xuống 
vào các thế giới thấp hơn đã giữ loài người không đạt được sự thăng lên vật lý trong 

tất cả mọi người ngoại trừ một lượng rất nhỏ các linh hồn. Nỗi sợ là kém xa so với 

trải nghiệm thực sự của việc đối mặt với các cảm xúc nguyên thủy. Ngay khi các 

cảm xúc về sự chia rẽ và sự bị bỏ rơi này được đối mặt, các mảnh hồn đã mất quay 

trở lại với linh hồn và anh ấy hay cô ấy có đủ năng lượng để vượt qua sự phân tán 

được kết hợp cùng với các thế giới thấp, do đó trở lại với con đường thăng lên. 

Loài người đã một lần nữa đạt tới điểm này. Do bởi nhiều Sự An Bài Thần 

Thánh, câu chuyện lần này sẽ khác. Có đủ một số lượng các linh hồn có khả năng 

và có mong ước vượt qua Nguyên Nhân Nguyên Thủy để cho phép một sự thăng 

lên tập thể. Cũng có một lượng lớn các linh hồn chưa sẵn sàng cho sự thăng lên. 

Tuy thế mà, nhiều linh hồn có bài học chủ yếu của họ là khao khát sống cùng nhau 
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trong hòa bình và hòa hợp một cách tương đối trên Trái Đất. Những linh hồn này sẽ 

cùng với nhau xây dựng Trái Đất Mới đầy tốt đẹp. 

Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh 

Khi học về siêu hình, những linh hồn trên Trái Đất đã khám phá ra là những ý 

nghĩ của họ có khả năng phát ra năng lượng để thay đổi thực tại bên ngoài. Những 

minh chứng đơn giản của nguyên tắc này bởi những vị Thầy đã được minh họa 

thông qua việc nhắc nhở các học trò rằng hầu như tất cả mọi thứ trong thế giới loài 
người được bắt đầu như một ý tưởng trong tâm trí. Một vài nhà siêu hình đã mang 

ý tưởng này đến cực điểm và đề xuất là tất cả thực tại bên ngoài là một sự phóng 

chiếu của các ý nghĩ trong tâm trí và do đó việc thay đổi các ý nghĩ này sẽ làm thay 

đổi thực tại bên ngoài. Có một số những hiểu lầm trong cách tiếp cận này, dẫn đến 

sự sửa chữa lại của người nhận thông điệp này về luật của tư duy sáng tạo được phát 
biểu như sau: “Chất lượng tư tưởng của bạn xác định trải nghiệm của bạn về thực 

tại”. 

Tại tầng thứ tiến hóa của loài người, thế giới tự nhiên và các Thiên Đàng không 

phải là các sản phẩm trực tiếp của ý nghĩ loài người. Mặc dầu các linh hồn ảnh 

hưởng đến thực tại bên ngoài của họ, rất nhiều thứ phụ thuộc vào tầng thứ của năng 
lượng phát ra bởi các ý nghĩ của họ, và cho dù đó là các ý nghĩ tập thể hay các ý 

nghĩ cá nhân. Nhưng ý nghĩ cá nhân ảnh hưởng chủ yếu đến các dòng thời gian cá 

nhân của các linh hồn, trong khi các ý nghĩ tập thể tạo ra các dòng thời gian tập thể. 

Một vài cá nhân có đủ quyền năng để tác động đến các dòng thời gian tập thể một 

cách đáng kể, nhưng tại thời điểm này trong sự tiến hóa của loài người, số lượng 

các linh hồn như vậy chỉ là khoảng vài nghìn. 

Nếu đủ số linh hồn tin tưởng một điều gì đấy một cách đủ mạnh mẽ, họ sẽ tạo 

ra một dòng thời gian trội, có nghĩa là một dòng thời gian có khả năng thay thế cho 

tất cả các dòng thời gian khác và cuối cùng biểu hiện ra trong thế giới vật lý như 
một phần của chuỗi tuyến tính các sự kiện. Bởi vì Trái Đất là một nơi khá lớn và có 

nhiều loại linh hồn, sẽ là có thể để biểu hiện ra các thực tại một cách đồng thời, mỗi 

thực tại với các sự biểu hiện khác nhau. Một ví dụ là chiến tranh và hòa bình. Nếu 

một nhóm các linh hồn khao khát hòa bình và nhóm này tập trung vào điều này một 

cách mạnh mẽ và phát ra các ý nghĩ và các cảm xúc về hòa bình một cách liên tục 

thì điều xảy ra rất giống với cái gọi là tôn giáo của Trái Đất nơi mà những linh hồn 

sẽ trở nên hòa bình hơn. Mặt khác, nếu một nhóm khác cứ nhất định tập trung vào 

chiến tranh, họ sẽ có vẻ thấy mình rơi vào trạng thái xung đột. 

Bởi vì loài người suy cho cùng là Một Sinh Mệnh, các trạng thái tư tưởng khác 

nhau của các thành viên khác nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu một nhóm các linh 

hồn hòa bình mường tượng và cầu nguyện cho hòa bình thế giới và hướng năng 

lượng hòa bình này vào một phần khác của hành tinh đang có xung đột, nó có thể 
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có một tác động tích cực đáng kể lên các phe nhóm xung đột. Không may là, điều 

này cũng có thể làm việc theo cách ngược lại. Nếu những linh hồn hòa bình đã chưa 
làm sạch những sự tiêu cực của họ, những linh hồn ở nơi khác đang tham dự vào 

chiến tranh có thể có một ảnh hưởng tiêu cực lên những Lighworker đang cầu 

nguyện cho hòa bình. 

Xét đến cùng, khả năng của các linh hồn tiêu cực cản trở loài người (Dù là sống 

trên Trái Đất hay đang ảnh hưởng đến Trái Đất từ ngoài không gian hay từ các thế 

giới astral) phụ thuộc vào mức độ mà loài người đã làm sạch các khía cạnh tiêu cực 

trong tư tưởng của họ. Có một lý do mà một số chương trình tin tức phát sóng trên 

Trái Đất giữ được sự say mê của các bạn trong khi những chương trình khác không 

có mấy ý nghĩa đó là các bạn sẽ bị thu hút đến những sự kiện hay những chấn động 

mà khởi động những vấn đề chưa được giải quyết của các bạn. Trong một số trường 
hợp, các bạn có đủ sự thông cảm và khởi động cho các ký ức của chính các bạn về 

những trải nghiệm tương tự để thực hiện một hành động yêu thương. Điều này hiển 

nhiên là một việc tốt. Những dạng tư tưởng liên quan đến sự khởi động này có thể 

giống như điều này: “Tôi hiểu nó là khó khăn như thế nào cho chú Jonh hiện nay 

bởi vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy vài năm trước”. 

Trong một trường hợp như vậy, các bạn có thể chứng minh với chú Jonh các 

bước mà các bạn đã thực hiện để gỡ mình ra khỏi vở kịch tương tự. Quan trọng hơn 

việc “làm thế nào” để trường cộng hưởng mà các bạn có thể tạo ra với chú Jonh 

bằng cách tạm thời hòa nhập với tầng thứ rung động của chú ấy. Song bởi vì các 
bạn đã xóa bỏ phần lớn những tiêu cực liên quan đến hoàn cảnh khó khăn của chú 

Jonh, do đó sẽ có một rủi ro tương đối thấp để bị bắt lại vào những chi tiết của cuộc 

đời chú Jonh. Nói một cách khác, khả năng chú Jonh kích động các bạn đã bị giảm 

đi do bởi sự kiện là các bạn đã không còn có một “trách nhiệm” với nhiều chi tiết 

trong hoàn cảnh của chú ấy giống như cái các bạn đã trải qua. 

Mục tiêu của các bạn trong việc giúp đỡ người họ hàng đang vật lộn trong ví dụ 

trên đến một phần từ tình yêu và tình thương trong sạch của các bạn, nhưng nó cũng 

giúp anh ấy đến với rung động mới mà các bạn đã khám phá ra, như thế các bạn có 

thể trải nghiệm niềm vui của sự thăng lên cùng với nhau. Các bạn không cần phải 

có một sự đầu tư tình cảm trong câu chuyện của anh ấy, nhưng tuy thế mà, các bạn 

sẽ có được niềm vui khi anh ấy đáp lại tấm thịnh tình của các bạn. 

Dì Sally của bạn có thể có một vấn đề hoàn toàn khác. Sau khi lắng nghe thật 

cẩn thận sự hướng dẫn bên trong của bạn và cảm nhận sự lo lắng bên trong thân thể 

bạn khi bạn tiếp cận vấn đề, bạn có thể xác định là một trong hai điều kiện sẽ xảy ra 

ở đây. (1) Các bạn đã chưa xóa bỏ đủ tiêu cực tâm lý để có thể giúp đỡ một cách có 
hiệu quả đối với Dì Sally bởi vì tình trạng của cô ấy đang kích động các bạn mạnh 

mẽ và các bạn không thể tách ra khỏi vở kịch đủ để thực sự giúp được cô ấy; (2) 

Các bạn xác định rằng mình không phải là người thích hợp để kết nối với Dì Sally 
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và giúp cô ấy đồng nhất các khuôn mẫu tiêu cực chưa được giải quyết. Có lẽ không 

có đủ những trải nghiệm tương tự, hoặc các bạn không có những hiểu biết cần thiết 

về hoàn cảnh của cô ấy. 

Do đó các bạn đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn của cô ấy và giới thiệu một 

nhà trị liệu hay một người hàn gắn, người có thể thu được kết quả với Dì Sally. 

Người thứ ba này sẽ có sự tháo gỡ đúng đắn khi cô ấy hay anh ấy là một người quan 

sát độc lập. Các bạn cũng có thể tìm kiếm một ai đó đã trải qua kinh nghiệm tương 

tự và đã đạt tới một tầng thứ hiểu biết cao hơn các bạn. 

Biết khi nào cần can thiệp và khi nào cần để kệ mọi thứ diễn ra theo tiến trình 

của chúng là một trong những bài học tâm linh chính trên con đường tiến hóa. Nó 

là cái mà chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã học được trên nhiều tầng thứ và trong 

nhiều chiều kích. Tất cả những người hướng dẫn tinh thần của các bạn đã làm việc 
khó khăn để đảm bảo là họ đang cung cấp sự ủng hộ và sự khuyến khích tối ưu. Có 

một điểm cân bằng hoàn hảo giữa việc cố gắng giúp đỡ hết mức - cái mà có thể  trở 

nên sự quan tâm thái quá và việc trở nên quá tách biệt, cái thường có nghĩa là trao 

lời khuyên từ cái đầu bạn chứ không phải từ trái tim bạn. Nếu các bạn đặt hy vọng 

vào tính hay biến đổi đi kèm với tự do ý chí, sẽ là khá khó khăn để tìm được sự cân 

bằng hoàn hảo đó. 

Các bạn đang đi lại giữa hai thế giới (chính xác là 3 thể giới trong một giai đoạn 

ngắn). Một phần của mỗi ngày vẫn dành cho những việc mà các bạn gọi là nhiệm 

vụ con người, bao gồm các hoạt động cơ bản như là ăn mặc, thanh toán các hóa đơn, 

trả lời các cuộc điện thoại, làm các việc lặt vặt, vv… Một phần khác bao gồm những 

hoạt động mật độ 4 như giáo dục, sự khai sáng và sự hiểu biết cao hơn. Phần lớn 

những mối quan hệ của các bạn sẽ có, như là mục tiêu chính của mình, sự theo đuổi 

những phẩm chất cao hơn này. Một phần trong ngày của các bạn có thể được sử 

dụng để kích hoạt khuôn mẫu thăng lên thông qua thiền định, hòa nhịp thần thánh 
(sacred toning), thở, quán tưởng hay kết nối với những người khác đang trên con 

đường thăng lên. 

Các bạn sẽ dao động qua lại giữa 3 khía cạnh chính của cái Tôi (bản ngã con 

người, tâm trí giác ngộ và sinh mệnh đã thăng lên) có lẽ vài lần trong một ngày, phụ 

thuộc vào cái được yêu cầu trong bất kỳ thời điểm nào. Nếu các bạn dành toàn bộ 

cho con đường thăng lên, các bạn sẽ đôi lúc đặt sang một bên sự rèn luyện tinh thần 

nhưng đó chỉ là tạm thời. Các bạn sẽ xác định ngay bây giờ những việc gì cần làm 

và những việc gì không cần làm. Một số hoạt động sẽ dẫn các bạn đến cảm xúc được 

nâng lên và đầy cảm hứng, trong khi những hoạt động khác sẽ được cảm thấy cực 

nhọc hơn. Thường xuyên hơn, các bạn sẽ lựa chọn những hoạt động nuôi dưỡng và 

duy trì cái Tôi cao hơn của các bạn. 
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Khía cạnh quan trọng nhất của sự giác ngộ tâm linh trên Trái Đất liên quan đến 

khả năng của các bạn để đến với vị trí xác thực của cái Tôi TĐ (God Self) của các 
bạn. Các bạn là một sinh mệnh tinh thần sáng tạo, đầy quyền năng và không bị giới 

hạn đang sống trong một thế giới vật chất. Đây là nhân dạng (identity) của các bạn. 

Cái Tôi tinh thần của các bạn là khổng lồ và cái Tôi con người của các bạn là nhỏ 

bé. Tuy thế cái Tôi con người của các bạn cũng không kém phần quan trọng hơn cái 

Tôi tinh thần bởi vì nó là một phần không thể tách rời của cái Tôi đó. Liệu các bạn 
có phán xét bàn tay phải của các bạn là ít quan trọng hơn phần còn lại của cơ thể 

không chỉ bởi vì nó là một phần tương đối nhỏ của cơ thể? 

Tính siêu việt thực sự có nghĩa là di chuyển vượt trên sự đồng hóa với bản ngã 

hay nhân tính con người. Từ một nhận thức cao hơn, các bạn vẫn có một bản ngã 

con người, nhưng nó đã trở nên một phần khá nhỏ của một bức tranh lớn. Trích dẫn 
lời nói của người nhận thông điệp này là: nó đã trở nên người đầy tớ khiêm nhường 

của các bạn, đang thực hiện đầy tinh thần trách nhiệm ý chí của ông chủ, cái Tôi TĐ 

của các bạn. 

Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 

Chúng tôi quan sát thấy hai thái cực của sự quan tâm thái quá và sự cách biệt, 
đang xuất hiện trong mối quan hệ của các bạn với những người hướng dẫn tinh thần 

và những vị Thầy từ các thế giới khác. Một số người trong các bạn phụ thuộc quá 

nặng nề vào những người hướng dẫn tinh thần, trong khi những người khác không 

tận dụng được sự giúp đỡ dành cho các bạn một cách tự do. 

Một lần nữa điều này là tình trạng nơi mà các bạn phải đứng giữa hai thế giới 

khác nhau. Cái Tôi con người cần sự giúp đỡ, cho dù là trực tiếp từ TĐ hay thông 

qua những người hướng dẫn tinh thần hay từ các thành viên khác của loài người - 

thông thường cả 3 yếu tố này đều được yêu cầu tại một số giai đoạn trong sự tiến 

hóa của các bạn. Học cách chấp nhận sự giúp đỡ khi thích hợp là một bài học không 

thể thiếu trên con đường của các bạn. 

Trở lại với ví dụ về hố cát, nếu người bạn thân của các bạn rơi vào hố cát và các 

bạn không biết làm thế nào để giúp anh ta, các bạn sẽ nhanh chóng chạy đi và tìm 

kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc các bạn sẽ viện đến 

lòng can đảm bên trong và yêu cầu sự hướng dẫn đến với các bạn từ bên trên. 

Nếu các bạn chỉ có một mình trong hố cát, các bạn sẽ đơn giản nhún vai và nói: 

“Phải tiến lên thôi, Tôi sẽ tự tìm ra cách. Tôi không cần sự giúp đỡ nào hết”. 

Ngược lại, nếu các bạn không ở trong một tình trạng nguy hiểm và chỉ cảm thấy 

một chút thách thức, các bạn không muốn chạy đi quá nhanh để tìm kiếm sự giúp 

đỡ. Đây có thể là lúc nhận lấy trách nhiệm cho những hành động của chính các bạn 
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và học một số cách ứng phó mới từ sự sáng suốt bên trong chính mình. Như một 

đứa trẻ, các bạn có thể dựa vào người mẹ để xoa dịu nỗi đau, nhưng giờ đây các bạn 
đang ở một mình và thế giới chờ đợi các bạn tự chăm sóc cho những vết thương nhỏ 

của các bạn. 

Đôi lúc những vết thương là quá lớn hay chi phối các bạn hoàn toàn và các bạn 

cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Học được cách yêu cầu sự trợ giúp trong trường hợp 

này là một nghệ thuật. Các bạn có thể gặp khó khăn về tài chính và có vẻ như không 

thể đến một văn phòng của một nhà trị liệu và đăng ký một buổi chữa trị, do đó các 

bạn tìm hiểu và biết một người tư vấn tâm linh có thể chấp nhận các bạn với ít tiền 

hơn hoặc miễn phí. Hay có lẽ các bạn tìm thấy những nhà chuyên môn và quyết 

định là, sau khi tham khảo 3 hay 4 loại trị liệu khác nhau, một người cụ thể nào đó 

là hoàn toàn thích hợp để giúp giải quyết các khuôn mẫu tình cảm cụ thể của các 

bạn. 

Điều tương tự cũng đúng với những người hướng dẫn tinh thần. Có hàng triệu 

người như vậy. Hầu hết họ đều hăm hở và sẵn sàng trợ giúp. Một số là quá hăm hở, 

và các bạn sẽ cần một số hiểu biết ở đây. Các bạn không muốn chạy ngay đến những 

người hướng dẫn tinh thần của các bạn mỗi khi các bạn có một số khía cạnh nhỏ 
trong cuộc sống bị mất cân bằng. Mặt khác, nếu người hướng dẫn chủ yếu của các 

bạn nhắc nhở các bạn là: “Tôi ở đây vì bạn. Tôi có thể giúp bạn thế nào?” Các bạn 

sẽ không muốn lờ anh ấy đi hay yêu cầu anh ấy rời đi và để các bạn lại một mình. 

Các bạn có một thỏa thuận với những người hướng dẫn tinh thần của mình. Đó 

là công việc của họ để xác định, với khả năng cao nhất của họ, khi nào thì kết nối 

với các bạn và khi nào thì giữ im lặng. Một số người có những người hướng dẫn 

tinh thần rất “thường trực”, trong khi những người khác lại có những người hướng 

dẫn tinh thần chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh khốc liệt. Để xác định phản ứng 

tốt nhất với những người hướng dẫn tinh thần và tầng thứ dính líu tốt nhất với họ, 
các bạn cần vượt qua mọi khuôn mẫu cũ của sự kiêu căng và ngạo mạn như là: “Tôi 

là một người trưởng thành. Giờ đây tôi chỉ dựa vào bản thân mà thôi. Tôi không cần 

bất cứ người nào khác”. Điều này có thể giống như chối bỏ người mẹ mà các bạn 

đang chờ đợi đến để cứu giúp mỗi khi có điều gì đó bất lợi xảy ra trong cuộc đời 

các bạn. 

Hầu hết các linh hồn có nhiều những người hướng dẫn tinh thần được chuyên 

môn hóa trong các dạng khác nhau của sự trợ giúp. Biết kêu gọi ai là một phần của 

quá trình nhận thức. Thêm nữa, người nhận thông điệp này có vài người hướng dẫn 

tinh thần khác chúng tôi và những nhóm khác làm việc với anh ấy. Chúng tôi không 

phải luôn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi hoàn cảnh. Một cách điển hình, cái 
Tôi cao hơn của anh ấy sẽ xác định cần phải kêu gọi ai. Thỉnh thoảng, một trong 

những người hoặc những nhóm sẽ đi tiên phong liên hệ với anh ấy trước, nhưng 

luôn luôn với một lời đề nghị, không bao giờ là lời yêu cầu. Nếu các bạn có bất kỳ 
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người hướng dẫn tinh thần nào mà đòi hỏi các bạn sự thay đổi hay sự phục tùng, thì 

đó là lúc các bạn đẩy họ ra khỏi thể tinh túy (căn thể) của các bạn. Liên hệ với người 
nhận thông điệp này hoặc một nhà hàn gắn đáng kính khác để giúp các bạn về việc 

này. 

Khi các bạn đi qua sự thăng lên, các bạn sẽ phát hiện thấy là nguồn trợ giúp của 

các bạn thay đổi một cách định kỳ. Các bạn có thể phát triển nhanh hơn một số 

những người hướng dẫn tinh thần của các bạn và có thể cần phải kết thúc mối quan 

hệ. Các bạn có quyền từ chối sự phục vụ của những người hướng dẫn tinh thần và 

các bạn có quyền gỡ bỏ bất kỳ người hướng dẫn nào không còn phụng sự các bạn 

nữa trên hành trình của các bạn bất chấp là họ có vui lòng ra đi hay không. Khi các 

bạn gạt bỏ họ, tốt nhất là nên nói: “Hãy rời đi bình an. Tôi giải phóng các bạn vào 

Ánh Sáng” hay điều gì đó tương tự như thế. 

Các bạn có thể kêu gọi những người hướng dẫn mới khi các bạn đã sẵn sàng. 

Không nghi ngờ và chào đón những người hướng dẫn mới của các bạn và thể hiện 

lòng biết ơn của các bạn vì đã có được họ trong cuộc đời. 

Hoàn toàn không cần thiết phải biết đến những người hướng dẫn tinh thần của 

các bạn. Nếu các bạn biết họ, thì cũng không cần phải biết tên của họ. Tên của những 
người hướng dẫn tinh thần sẽ thay đổi, tùy thuộc vào ngôn ngữ của các bạn và tầng 

thứ hiểu biết của các bạn. Giá trị thực duy nhất của một cái tên là nó tạo ra một tần 

số âm thanh cộng hưởng khi các bạn nhắc đến tên đó và nó sẽ kích hoạt một ký ức 

chủ động của sinh mệnh hướng dẫn tinh thần của các bạn. 

Đừng quá lo lắng nếu các bạn không biết những người hướng dẫn cụ thể của 

các bạn. Các bạn có thể sử dụng một sự khẩn cầu chung, như là: “Tôi kêu gọi những 

người hướng dẫn tinh thần nhân từ đến trợ giúp tôi. Hãy đến đây, các sinh mệnh 

yêu dấu của Ánh Sáng. Cảm ơn những sinh mệnh kỳ diệu”. 

Nhiều người trong các bạn đã hỏi: “Làm sao tôi có thể nói về sự khác nhau giữa 

cái Tôi cao hơn của tôi và những người hướng dẫn tinh thần của tôi?” 

Nói chung, những người hướng dẫn tinh thần sẽ nói rõ về bản thân họ ngay từ 

đầu của sự giao tiếp. Họ sẽ có một “dấu hiệu năng lượng” đặc biệt, cái mà có thể 

bao gồm một cảm xúc, một loạt những ý nghĩ, các linh ảnh, các ấn tượng hay trực 

giác để biết là có một phẩm chất nào đấy. Trong trường hợp của người nhận thông 
điệp này, những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy luôn luôn xuất hiện trong 

cùng một vị trí bên trong trường ether của anh ấy, với một năng lượng và diện mạo 

phù hợp. 

Các bạn càng thực hành việc kết nối và làm việc với những người hướng dẫn 

tinh thần của các bạn thường xuyên thì sẽ càng dễ dàng để phát hiện những kẻ mạo 
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danh. Không may là, có rất nhiều những thực thể muốn giúp đỡ mà chủ yếu là có 

thiện chí, rất tệ là họ sẽ làm những tuyên bố sai lầm nhằm có được lòng trung thành 
của các bạn. Trong một số những trường hợp hiếm hoi, những sinh mệnh rất đen tối 

sẽ tuyên bố rằng họ là Ánh Sáng. Chú ý đến cảm giác của các bạn khi các bạn kêu 

gọi những người hướng dẫn tinh thần. Nếu các bạn cảm thấy nặng nề, bối rối, lo âu, 

hay giận dữ trong quá trình kết nối, hãy mường tượng ánh sáng vàng bao quanh thân 

thể các bạn và làm sạch thể tinh túy (căn thể) của các bạn. Nói với những người 
hướng dẫn tinh thần của các bạn là các bạn sẽ làm việc với họ sau khi bạn cảm thấy 

tốt hơn. Hãy yêu cầu là chỉ những sinh mệnh với 100% Ánh Sáng Yêu Thương của 

TĐ là được phép đi vào không gian của các bạn. Kiến nghị là tất cả những người 

khác cần rời khỏi không gian của các bạn ngay lập tức. Liên hệ với người nhận 

thông điệp này hay vị Thầy khác để biết thêm về các kỹ thuật bảo vệ tinh thần và 

tâm linh. 

Có rất nhiều những vị Thầy trên Trái Đất hiện có để giúp các bạn liên hệ với 

những người hướng dẫn tinh thần, do đó chúng tôi sẽ dừng lại chủ đề này. 

Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sự chú ý đến vấn đề tâm lý. 

Hai bước tiến, một bước lùi 

Khi các bạn đi qua các cổng gia tốc, các bạn sẽ biết là mình đang di chuyển tiến 

lên và hoàn toàn không có sự thụt lùi. Tuy thế mà, bản chất của con đường tâm linh 

sau khi trải qua cái mà người nhận thông điệp này gọi là các giai đoạn tăng trưởng 

nhanh của linh hồn thì sẽ được nối tiếp bởi những giai đoạn bình ổn. Con đường 
tiến hóa lý tưởng của linh hồn có vẻ giống một cái cầu thang dẫn lên Thiên Đàng. 

Các bạn có các xung lực trào dâng, được gọi là các giai đoạn tăng trưởng nhanh của 

linh hồn, nơi tất cả mọi thứ di chuyển nhanh chóng, biểu hiện ra dễ dàng, và kiên 

quyết một cách tuyệt vời. Sau đó các bạn có các giai đoạn mà có vẻ như không có 

gì xảy ra, năng lượng bị đình trệ, và có rất ít hay không có động lực.  

Về cơ bản, điều này có nghĩa là một số phần của các bạn tiến hóa nhanh hơn 

những phần khác và cần phải dừng lại để chờ đợi những phần chậm trễ hơn bắt kịp. 

Thêm nữa, các bạn có các chu kỳ linh hồn, các chu kỳ của con người và các nhịp 

điệu tự nhiên của Vũ Trụ. Điều quan trọng là hiểu biết về các chu kỳ này và sử dụng 

chúng cho sự tiến bộ của các bạn. 

Tuy nhiên, đừng có sai lầm khi trao năng lượng và sự quan trọng một cách thái 

quá cho chúng. Một số linh hồn sẽ hạn chế hành động bởi vì “sự quay ngược của 

Sao Thủy” (trong một năm Sao Thủy có vẻ quay ngược lại 3 hoặc 4 lần, do bởi vận 

tốc quay của nó giảm xuống và tạo ra một ảo ảnh quang học như vậy - ghi chú của 

người dịch), hay còn được gọi là “ngày xấu trong tháng”. Nếu các bạn thực sự trải 
nghiệm một chu kỳ hướng nội, thì có lẽ tốt nhất là tạm thời ngừng hành động. Nhưng 
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đảm bảo là các bạn đang lắng nghe sự sáng suốt thực sự bên trong chứ không phải 

là đang tạo ra các lý do bởi vì một nỗi sợ phải hành động. 

Học cách ghi nhận các chu kỳ tự nhiên của linh hồn các bạn. Học cách nhận 

biết bản chất “cầu thang” của sự tăng trưởng linh hồn. Nhiều lúc, các bạn sẽ muốn 

đơn giản cho phép linh hồn các bạn biểu hiện ra các chu kỳ tự nhiên và cấu trúc 

cuộc đời của các bạn theo đó. 

Một trong các vấn đề chính mà các bạn gặp phải tại thời gian này trên Trái Đất 
là cảm giác quá tải đi cùng với những cuộc sống bận rộn. Các lối sống áp lực dường 

như là mốt trên hành tinh hiện nay. Đó không phải là yêu cầu cho cuộc sống ở đây. 

Các bạn có thể học cách nói “Không” với những ràng buộc mà các bạn cảm thấy 

không ổn. Các bạn có thể vứt bỏ niềm tin tiêu cực mà nói rằng các bạn phải làm 

việc vất vả hàng ngày chỉ hòng kiếm đủ tiền để mua thức ăn. Điều đó có thể đã là 
đúng trong một số đời sống quá khứ của các bạn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Các 

bạn có các tiến bộ công nghệ và các năng lượng tinh thần đang đến Trái Đất hiện 

nay có thể đẩy các bạn ra khỏi tâm lý sinh tồn một cách rất nhanh chóng. 

Bất chấp cuộc sống của các bạn có vẻ tuyệt vọng hay quá tải như thế nào, các 

bạn có thể thay đổi nó. Các bạn có thể dành thời gian cho việc thực hành tâm linh 
của các bạn. Trong thực tế, các bạn phải dành thời gian cho nó. Điều đó không có 

nghĩa là cần phải ngồi thiền định nhiều giờ mỗi ngày, mà nó có nghĩa là lấy thời 

gian từ kế hoạch bận rộn của các bạn để nhớ lại điều quan trọng trước tiên là tại sao 

các bạn lại ở đây. 

Nếu các bạn không lưu ý đến lời khuyên bên trong để giảm xuống và buông bỏ 

áp lực, thì thân thể các bạn sẽ tìm ra một cách để thu hút sự chú ý của các bạn và 

khi điều đó xảy ra thì nó sẽ có vẻ không được thoải mái lắm. 80% những ốm đau 

của cơ thể xảy ra là do vấn đề tình cảm, và thậm chí 10% trực tiếp là từ các lối sống 

áp lực, đó là chưa kể đến các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết và các niềm tin 
cốt lõi tiêu cực chưa được làm sạch. Các bạn cũng có vẻ không tin rằng các bạn phải 

làm việc vất vả hàng ngày chỉ để tồn tại. Song, với một số người trong các bạn, tồn 

tại không phải là một vấn đề, nhưng các bạn vẫn tìm kiếm những người và những 

hoàn cảnh làm sao nhãng các bạn hàng ngày. Một quy trình đơn giản là dừng lại 

việc các bạn đang làm và tự hỏi: “Cái gì là mục đích của hoạt động này? Làm sao 

nó có thể trợ giúp sự tăng trưởng của ta?” Điều đó không có nghĩa là các bạn phải 

từ bỏ những hoạt động ưa thích và sử dụng tất cả thời gian cho việc xử lý các vấn 

đề tình cảm hoặc thiền định. Thân thể các bạn sẽ nói với các bạn khi nào các bạn 

mất cân bằng. Nếu các bạn mệt mỏi vào mọi lúc, một cái gì đấy cần phải được thay 

đổi. Nếu các bạn có rất nhiều năng lượng và không ngủ được vào ban đêm, các bạn 
cũng có thể mất cân bằng theo một cách khác. Giữ cân bằng giữa thời gian yên tĩnh 

và thời gian hoạt động, giữa thời gian tĩnh tọa với các bài tập, và giữa thời gian ở 

một mình với thời gian hoạt động xã hội, là cốt yếu. 
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Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên 

Một vấn đề mà nhiều người trong các bạn đã hỏi liên quan đến ăn kiêng và dinh 
dưỡng. Thói quen ăn uống của các bạn sẽ thay đổi như thế nào khi thăng lên? Chúng 

nên thay đổi như thế nào? Câu trả lời chung của chúng tôi đối với vấn đề này là các 

bạn hãy hòa nhịp sâu hơn nữa vào thân thể của các bạn và chú ý đến cảm giác của 

nó khi các bạn ăn, và đặc biệt là, sau khi ăn. 

Khi các bạn nâng rung động của mình lên, thức ăn cứng sẽ có xu hướng giảm 
đi một cách tự nhiên nếu các bạn không còn dính mắc tình cảm nào hay những thói 

nghiện nào. Thân thể không thích sự thay đổi đột ngột. Đây là một trong các lý do 

mà hầu hết các chế độ ăn kiêng không có tác dụng. Thân thể cảm thấy như thể là nó 

bị gắn vào một tiêu chuẩn nghiêm khắc và phản ứng thông thường của nó hoặc sẽ 

chống đối hoặc là ngừng hoạt động. 

Tầm quan trọng của việc ăn kiêng không nên tập trung vào cái cần tránh, mà 

đúng hơn là đặt ra câu hỏi: “Cơ thể ta cần cái gì để có được sinh lực và năng lượng 

lớn nhất?” Rồi tập trung vào việc tạo ra bằng cách thu thập những thứ làm cho bạn 

cảm thấy sáng nhất, minh mẫn nhất và nhiều năng lượng nhất. Năng lượng ở đây, 

không có nghĩa là một sự tràn đến đột ngột của năng lượng bởi một sự tăng cường 
cấp tốc, như trong trường hợp của đồ ngọt, mà đúng hơn là giữ được năng lượng 

trong nhiều giờ. 

Các bạn sẽ cần thí nghiệm một chút. Không nghi ngờ gì, sẽ là khôn ngoan để 

làm một số nghiên cứu. Chúng tôi đề nghị các bạn đọc về các loại máu, thuật trường 
sinh (Ayurvedic philosophy), các loại thảo mộc và các phương pháp chữa trị tự 

nhiên để điều chỉnh lại những sự mất cân bằng dinh dưỡng. Người nhận thông điệp 

này đã thu thập các thông tin về các loại máu và sau đó nhận thấy là anh ấy đã đang 

ăn 98% đáp ứng được với đề nghị dinh dưỡng dành cho loại máu của anh ấy. Đó là 

bởi vì anh ấy đã hòa nhịp vào thân thể của anh ấy và khám phá ra đồ ăn gì được cảm 

thấy là tốt và đồ ăn gì thì không. 

Điều quan trọng là ghi nhận sự khác nhau giữa những sự thèm muốn ăn cho đầy 

bụng do bởi các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết và cơn đói thật sự cùng với 

khao khát của thân thể cho một loại thức ăn nào đó. Trong các trường hợp hiếm hoi, 

những điều này sẽ chồng lặp nhau, nhưng thông thường các bạn có thể nói về sự 
khác nhau bằng cách nhớ lại việc bạn cảm thấy như thế nào sau khi ăn. Khi nuông 

chiều mình trong sự thèm ăn, các bạn sau đó có thể cảm thấy lờ phờ hay là chán 

ngấy với cảm giác thỏa mãn sau khi ăn một loại đồ ăn mà thân thể các bạn không 

thực sự muốn. 

Sau khi đưa ra một số lời khuyên dinh dưỡng chung trong mục này, chúng tôi 
sẽ nối tiếp bằng một thảo luận tóm tắt về các thói quen và các thói nghiện nhằm 
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định vị vấn đề thèm muốn và lối ứng xử tự phá hoại mình. Chúng tôi sẽ nói tóm tắt 

về một số thói nghiện phổ biến, cùng với những kiến nghị của chúng tôi về các 

phương pháp hàn gắn. Đây là lời khuyên về dinh dưỡng của chúng tôi: 

Khoảng 3/4 loài người có một cấu trúc thân thể khao khát những đồ ăn xuất xứ 

từ săn bắt - thu hái, chúng là: những carbohydrate đơn, các chất béo đơn và protein 

thông thường. Chỉ khoảng 1/4 loài người có thể chịu được các carbohydrate phức 

hợp như là ngũ cốc, bánh mỳ, mỳ ống, bánh ngọt và những thứ như vậy. Nếu các 

bạn cảm thấy béo phì, mệt mỏi, đầy hơi, hay khổ sở từ chứng ợ nóng sau khi ăn các 

loại đồ ăn này, các bạn chắc chắn là thuộc về 3/4 nhân loại, những người không thể 

thích hợp với lúa mỳ, gluten (một loại protein chính, chiếm 80% tổng số protein 

trong lúa mỳ - ghi chú của người dịch) hay phần lớn những loại carbohydrate phức 

hợp. 

Với các bạn, chúng tôi kiến nghị một chế độ ăn kiêng với nhiều rau tươi hữu 

cơ, một lượng vừa phải hoa quả tươi (không phải nước ép), và protein thông thường, 

trong dạng của các loại thịt hữu cơ (organic meats), đậu nành lên men và các loại 

bột supergreen, như là tảo xoắn (spirulina) và tảo chlorella. Sử dụng thịt nên ở mức 

vừa phải, với chủ yếu là thịt gia cầm và đồ hải sản. Nếu các bạn là những người ăn 
chay, hãy đảm bảo là các bạn ăn một lượng thích hợp protein mỗi bữa ăn. Nếu các 

bạn ăn các sản phẩm đậu nành, hãy chắc chắn chúng là lên men và hữu cơ (tương 

nén - đậu nành nấu chín rồi cho lên men - ghi chú của người dịch), miso, vv…), khi 

mà hầu hết đậu tương không được chứng nhận là hữu cơ đều đã bị biến đổi gen. Đậu 
phụ và bơ đậu nành có thể cản trở hệ thống và nâng lượng hooc-môn sinh dục nữ 

estrogene. Không nên sử dụng protein đậu tương đã phân tách. 

Nói chung, thực phẩm càng ít qua chế biến thì càng tốt cho cơ thể các bạn. Thực 

phẩm qua chế biến thường có chỉ số glycemic cao, có nghĩa là nó chuyển hóa sang 

đường quá nhanh trong cơ thể. Điều này trút sự tàn phá lên insulin, chất điểu chỉnh 
lượng đường trong máu. Cả chứng tăng đường huyết và chứng hạ đường huyết có 

thể bị gây nên bởi  có quá nhiều hay quá ít đường trong đồ ăn kiêng. Một số bác sĩ 

đề xuất là chỉ cần từ 15 đến 25 gam fructose (đường hoa quả) từ hoa quả hữu cơ 

hàng ngày. Tránh mọi loại soda ăn kiêng và soda thông thường. 

Chọn lựa một chế độ ăn kiêng nhiều rau quả sống, với tối thiểu thức ăn đã qua 

chế biến và có ít hoặc không có đường, có thể làm bệnh tiểu đường loại II giảm bớt 

trong một vài tuần, ở hầu hết các trường hợp. 

Một vấn đề khác với thực phẩm đã qua chế biến là bản chất các chất hóa học 

được sử dụng để bảo quản hay làm tăng mùi vị. Đặc biệt cẩn trọng với chất MSG 

(monosodium glutamate - muối natri của axit glutamic, có hại, thường được thêm 

vào bột ngọt, hạt nêm bởi một số nhà sản xuất - ghi chú của người dịch), thường 

được ngụy trang như là chất điều vị, protein thực vật thủy sinh, và hương vị “tự 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A3o_xo%E1%BA%AFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chlorella
http://vi.wikipedia.org/wiki/Miso
http://vi.wikipedia.org/wiki/Estrogen
http://www.livestrong.com/article/71755-autolyzed-yeast-extract/
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nhiên”. Thậm chí Bragg’s amino acids (một loại nước sốt đậu nành không lên men 

của hãng Bragg), có axit glutamic tự nhiên, cũng bị chuyển đổi một tỷ lệ sang 
glutamates. Khoảng một nửa dân số phản ứng với chất glutamates và hầu hết không 

biết điều đó. 

Các chất hóa học khác cần tránh gồm si rô ngô độ ngọt cao, đường hóa học, 

Natri nitrit (công thức NaNO2 - dùng làm một chất hãm màu và chất bảo quản trong 

thịt, cá - ghi chú của người dịch), sodium benzoate (cũng là một chất dùng để bảo 

quản thực phẩm - ghi chú của người dịch), chất BHT (Butylated hydroxytoluene, 

chất ổn định chống lên men thực phẩm, là chất gây ung thư, có thể dẫn đến bệnh 

gan, nhiễm sắc thể dị thường, hoặc suy giảm chức năng sinh sản, chất này có trong 

mỳ ăn liền - ghi chú của người dịch), chất BHA (Butylated hydroxyanisole, chất 

phụ gia được thêm vào để chống hư hỏng chất béo trong thực phẩm - ghi chú của 
người dịch), propylene glycol (thường được sử dụng trong các loại sơn acrylic, dầu 

phanh, chất chống đông, gạch vữa, sơn lót, keo dán, chất đánh bóng sàn, một số loại 

kem làm mịn và kem dưỡng ẩm, vv…- ghi chú của người dịch), và nhiều chất khác. 

Ở châu Âu, rất quan trọng là tránh các chất E321, E322, E323, E621, E622, E623 

và hầu hết các loại E900 nơi những chất tạo ngọt nhân tạo được phát hiện. 

Thêm vào với lời khuyên bên trên, điều quan trọng là xóa bỏ một vài huyền 

thoại về thực phẩm. Hãy bắt đầu với huyền thoại về các sản phẩm hàng ngày. 

Sữa là một thực phẩm hoàn hảo - cho các chú bò con. Trong thực tế, chúng tôi 

lưu ý với các bạn rằng loài người là loài duy nhất uống sữa của các loài động vật 

khác. Trong trạng thái tươi, có một số những đặc tính có lợi trong sữa bò, nhưng nói 

chung, các sản phẩm hàng ngày tạo ra quá mức lượng dịch nhầy, dẫn đến tăng cường 

và làm trầm trọng thêm các chứng đau đầu, cúm và các chứng bệnh khác. Người 

nhận thông điệp này đã từ bỏ các sản phẩm thông thường khoảng 20 năm trước và 

đã không bị đau đầu hay cúm từ lúc đó. Nếu các bạn đang sử dụng các sản phẩm 
thông thường này, tránh những loại tiệt trùng, khi mà việc làm nóng các thực phẩm 

này sẽ phá hủy hầu hết giá trị dinh dưỡng và làm cho thân thể khó nhận ra và tiêu 

hóa chúng. 

Trong khi việc từ bỏ các thực phẩm tạo ra dịch nhầy có thể giảm tỷ lệ xuất hiện 

của những đau ốm nào đó, tất nhiên, còn có các yếu tố khác đóng góp vào sự lành 

mạnh chung của thân thể, bao gồm thái độ của các bạn về đồ ăn và việc các bạn có 

hay không chỉ ăn khi thực sự đói. Hầu hết loài người ăn để giải khuây, vì các lý do 

xã hội, hay bởi vì thức ăn đang ở ngay trước mặt họ. Nếu các bạn tham dự các bữa 

tiệc potluck (là bữa tiệc mà những người tham dự mỗi người mang đến một món ăn 

- ghi chú của người dịch), tiệc buffet và tiệc smorgasbord (bữa tiệc nhiều món nóng 
hoặc nguội tại quán), rất dễ để mệt lử với nó, không chỉ bởi vì việc ăn quá nhiều, 

mà còn vì ăn nhiều món không tốt cho thân thể của các bạn. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Natri_nitrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_benzoate
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Nói thêm đôi lời về đậu tương: Ăn đậu tương hữu cơ tự nhiên một cách điều độ 

là ổn, nhưng nói chung, đậu tương được sử dụng tốt nhất là trong trạng thái lên men, 
bao gồm món tempeh, tương miso và một vài loại đồ ăn khác. Đậu phụ thông 

thường, sữa đậu nành, bơ đậu nành và protein đậu nành phân tách không được kiến 

nghị. Hãy đảm bảo là đậu nành của các bạn không bị biến đổi gen. Đừng mua bất 

cứ loại nào có ghi rằng dầu đậu nành là một thành phần trừ khi nó được ghi là dầu 

không phải là GMO.  

Đồ uống tốt nhất là nước khoáng tự nhiên (natural spring water), đựng trong 

chai thủy tinh. Nếu các bạn muốn thay đổi, sử dụng một chút chanh, hay trà xanh, 

hay làm một bình trà sun-tea vào mùa hè (sun-tea là trà được cho vào cốc thủy tinh 

cùng với nước rồi phơi ra ngoài nắng trong vài giờ - ghi chú của người dịch). 

Một lượng nhỏ rượu hay bia ngon, hoặc 1 hay 2 ly rượu vang đỏ vào những dịp 
lễ cũng được, nhưng chú ý đến nồng độ a-xít trong thân thể các bạn, khi mà việc 

uống một lượng cồn có thể nhanh chóng hạ thấp độ pH tổng thể của các bạn. Các 

bạn muốn thân thể mình hơi có tính kiềm. Chúng tôi không đề xuất các bạn uống 

các loại nước có độ pH cao đã qua một số máy móc làm tăng độ pH. Nếu các bạn 

sử dụng một trong các máy lọc kiềm hóa đắt tiền này, nên chọn khoảng đặt cao nhất 
ở mức 7.0 đến 8.0, và uống thêm thật nhiều nước khoáng tự nhiên kèm với nước có 

độ pH cao. Một lượng nhỏ nước kiềm hóa sẽ giúp trung hòa lượng a-xít dư, nhưng 

một lượng lớn nước kiềm hóa sẽ kích hoạt phản ứng sản xuất a-xít của cơ thể để lập 

lại cân bằng. Bụng của các bạn cần ở mức pH thấp nhằm để tiêu hóa thức ăn, do đó 

nên giảm bới nước kiềm hóa cao. 

Cách tốt nhất để kiềm hóa thân thể các bạn là ăn nhiều loại rau củ có lá xanh 

sẫm, như là chard (một loại củ cải ăn giống như rau) và cải xoăn (kale), cùng với 

các loại bột tảo supergreen. Hãy đảm bảo là bột supergreen của các bạn không thêm 

vào một lượng đường đáng kể. 

Nói về đường, một lượng nhỏ nước mía ép tự nhiên hoặc mật ong là khá ổn. 

Tránh mọi dạng đường đã qua xử lý và tất cả những chất tạo ngọt nhân tạo. Chắc 

chắn chất tạo ngọt tốt nhất là đường stevia (một loại thảo dược tự nhiên chế biến từ 

cây cỏ ngọt - ghi chú của người dịch). 

Chúng tôi hứa giữ câu trả lời của chúng tôi đơn giản, hãy để chúng tôi kết thúc 
bằng một vài kiến nghị về sự cân bằng khoáng chất. Chúng tôi quan sát thấy rất 

nhiều các vấn đề của phụ nữ, như là các chu kỳ kinh kéo dài hoặc đau bụng kinh, là 

do bởi những sự mất cân bằng khoáng chất. Đồng, kẽm, canxi, magiê và selenium 

là 5 yếu tố đóng góp lớn nhất cho vấn đề sức khỏe do hooc-môn gây ra. 

Chúng tôi đặc biệt kiến nghị tránh tất cả các dạng của canxi tổng hợp. Thân thể 
không biết phải làm gì với nó, và kết quả là các bạn có thể trở nên thiếu canxi hoặc 
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quá thừa canxi với chỉ một vài liều. Canxi tổng hợp bị tích tụ trong các khớp và thực 

sự thúc đẩy sự mất cân bằng liên quan đến osteo, bao gồm chứng viêm khớp. Nếu 
các bạn sử dụng một lượng canxi bổ sung, hãy đảm bảo là nó được lấy từ thực phẩm. 

Tránh hoàn toàn canxi carbonate (thành phần chủ yếu trong các loại thuốc làm giảm 

độ a-xit trong dạ dày). Hầu hết các chứng ợ nóng sẽ hết khi các bạn giảm thiểu hoặc 

loại trừ các loại carbohydrate phức hợp và ăn một cách cân bằng các chất 

carbohydrate, chất béo và protein trong mỗi bữa ăn. 

Các bạn có thể thu được hầu hết các khoáng chất, trong khi ăn cân bằng, từ 

những lượng vừa phải quả sống và hạt sống. Sử dụng các loại dầu ô liu và dầu dừa 

được chế biến tự nhiên, cũng như dầu lanh ép lạnh. Hạt lanh, hạt chi-a và hạt hemp 

(gai dầu) là nguồn chất xơ tốt nhất và cũng giàu các khoáng chất cần thiết. Nếu các 

bạn sử dụng một lượng khoáng bổ sung, hãy đảm bảo nó được cung cấp trong dạng 

bột hoặc dạng lỏng, không phải là dạng viên hay dạng con nhộng, rất khó để vỡ ra. 

Okay, chúng tôi chưa nói đầy đủ. Một vài lời về sôcôla: Một lượng nhỏ sôcôla 

đen với lượng tối thiểu đường và ít chế biến có thể thực sự có lợi. Tránh sôcôla sữa. 

Sử dụng các sản phẩm với một lượng cacao trên 70%. Các bạn có thể mua cacao 

nguyên chất ở các cửa hàng đồ ăn lành mạnh. Nếu các bạn tự làm kẹo sôcôla, sử 
dụng một chút xirô thùa (agave) để làm ngọt (nhưng đừng quá nhiều, khi mà thùa 

có chỉ số glycemic hơi cao). 

Cuối cùng, hãy để chúng tôi đề cập đến chủ đề khẩu phần ăn. Có rất nhiều những 

lời khuyên bất đồng về chủ đề này. Chúng tôi kiến nghị vài bữa ăn nhỏ trong ngày 

bởi vì với cách này thì cơ cấu sinh tồn của cơ thể không bị kích hoạt. Khi các bạn 

trải qua vài giờ giữa các bữa ăn, thân thể thường cảm thấy không có đủ dinh dưỡng 

và do đó gửi một tín hiệu đến não để tích chứa cho bữa ăn tiếp theo nhiều chất trong 

trường hợp đó là bữa cuối trong ngày. 

Các bạn có thể chú ý cẩn thận đến khẩu phần ăn và biết khi nào các bạn cảm 
thấy đủ. Nếu các bạn cảm thấy mệt mỏi sau bữa ăn, hay đặc biệt 2 hay 3 giờ sau khi 

ăn, nó có thể là vì các bạn ăn quá nhiều, hoặc bởi vì các bạn ăn nhiều carbohydrate 

phức hợp trong bữa ăn. 

Đừng ăn thứ gì đáng kể trong vòng 3 giờ trước và sau thời gian ngủ. Một chút 

đồ ăn nhẹ đôi lúc là ổn, nhưng nên thí nghiệm một chút và tìm hiểu xem cái gì đóng 

góp tốt nhất cho giấc ngủ đêm. 

Nên nhớ câu châm ngôn: “Tất cả mọi thứ đều điều độ, bao gồm cả sự điều độ”. 

Cân bằng việc ăn uống mang lại nhiều lợi ích hơn là ăn kiêng một cách nghiêm 

khắc. Nếu các bạn cảm thấy thiếu, thì chế độ ăn kiêng của các bạn có vẻ không mấy 

tác dụng. Nếu chế độ ăn kiêng đòi hỏi những sự thay đổi đột ngột và kỷ luật nghiêm 
khắc, thân thể các bạn chắc chắn sẽ chống lại. Ngay khi các bạn thực hiện một chế 
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độ ăn kiêng tốt thay thế, điều này là khá ổn và đôi lúc có thể vi phạm chế độ ăn 

kiêng, bao lâu nó không vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi đi xa nhà, thỉnh thoảng vào 
một nhà hàng dùng món sa-lát trộn gà xé hay cá rắc vụn bánh mỳ, nhưng khi các 

bạn trở về nhà, nên trở lại với gà hữu cơ nuôi thả tự nhiên và cá nướng. 

Khi các bạn đi qua sự thăng lên, những đồ ăn nặng nề sẽ tự động mất đi. Điều 

đó không có nghĩa là các bạn nên tự hành hạ mình nếu các bạn vẫn đang ăn thịt và 

đang tin tưởng rằng những linh hồn đang thăng lên phải là những người ăn chay. 

Thân thể các bạn chắc chắn cần phải ở trên Trái Đất, và trong một khoảng thời gian 

nào đó, thịt vẫn là một thứ tốt để sống trên Trái Đất. 

Chúng tôi vẫn chưa kết thúc với chủ đề này. Bây giờ là về các loại thực phẩm 

biến đổi gen: Không đơn giản để nói rằng GMO là xấu đối với các bạn. Điều đó có 

thể là rất hay, nhưng thực ra là về việc thân thể của các bạn có hay không nhận ra 
cấu hình phân tử của một số loại thực phẩm hay chất dinh dưỡng và có thể tiêu hóa 

được nó. Một số thứ biến đổi gen là tương đối ổn định và về cơ bản không khác mấy 

so với các bản gốc tự nhiên, trong khi những thứ biến đổi gen khác dùng kỹ thuật 

ghép ngoại lai, chắp nối và lai giống khiến cơ thể không nhận ra được. 

Thêm nữa, lý do chủ yếu cho sự biến đổi gen là tạo ra sức kháng những loại 
thuốc trừ sâu hay trừ cỏ nào đó như vậy cây có thể tăng trưởng mà không bị can 

nhiễu từ các loại cỏ dại. Sự tập trung tương đối cao của các loại thuốc trừ sâu độc 

hại trong nhiều loại cây lương thực biến đổi gen GMO không bị loại bỏ hoàn toàn 

trong quá trình chế biến thức ăn. 

Cuối cùng chúng tôi kết luận cuộc thảo luận của chúng ta về ăn kiêng và dinh 

dưỡng với một danh sách các loại đồ ăn kiêng và việc chúng tồn tại ở đâu trong các 

tầng thứ rung động. Những thứ ở phần đầu của danh sách thích hợp với các rung 

động cao, trong khi những thứ ở phần dưới của danh sách là những thứ đặc nhất và 

có xu hướng cản trở sự tiến hóa. 

Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên (từ cao nhất 

đến thấp nhất) 

_ Hấp thụ sinh lực sống Prana (không cần không khí, nước hay thức ăn) 

_ Không cần ăn hay uống (chỉ hít thở không khí, không ăn thức ăn và nước) 

_ Chỉ uống nước (không ăn thức ăn) 

_ Chỉ ăn các chất lỏng supergreen, các vitamin và các khoáng chất dạng lỏng 

_ Ăn nước ép rau tươi sống 
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_ Ăn chay trường - đồ sống (rau tươi và một số nước ép hoa quả tươi) 

_ Ăn chay trường - đồ chưa chế biến (hoa quả, rau tươi và các loại hạt) 

_ Ăn chay trường - đồ đã chế biến (ngũ cốc, đường, caffeine, vv…) 

_ Ăn chay (gồm thực phẩm hàng ngày và các loại trứng) 

_ Ăn chay một phần (không thịt đỏ hay các thực phẩm hàng ngày) 

_ Ăn tạp (tất cả các loại thức ăn) 

_ Không ăn kiêng (chủ yếu là đồ ăn chiên và đồ ăn đã qua chế biến) 

Sẽ chỉ là hợp lý để theo những hướng dẫn của chúng tôi về việc ăn kiêng nếu 

kèm với một số thảo luận về thói nghiện. Nhiều người trong các bạn đã hỏi: “Làm 

thế nào tôi có thể thay đổi các thói quen của tôi và hàn gắn các thói nghiện?” 

Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng 

Thói nghiện xuất hiện bởi vì các bạn tin rằng một số quá trình và một số chất sẽ 
khỏa lấp những nhu cầu mà sẽ không gặp phải trong cách sống lành mạnh. Một ví 

dụ thường gặp đó là chứng nghiện đường. Có lẽ các bạn nhận được đường (kẹo 

bánh) như một thứ phần thưởng khi các bạn còn nhỏ và như một kết quả, dẫn đến 

việc đánh đồng đường với việc nhận được tình yêu và sự quan tâm. Do đó, trong 

những giai đoạn khi các bạn nhận thức là thiếu tình yêu và sự quan tâm, các bạn lại 

quay sang đường như một niềm an ủi. 

Bên dưới, chúng tôi liệt kê một số thói nghiện cùng với lời khuyên của chúng 

tôi cho việc hàn gắn chúng. 

Phần 1 - Những thói nghiện quá trình 

Đây là những thói nghiện với những ứng xử nào đó và những trạng thái tư tưởng 

nào đó không liên quan trực tiếp đến những chất được ăn vào cơ thể. Chúng tôi đã 

liệt kê chúng ra để phổ biến trong xã hội của các bạn. 

Nghiện bản ngã  

Thói nghiện này vượt xa các thói nghiện thông thường và là thứ khó hàn gắn 
nhất. Thậm chí khi một người biết là không tốt khi đồng hóa mình với bản ngã, sự 

đồng hóa đó vẫn cứ xảy ra. Sẽ cần một quyết tâm mạnh mẽ và sự trị liệu thường 

xuyên cũng như nhiều sự hàn gắn trước khi có thể tách ra khỏi bản ngã. 
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Tâm lý “Tôi, Ta, Của Ta” làm tăng tính ích kỷ, tự xem mình là trung tâm và 

quá yêu bản thân, và là nguyên nhân của việc bám lấy một nhận thức sai lệch của 
sự tự quan trọng hóa bản thân. Thói nghiện này liên hệ gần gũi với thói nghiện tiếp 

theo bên dưới. 

Nghiện quyền lực 

Những người bị dính mắc với bản ngã sẽ có một nhận thức bám rễ sâu về tính 

không đầy đủ. Để cố gắng sửa chữa nhận thức về sự thiếu thốn này, họ trở nên bị 
ám ảnh với quyền lực. Một cách điển hình họ sẽ tìm cách thống trị những người 

khác, hoặc tích cóp của cải, hoặc tìm kiếm những địa vị có trách nhiệm - nơi họ có 

thể làm ông chủ của những người khác nhằm có được một cảm giác về quyền lực. 

Nỗi sợ hãi của việc không có quyền lực là gốc rễ của thói nghiện này. 

Nghiện tiền 

Điều này, tất nhiên, liên quan đến thói nghiện quyền lực và nghiện những thứ 

vật chất (bên dưới), nhưng thêm nữa, tiền thể hiện năng lượng tiềm tàng hay khả 

năng để được tự do và độc lập. Những người cảm thấy không có quyền lực hay 

không có sự giúp đỡ để thay đổi các hoàn cảnh của họ có thể tin tưởng rằng chỉ có 

tiền  mới có thể  thay đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho họ. Trong khi điều này có 
thể tạm thời đúng, một cảm xúc tù túng bên trong khiến cho người đó làm rất ít để 

tìm kiếm sự độc lập thật sự, về tài chính hay những cái khác. Hầu như chắc chắn 

rằng những cảm xúc như vậy thường nảy sinh từ tổn thương chưa được giải quyết 

trong đời này hoặc trong một đời sống quá khứ khi mà anh ta đã thực sự bị giam 
hãm hay sống trong một môi trường bị kiểm soát gắt gao (như là một nô lệ chẳng 

hạn). Thông thường, các linh hồn sẽ cố gắng để thành công vượt mức nhằm chứng 

tỏ bản thân họ là có giá trị đối với những người khác, hoặc để giành được sự tán 

thành của họ. 

Nghiện các thứ vật chất 

Thói nghiện này liên hệ rất gần với các thói nghện bản ngã và nghiện quyền lực. 

Những người cảm thấy trống trải bên trong sẽ có xu hướng lấp đầy cuộc sống với 

tất cả các thứ tiêu khiển nhằm tránh đối diện với trạng thái trống rỗng. Những kiểu 

nghiện này có thể là nghiện đi mua sắm, nghiện tiêu tiền, và nghiện việc “không 

thua kém ai”. 

Nghiện sự náo nhiệt và sự giải trí 

Tránh sự cô đơn là một trong các động lực chính của bản ngã và bởi vì những 

người nhận thức bản thân họ bị chia rẽ có thể không bao giờ thấy thỏa mãn. Với họ, 

có bao nhiêu bạn cũng không thành vấn đề, gia đình và các hoạt động được nhồi 
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nhét vào các cuộc đời bận rộn của họ, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những dạng mới của 

sự kích động và sự giải trí. Những kích động tăng cường adrenaline (là chất trung 
gian hóa học của hệ thần kinh giao cảm, gây tăng sức co bóp của tim, tăng nhịp tim, 

co mạch, tăng huyết áp, giãn khí quản …) là một thói quen ưa thích, cùng với những 

bộ phim kinh dị, những tin tức thảm họa, những câu chuyện vỉa hè, và mối bận tâm 

với các thần tượng văn hóa pop. Những người thuộc loại này quan tâm nhiều đến 

các bộ trang phục của những thần tượng ưa thích của họ, hay việc cô ấy đang hò 
hẹn với ai, hơn là chính trạng thái trống trải bên trong tâm trí của chính họ. Một 

nhánh của thói nghiện này liên quan đến việc chơi game và các hoạt động bạo lực 

(sự kích động của việc chiến thắng hoặc thất bại, hay việc lẩn tránh hoặc bị bắt trong 

trò chơi tạo ra một lượng lớn adrenaline). 

Nghiện con người (lối sống giao thiệp rộng) 

Một số người có thể không bao giờ muốn cô đơn bởi vì như thế họ sẽ phải đối 

mặt với các vấn đề của chính họ, do đó họ lấp đầy các cuộc sống của họ với các mối 

quan hệ hời hợt. Luôn có một đảng để gia nhập, hay một nhiệm vụ xã hội để chăm 

sóc. Trong khi một số những thứ này có thể là lành mạnh, giao thiệp rộng phụ thuộc 

vào việc thu hút sự chú ý từ những người cùng địa vị, mặc những bộ đầm đẹp hay 
bộ com lê phù hợp, và nói chung được tán thành bởi những người khác. Điều này 

có thể được diễn đạt lại là: “Nghiện việc nhận được sự tán thành của những người 

khác”. 

Nghiện tình dục và các mối quan hệ 

Những người không cảm thấy được kết nối với CHD bên trong họ sẽ tìm kiếm 

cảm giác trọn vẹn trong vòng tay một người khác. Văn hóa pop là cơ sở cho ý tưởng 

là một người cần phải tìm kiếm “nửa bên kia” để được trọn vẹn. Những người thuộc 

loại này trải qua tình dục không tình yêu một mặt để duy trì ảo ảnh của sự mật thiết, 

mặt khác để gắn kết các mối quan hệ phụ thuộc nhằm tránh cảm xúc cô đơn. Có rất 
nhiều những cuốn sách về chủ đề này, do đó chúng tôi sẽ dừng cuộc thảo luận một 

cách tóm tắt ở đây. 

Nghiện các niềm tin tôn giáo 

Lòng trung thành mù quáng vào một sự hứa hẹn hay một phương cách sống 

thường là do một nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong về điều không biết, đôi lúc nó được 
tăng cường bởi điều sai trái và sợ sự trừng phạt nếu không tuân theo một cách 

nghiêm khắc lời dạy tôn giáo. Những người cảm thấy chia rẽ với TĐ giữ một nỗi sợ 

hãi sâu kín bên trong về việc bị bỏ rơi bởi Thần Thánh và có thể bám chặt lấy một 

niềm tin tôn giáo trong hy vọng là hình tượng TĐ của họ sẽ phần nào thưởng công 

cho họ theo cách nào đấy. Nhiều người có một ký ức xa xưa về việc bị ngược đãi 



https://thuviensach.vn

 298 

do bởi đã rời xa khỏi các niềm tin thịnh hành lúc bấy giờ và họ sợ các hậu quả của 

điều đó. 

Nghiện việc cho rằng mình đúng  

Chúng tôi đã có thể đặt điều này vào mục “Nghiện bản ngã” hoặc “Nghiện việc 

tìm kiếm sự tán thành từ những người khác”, nhưng có thể có rất nhiều những lý do 

khác cho việc tại sao một người lại nghiện việc trở nên đúng. Con người bị điều 

kiện hóa để cố gắng phấn đấu và thành công trong trường học bằng cách giành được 
các câu trả lời đúng. Không may là, rất nhiều những bí ẩn sâu hơn của cuộc sống lại 

không liên quan đến việc đúng và sai, và do đó, điều này đưa đến “Chứng nghiện 

tính hai mặt đối lập”. Có một quan điểm tối và sáng về cuộc sống tạo ra ảo ảnh 

đường hầm. Những người như vậy có vẻ như sẽ thỏa mãn với các câu trả lời đơn 

giản, không bao giờ sử dụng cách nghĩ tới hạn để khảo sát những ý nghĩa sâu hơn 

nữa. 

Có nhiều những thói nghiện quá trình khác, nhưng đây là các thói nghiện cơ 

bản nhất. Một số những giải pháp để hàn gắn những thói nghiện quá trình có thể 

được tìm thấy trong phần về các kỹ thuật trị liệu đã được đưa ra ở phần đầu của 

chương này. Chúng tôi đề nghị các bạn sử dụng danh sách các công cụ được đưa ra 
trong cuốn sách này và áp dụng vào các thói nghiện quá trình của các bạn. Tất nhiên, 

bước đầu tiên trong việc hàn gắn là sự tự hiểu biết, bao gồm việc thừa nhận là các 

bạn có các thói nghiện. Nhận sự giúp đỡ từ gia đình, bè bạn, các nhà trị liệu và các 

nhà hàn gắn chuyên nghiệp là cốt yếu. Trong một số những trường hợp, một chương 

trình 12 bước có thể thích hợp, nhưng chúng tôi cảnh báo cho các lý do được đưa ra 

bên dưới trong mục “nghiện rượu”. 

Hãy để chúng tôi hướng sự chú ý trở lại các thói nghiện thực phẩm và nghiện 

thuốc. 

Phần 2 - Các thói nghiện chất 

Định nghĩa của thói nghiện chất liên quan đến ý tưởng là tìm cách đạt được một 

trạng thái nào đó của tư tưởng, một người phải dựa vào việc ăn một loại thức ăn nào 

đó hay đưa chất nào đó vào máu. 

Nghiện ăn  

Chúng tôi đã nói về điều này đến một mức độ nào đó trong mục ăn kiêng và 
dinh dưỡng. Ăn quá nhiều thường xuất phát từ “những cảm xúc dồn nén”. Bằng việc 

lấp đầy bao tử các bạn bởi thức ăn, các bạn nhận được một cảm xúc của sự đầy đủ 

thường che đậy những cảm giác không thoải mái. Thường thì các tình cảm bị chế 

ngự bởi đồ ăn liên quan đến cảm giác túng quẫn, bỏ bê, bị cự tuyệt, cô đơn, hay bị 
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ruồng bỏ. Những lúc khác, chứng ăn quá nhiều chủ yếu do buồn chán (một thứ tình 

cảm tiêu cực liên quan đến sự thất vọng bị kìm nén) hoặc sự hờ hững (tình trạng 
không nơi nương tựa hoặc bất lực bị kìm nén). Từ chối ăn (biếng ăn), hoặc nôn sau 

khi ăn (chứng háu ăn) là các biến thể của thói nghiện ăn. Thông thường đi cùng thói 

biếng ăn là một cảm xúc của sự tự căm ghét mình (tự phán xét bản thân hay tự lên 

án bản thân) bị chôn vùi dưới khao khát đấu tranh để thỏa mãn trước bằng miệng. 

Trong khi đó trên bề mặt, thói biếng ăn có thể giả mạo như một nỗi sợ việc trở nên 
quá béo (sợ sự phản đối từ những người khác hoặc sợ ốm và chết). Không có sự tự 

phán xét mình hay tự lên án mình, con người cuối cùng sẽ dừng lối ứng xử phá hủy 

và bắt đầu ăn trở lại. 

Nghiện đường 

Đây là thói nghiện thức ăn thông thường nhất. Khoảng một nửa dân số ở các xã 
hội phương Tây nghiện đường hay một hoặc nhiều sản phẩm xuất xứ từ đường. Một 

số chứng nghiện đường là khá trầm trọng, trong khi những chứng nghiện khác thì 

nhẹ hơn. Nghiện đường là nguyên nhân số một của bệnh tiểu đường loại II và là một 

yếu tố đóng góp chính của bệnh tim và nhiều bệnh kinh niên. 

Chúng tôi đã đề cập một trong các nguyên nhân của chứng nghiện đường - đánh 
đồng vị ngọt với tình yêu - nhưng cũng có một thành phần sinh lý học. Thân thể bắt 

đầu thèm thuồng trạng thái “hưng phấn” tạm thời được tạo ra bởi đường trước sự 

“tụt xuống” không thể tránh được. Đường là đỉnh cao của thói nghiện. Chỉ sau một 

bữa ăn ngọt, thân thể có thể “chờ đợi” để có được bữa ăn ngọt tiếp theo, tiết nhiều 

nước bọt để chuẩn bị cho bữa ăn đó. Sự khác nhau giữa một phân tử đường và một 

phân tử rượu liên quan đến việc tái sắp xếp một ion hydroxyl. Thực tế, đường là một 

thành phần cần thiết trong việc sản xuất rượu. 

Nghiện rượu 

Điều này nói chung được xem như là thói nghiện mang tính phá hủy nhất trong 
các thói nghiện chất. Mỗi năm rượu trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết hàng trăm 

nghìn người, hoặc thông qua những tai nạn giao thông, các vụ giết người, hoặc suy 

gan. Một lượng nhỏ đồ uống có cồn có thể có lợi cho thân thể con người, nhưng 

ranh giới rất mong manh. 

Những người uống rượu để tỏ ra thân mật hơn hay để thư giãn có thể bị phụ 
thuộc vào một chất để trở nên hướng ngoại và ít tự kỷ hơn, trong khi điều đó là 

thành phần tâm lý của chứng nghiện rượu, yếu tố sinh lý tham dự vào và được đóng 

góp bởi yếu tố sai lệch. Điều này có nghĩa là các bạn càng uống nhiều rượu, thì càng 

có nhu cầu uống thêm để đạt được trạng thái “hưng phấn”. 
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Cũng như với đường, trạng thái hưng phấn được kèm theo là một sự suy sụp. 

Thông thường người nghiện, trong dư vị khó chịu của việc uống nhiều rượu có thể 
cam kết là anh ta sẽ không bao giờ động đến rượu nữa, nhưng ngay khi tỉnh rượu, 

anh ta lại trở lại với một cuộc chè chén say sưa. 

Chương trình Alcoholics Anonymous đã tạo ra nhiều kết quả có lợi (chương 

trình Alcoholics Anonymous - là phong trào quốc tế hỗ trợ lẫn nhau trong đó nói 

rằng "mục đích chính là để cai rượu và giúp đỡ người nghiện khác cai rượu" thành 

lập vào năm 1935 bởi Bill Wilson và tiến sĩ Bob Smith tại Akron, Ohio - ghi chú 

của người dịch). Tuy nhiên, chúng tôi đồng ý với người nhận thông điệp này là 

nhiều người khỏi chứng nghiện rượu khẳng định rằng họ đã nghiện rượu ở mức vượt 

xa điểm mà tại đó một sự tuyên bố như vậy là có tác dụng. Trước tiên, sự từ chối là 

một vấn đề. Mục tiêu tổng thể của nguyên tắc đầu tiên (bước 1 của 12 bước) của 
chương trình AA là giúp đỡ người nghiện ra khỏi trạng thái từ chối. Tuy thế, ngay 

khi điều này đạt được, điều quan trọng đối với người cai nghiện là tập trung vào sự 

tích cực, những ứng xử sáng tạo tăng cường các trải nghiệm cuộc sống, hơn là việc 

bắt đầu mỗi buổi gặp mặt theo cách: “Tên tôi là Alan và tôi là một người nghiện 

rượu”. Nếu sự từ chối được đối diện thẳng thắn, với sự tự hiểu biết tăng lên, người 
đang cai nghiện sẽ học được cách ghi nhận sự khác nhau giữa một người đã được 

hàn gắn và một người “dry drunk” (là người đã bỏ rượu nhưng không có thay đổi gì 

về mặt tình cảm, tâm lý - ghi chú của người dịch). Người “dry drunk” là những 

người mà dưới những điều kiện thuận lợi sẽ bắt đầu tái nghiện (có nghĩa là những 

vấn đề tình cảm cơ bản chưa được hàn gắn). 

Các vấn đề cơ bản có thể bao gồm một sự miễn cướng đối mặt với những khó 

khăn của cuộc sống, từ chối hiểu biết về cái bóng của chính mình (mặt tối), những 

cố gắng che dấu nỗi buồn và sự mất mát chưa được hàn gắn trong hiện tại và trong 

quá khứ, hay một khao khát giành được chút can đảm để che dấu những cảm xúc 

không thỏa mãn sâu kín. 

Nghiện rượu liên quan đến cả sự phụ thuộc về mặt vật lý và phụ thuộc về mặt 

sinh lý. Những người nghiện nặng thường cần kiêng rượu một thời gian để giảm sự 

phụ thuộc vật lý trước khi họ sẵn sàng đối mặt với các vấn đề quan trọng hàng đầu 

là vấn đề sinh lý mà đã đưa họ đến tình trạng nghiện ngập. 

Nghiện Caffeine, Amphetamine và các chất kích thích 

Các bạn có thể lấy làm ngạc nhiên là tại sao chúng tôi lại gộp chúng lại với 

nhau, khi mà các bạn chắc chắn xem một tách cà phê là khác xa với việc nhảy hip - 

hop hay việc tiêm chất Crystal meth (một chất kích thích mạnh - ghi chú của người 

dịch) vào người. Một lần nữa, chuyên luận này không phải một cuốn sổ tay hướng 

dẫn việc làm sao để chiến thắng các thói nghiện. Chúng tôi chỉ nhắm đến các điểm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholics_Anonymous
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholics_Anonymous
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chính để khoanh vùng các rào cản đối với sự tiến bộ tâm linh trong cuộc thảo luận 

của chúng ta. 

Quan điểm của chúng tôi ở đây là nói chi tiết đến lý do mà mọi người sử dụng 

các chất kích thích. Việc sử dụng chất kích thích của họ xuất phát từ sự không thỏa 

mãn với tình trạng các vấn đề của con người, cả ở phạm vi cá nhân và phạm vi toàn 

cầu. Nó có thể đơn giản như muốn có nhiều năng lượng hơn bởi vì cuộc sống của 

họ quá áp lực. Dễ dàng làm sao khi chộp lấy một viên thuốc để giữ các bạn thức khi 

đã là 10 giờ đêm và các bạn vẫn chưa có thời gian để ôn bài cho buổi kiểm tra ngày 

mai. Hoặc các bạn đang lái xe đường dài và cần phải thức. Danh sách cho các lý do 

thật là dài, nhưng tiến trình thì giống nhau. Các bạn bắt đầu phụ thuộc vào cà phê 

hoặc một chất kích thích khác để duy trì khi năng lượng của các bạn bắt đầu hạ 

xuống. 

Những nguyên nhân lớn nhất của sự thất thoát năng lượng là các vấn đề tình 

cảm chưa được giải quyết và các lối sống áp lực. Nếu các bạn đang ăn một chế độ 

ăn kiêng lành mạnh, đã làm sạch hầu hết các tình cảm tiêu cực, và sống một cuộc 

sống cân bằng, các bạn sẽ có rất nhiều năng lượng trong mọi lúc. 

Từ chối là nguyên nhân số một của việc sử dụng các chất kích thích. Từ chối 
bất cứ điều gì đều lấy mất một lượng lớn năng lượng. Lần tiếp theo các bạn bị lôi 

cuốn vào một chất kích thích, hãy tự hỏi: “Ta đang từ chối điều gì bên trong chính 

mình? Phải chăng ta đang tự làm suy kiệt trường năng lượng của chính ta?” 

Đôi lúc điều này là những sự mong chờ không có thực. Các bạn đang làm việc 
cả ngày, đang đi đến trường học vào ban đêm, đang nuôi sống một gia đình, và đang 

cố gắng lãnh đạo một lối sống tâm linh, đang ngủ 4 giờ một ngày. Việc uống cà phê 

để duy trì lối sống này sẽ tạm thời làm cho nó dễ đối phó hơn, nhưng cuối cùng giới 

hạn sẽ lộ ra và các bạn sẽ hoặc là bị ốm hoặc là trở nên vỡ mộng, và không có loại 

thuốc nào hay cú hích nào có tác dụng khi điều đó xảy ra. 

Tái xây dựng lại các quyền ưu tiên của các bạn. Thừa nhận, ngay lúc này, rằng 

các bạn có một nguồn năng lượng vô hạn và điều đó cần được hướng theo các giá 

trị cốt lõi và các mục tiêu dài hạn của các bạn. Bắt đầu ăn những bữa ăn lành mạnh 

hoặc uống cà phê đã lọc bỏ caffein thay cho thói quen thường ngày. Học cách nói 

“Không” để cam kết nhiều hơn là tìm cách điều khiển. Tìm kiếm sự giúp đỡ nếu 

thích hợp. 

Nghiện hút thuốc lá 

Người nhận thông điệp này đã làm việc với rất nhiều khách hàng, những người 

đang hoặc đã phải tranh đấu với thói nghiện này. Theo nhiều người nghiện nicotine 

thì việc bỏ thuốc lá đối với họ còn khó hơn là bỏ heroin. 
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Cũng như với rượu, có hai bước để bỏ hút thuốc. Đầu tiên là với thói nghiện về 

mặt vật lý và sau đó với vấn đề sinh lý (chúng tôi đề xuất giải quyết với từng cái 

một cách lần lượt hơn là có gắng xử lý cả hai chứng nghiện cùng một lúc). 

Với chứng nghiện nicotine, sự phụ thuộc về vật lý phải được xử lý bằng cách 

giảm từ từ lượng nicotine đưa vào cơ thể. Vâng, chúng tôi biết một số người đã bỏ 

thuốc theo kiểu “cold turkey” (là hành động bỏ một thói nghiện ngay lập tức - ghi 

chú của người dịch) nhưng đối với nhiều người, điều đó là một sự thay đổi quá đột 

ngột. Do đó, chúng tôi kiến nghị giảm một cách từ từ số lượng các điếu thuốc mỗi 

ngày cho đến khi chấm dứt việc hút thuốc. Sẽ có thể hữu ích khi thay thế việc hút 

thuốc thông thường bằng cách dùng các ống hút hoặc nhai kẹo cao su. Một miếng 

cao dán nicotine có thể là có ích cho một số người, nhưng nó không phải là một giải 

pháp lâu dài cho thân thể khi thân thể vẫn nhận nicotine. 

Ngay khi chứng nghiện về mặt vật lý đã giảm xuống về cơ bản, công việc bắt 

đầu với những sự thèm khát sinh lý. Trong khi giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá, các 

buổi trị liệu là hữu ích, ngoài ra hầu hết khách hàng có thể nói về trải nghiệm của 

anh ta hay cô ta trong việc giảm số lượng các điếu thuốc lá. Khi lượng nicotine hết 

đi, trị liệu có thể bắt đầu với các kỹ thuật năng động hơn. 

Kỹ thuật hiệu quả nhất được gọi là “hiểu biết chi tiết” và liên quan đến việc trụ 

vào và tập trung vào các chi tiết của việc hút thuốc. Chú ý đến cơn thèm ở thời điểm 

nó dâng lên. Nó được cảm thấy như thế nào? Màu sắc của nó là gì? Nó di chuyển 

qua thân thể như thế nào? Mô tả nước bọt tiết ra dưới lưỡi như thế nào và di chuyển 

đến các phần còn lại của miệng như thế nào. Dõi theo tiến trình lấy thuốc lá ra. Các 

bạn châm lửa như thế nào? Các bạn sử dụng tay nào? Chú ý đến cách các bạn cầm 

điếu thuốc thế nào. Khi các bạn đưa điếu thuốc lên miệng, những ý nghĩ nào đang 

xuất hiện trong đầu? Trụ vào quá trình thở  khi các bạn hít khói thuốc. Tưởng tượng 

các bạn có thể nhìn thấy khói thuốc đi vào phổi. Nó cảm thấy như thế nào lúc thở 
ra? Các bạn đặt điếu thuốc ở chỗ nào giữa các lần nhả khói ra? Điếu thuốc cháy như 

thế nào? 

Một số nhà trị liệu kiến nghị nhiều cách các bạn cầm điếu thuốc lá, như là sử 

dụng bàn tay không thuận, hay châm nó theo một cách khác (những que diêm thay 

cho bật lửa, vv…) nhằm giữ sự chủ ý trong quá trình hút thuốc. 

Với một số khách hàng, điều quan trọng là có một mục tiêu dài hạn và phần 

thưởng ngay khi các bạn ngừng việc hút thuốc. Một ví dụ có thể là sử dụng tiền mà 

bạn thường dùng mua thuốc lá để đút vào một con lợn đất. Cuối năm, lấy tiền tiết 

kiệm ra và tự thưởng cho mình bằng một kỳ nghỉ. 

Thuốc bất hợp pháp và thuốc theo toa 
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Hầu hết các loại thuốc bất hợp pháp được nhiều người biết về các đặc tính gây 

nghiện của chúng, nhưng rất nhiều người không hiểu biết về các đặc tính gây nghiện 
của thuốc theo toa. Chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên y tế trái luật, nhưng chúng 

tôi sẽ nói về điều này. Nếu một loại thuốc được chỉ định để giảm đau, sử dụng nó ít 

nhất có thể, có nghĩa là cho đến khi cơn đau còn có thể chịu đựng được. Nếu các 

bạn tin mình có thể dùng một loại thuốc mà không để bị nghiện để kiểm soát cơn 

đau, thì cứ kê đơn. 

Các loại thuốc SSRI (chống suy nhược) gây tranh cãi đặc biệt bởi vì chúng có 

vẻ được quy định chặt chẽ, đặc biệt trong trường hợp trẻ em. Nếu các bạn trầm cảm 

nghiêm trọng và muốn tự tử, bác sĩ của các bạn có thể kê một toa thuốc chống suy 

nhược. Trong thực tế, những loại thuốc này giúp cứu vãn cuộc sống. Tuy nhiên, 

theo quan sát của chúng tôi xấp xỉ 90% các trường hợp, người bệnh có thể phục hồi 

lại một cách thỏa đáng mà không cần dùng các loại thuốc SSRI. 

Các chất này có xu hướng cắt ngắn trạng thái thấp và cao của tư tưởng,  làm các 

bạn thành một “người thăng bằng”. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ bớt trầm cảm 

hơn, nhưng nói chung cũng ít hứng thú với cuộc đời hơn. Các bạn có thể nhận thấy 

sự suy yếu của các khả năng tâm linh và trực giác khi sử dụng các loại thuốc RSSI. 

Trở lại với chủ đề, các loại thuốc này gây nghiện, tức là các bạn sẽ có vẻ trải 

qua quá trình cai nghiện nếu các bạn sử dụng chúng trong một thời gian dài và rồi 

ngừng sử dụng đột ngột. Các triệu chứng cai nghiện có thể khá nghiêm trọng với 

một số loại thuốc. Tâm trí quen thuộc với việc được “kích thích” để sản xuất ra 

serotonin (một chất được xem như thành tố đóng góp cho các cảm xúc về hạnh phúc, 

lành mạnh - ghi chú của người dịch) và khi sự kích thích bị mất đi, sự phụ thuộc vào 

nó trở nên rõ ràng. 

Sau một trận đau ốm nghiêm trọng, một tai nạn hay một tình trạng liên quan 

đến cơn đau, một toa thuốc có thể là phù hợp, nhưng lý tưởng là bỏ chúng đi càng 
sớm càng tốt mà không ảnh hưởng đến sự phục hồi của các bạn. Không may là 

ngành công nghiệp dược phẩm của các bạn phụ thuộc vào việc có nguồn cung những 

người nghiện để giữ cho việc bán hàng của họ được phát đạt, và họ chi khá nặng tay 

cho các bác sĩ để kích thích tiêu thụ các sản phẩm của họ. 

Hàng năm, hàng nghìn bệnh nhân chết từ những biến chứng của thuốc kê theo 
toa, phản ứng phụ và cai nghiện. Các bạn có thể tự nghiên cứu về vấn đề này, nhưng 

nên xem xét đến lời khuyên của chúng tôi - những loại thuốc này là phương cách 

cuối cùng trong hầu hết các trường hợp. 

Tóm Tắt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Serotonin
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Chương này đã tập trung vào trạng thái bên trong của mọi thứ khi các bạn trải 

qua các thay đổi của Trái Đất. Chúng tôi đã đề cập đến một lượng lớn nhưng vấn đề 
tâm lý và ứng xử, cũng như nhiều hơn vào các khía cạnh triết học và siêu hình của 

sự tăng trưởng bên trong. Cuối cùng, chúng tôi đã thảo luận khá sâu vào các rào cản 

đối với sự tiến bộ tâm linh. 

Chúng tôi hy vọng sự thảo luận mở rộng này về sự tự hiểu biết và con đường 

tâm linh đã mang lại lợi ích cho các bạn. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ khám 

phá một số những thay đổi bên ngoài mà các bạn có thể  chờ đợi khi các bạn di 

chuyển xa hơn vào các cổng và Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Chúng tôi là các Đấng 

Sáng Tạo. Chúc một ngày tốt lành. 

 

 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI 

 

Dẫn nhập 

Những thay đổi mà các bạn sẽ nhìn thấy trên thế giới của các bạn trong vài thập 

kỷ tiếp theo sẽ là một sự hòa trộn giữa tự do ý chí và sự tiền định. Để tiên đoán 
tương lai một cách chính xác đòi hỏi một sự hiểu biết về bộ khung tiền định mà trên 

đó tự do ý chí được xây dựng. Nó cũng yêu cầu sự sáng suốt để ghi nhận các giới 

hạn và các đường biên của tự do ý chí mà theo đó loài người các bạn có thể ảnh 

hưởng được bao nhiêu đến các sự kiện tiền định ấy. 

Chúng tôi và người nhận thông điệp này đang hòa nhập bản thân chúng tôi vào 

với rung động tập thể của loài người và chúng tôi nhìn thấy 3 dòng thời gian trội đã 

được nói trong phần đầu của cuốn sách này. Những tiên tri của chúng tôi đã thay 

đổi rất ít từ khi những dự đoán đã được đưa ra trong sự trao truyền trước đây của 

chúng tôi. Bên dưới, chúng tôi sẽ nói chi tiết một số những khía cạnh mà chúng tôi 

đã chưa giải thích một cách thỏa đáng trong những thông điệp trước đây, cùng với 

một số chi tiết thêm nữa dựa trên những thay đổi đã xảy ra trong khoảng thời gian 

từ khi đó đến bây giờ. 

Để nhìn thấy một cách chính xác cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, điều quan 

trọng đầu tiên là có một cái nhìn không sai lệch vào điều đang diễn ra hiện nay trên 
thế giới của các bạn, bởi lẽ những thay đổi đã và đang xảy ra. Người nhận thông 

điệp này cảm thấy một cách mạnh mẽ là thông tin có giá trị nhất nên là mới, chưa 
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phai mờ và cập nhật, hơn là một sự xào xáo lại theo như các phương pháp và các 

thói quen cũ. Tất nhiên, các giá trị truyền thống lâu đời có chỗ đứng của chúng, 
nhưng thế giới đang thay đổi rất nhanh và các bạn cần ở vào vị trí then chốt của cái 

đang diễn ra, đó là mục tiêu của chúng tôi trong việc trình bày những thông tin này. 

Trừ khi đang sống trong một hang đá, các bạn chắc chắn sẽ nhận ra là những 

thảm họa tự nhiên và những thảm họa do con người tạo ra đã tăng lên vài lần so với 

thập kỷ trước. Thêm nữa, hiếm có một ngày nào trôi qua mà không có một số khám 

phá mới về sự mục nát hay suy tàn của một hay nhiều cái được gọi là “các thiết chế 

chính phủ hoặc các thiết chế tài chính linh thiêng” của các bạn. 

Nói cách khác, nhiều người, nhiều công ty và nhiều tổ chức thường được xem 

là “vững như bàn thạch” và đầy liêm chính đang bị phát hiện ra là mục nát hoặc đầy 

bê bối. Thông điệp đến từ linh hồn ở đây là mỗi người nên học cách làm sao đi vào 
bên trong và dựa vào sự hướng dẫn bên trong, hơn là dựa dẫm vào uy quyền bên 

ngoài. Đối với những Lightworker, điều này có vẻ như dễ dàng hơn so với đại bộ 

phận quần chúng. 

Tất cả các bạn đã lớn lên trong một sự mặc định rõ ràng là có các chuyên gia 

trong tất cả các lĩnh vực mà sẽ trao cho các bạn thông tin đáng tin cậy và chính xác. 
Tuy nhiên, các bạn đã phát hiện ra rằng, nhiều người trong những chuyên gia này 

đã và đang làm việc cho các thiết chế và họ đã được các thiết chế này mua và trả 

tiền vì những quyền lợi đặc biệt. Điều này ít nhất đã gây nên một tâm lý  đáng lo 

ngại và thậm chí tệ hơn nữa là đáng sợ. 

Xuyên suốt các lời dạy của chúng tôi, chúng tôi luôn luôn thúc giục các bạn sử 

dụng cách nghĩ tới hạn, cách phân tích theo kiểu điều tra, một sự sẵn lòng xem xét 

với nhận thức không thành kiến, và cởi mở với những ý tưởng mới khi xem xét các 

tình trạng trên hành tinh của các bạn. Trên hết, chúng tôi thúc giục sự sáng suốt, 

không quan trọng là ai đang nói, đặc biệt là nếu nội dung xuất phát từ các thực thể 
trao truyền thông tin. Bởi vì thông tin trong cuốn sách này là một sự trộn lẫn giữa 

cái Tôi cao hơn của người nhận thông điệp này và nhóm phức hợp hồn chúng tôi, 

nó có thể có một chút sáng sủa và dễ dàng hơn để hiểu so với một số những thông 

tin qua những người nhận thông điệp khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nó 

chính xác hơn. 

Chúng tôi khuyến khích các bạn kiểm tra các thông tin sau và so sánh với thông 

tin từ các nguồn khác, cả theo quan điểm của người nhận thông điệp và theo cách 

thức truyền thống. Làm một số những nghiên cứu. Tự tìm hiểu xem cái gì đang thực 

sự xảy ra. Để trợ giúp các bạn trong nỗ lực này, chúng tôi bắt đầu với một số thông 

tin khoa học. 

Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh 



https://thuviensach.vn

 306 

Hãy để chúng tôi bắt đầu với một đánh giá về những dị thường về điện từ đang 

xuất hiện trong vùng này của Thiên Hà như một kết quả của Sự Chuyển Đổi Thiên 
Hà. Các bạn hãy xem lại các cuộc thảo luận trước đây của chúng tôi là Sự Chuyển 

Đổi Thiên Hà tác động lên toàn bộ vùng này của dải Thiên Hà, bao gồm tất cả các 

hành tinh trong Hệ Mặt Trời của các bạn, cũng như bản thân Mặt Trời của các bạn. 

Trong một giai đoạn 150 năm (khoảng từ năm 1950 đến 2100), Trái Đất và Hệ Mặt 

Trời đi vào một “vùng trống điện từ” hay còn gọi là  “vành đai photon” (photon 
belt) nơi mà sự phân cực của trường điện từ bị yếu đi một cách đáng kể so với lúc 

bình thường. Bên dưới, chúng tôi đã nói chi tiết về một số những tác động của Sự 

Chuyển Đổi Thiên Hà và làm thế nào mà việc mở ra các cổng tác động phụ thêm 

hoặc bớt đi vào với vùng trống điện từ. 

Tại thời điểm cuốn sách này được viết ra (cuối năm 2011) các nhà khoa học của 
các bạn đang lưu ý đến một số ứng xử thất thường trên một số phần của Mặt Trời. 

Đã có một số tiên đoán trái ngược nhau. Một số nhà nghiên cứu đã dự đoán những 

vệt Lửa Mặt Trời mãnh liệt khác thường vào thời gian của cổng 2012, trong khi 

những người khác đã tiên đoán những thời gian yên tĩnh bình thường trên Mặt Trời 

vào thời gian đó. 

Một điều mà tất cả họ đều đồng ý với nhau là sự phân cực từ của Mặt Trời đang 

yếu đi, cũng giống như của Trái Đất. Chúng tôi dự đoán rằng sự sụp đổ một phần 

của các cực từ trên Trái Đất sẽ hạ xuống khoảng 40% so với “bình thường”, và sự 

sụp đổ một phần của các cực từ trên Mặt Trời sẽ yếu hơn khoảng 50% so với bình 
thường sau khi đã trung bình hóa các nhiễu loạn có chu kỳ trong một khoảng thời 

gian dài. Đỉnh điểm của vùng trống điện từ trong vùng này của Hệ Mặt Trời (khi 

không có sự phân cực là dễ nhận thấy nhất) sẽ xuất hiện xung quanh năm 2025. 

Mặc dầu sự tiến động thẳng hàng vào năm 2012 sẽ tác động lên Trái Đất một 

cách có ý nghĩa, nó sẽ có một tác động không đáng kể lên Mặt Trời. Tuy nhiên, sự 
tương tác của sự tiến động thẳng hàng trên Trái Đất với Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 

làm nên một bức tranh phức tạp hơn khi các nhà khoa học cố gắng dự đoán điều gì 

xảy ra đối với trường điện từ của Trái Đất. Thêm vào đó với sự mất cân bằng đặc 

thù bên trong lõi của Trái Đất đưa đến dịch chuyển biến thiên của các cực từ (cực 

từ Bắc đang di chuyển nhanh hơn cực từ Nam), và các bạn có một bức tranh rất 

phức tạp mà siêu máy tính của các bạn đang làm việc ngày đêm để vẽ ra nó. 

Về bản chất có 4 yếu tố đang làm lúng túng các nhà khoa học của các bạn làm 

cho nó phức tạp hơn để dự đoán được một cách chính xác điều gì đang xảy ra trên 

thế giới của các bạn: (1) tác động của sự tiến động thẳng hàng vào ngày 21/12/2012, 

(2) tác động lâu dài của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (từ 1950 - 2100), (3) tác động của 
hàng nghìn những sinh mệnh trong các chiều kích cao hơn đang trợ giúp Trái Đất 

và đang giúp chỉnh sửa lại sự mất cân bằng được tạo ra trên Trái Đất bởi những 
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người tiêu cực, và (4) tác động của những Lightworker lên hệ thống lưới điện từ của 

Trái Đất. 

Chúng tôi có thể thêm vào yếu tố thứ 5, đó là sự hiện diện của những người 

ngoài hành tinh tiêu cực trong hoặc xung quanh Trái Đất, nhưng những tác động 

của họ đang bị hạn chế ở mức tối thiểu, và bên cạnh đó, họ sẽ rời Trái Đất từ giữa 

năm 2012 và năm 2025 bởi vì rung đông của họ sẽ không còn được khuyến khích 

tại nơi này. 

Sự thảo luận bên dưới của chúng tôi sẽ tập trung vào những dị thường và những 

nhiễu loạn xuất hiện trong trường điện từ của Trái Đất và đặc biệt, của Mặt Trời, 

khi các bạn tiến đến đoạn giữa của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (khoảng từ 2015 đến 

2035). 

Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời 

Các nhà khoa học của các bạn đã quan trắc các chu kỳ Mặt Trời lên đỉnh và sụt 

giảm là xấp xỉ 11 năm, tức là một cách tuần hoàn Mặt Trời trải qua một thời kỳ hoạt 

động mạnh trên bề mặt của nó, tiếp theo là vài năm tương đối yên tĩnh. Trong khi 

dự đoán về điều này không hoàn toàn chính xác nhưng nó cũng đã đủ cho mục tiêu 

lập kế hoạch cho hoạt động công nghệ viễn thông trên Trái Đất của các bạn. 

Mặc dầu chu kỳ tương đối nhỏ này được chờ đợi sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, biên độ của các nhiễu loạn trong trường điện từ của Mặt 

Trời sẽ tăng lên đáng kể. Bằng từ “nhiễu loạn”, chúng tôi có ngụ ý là những sự tăng 

lên và giảm đi về cường độ của các điểm đen (sunspots) và các vệt lửa Mặt Trời 
(solar flares) trong một giai đoạn thời gian nào đó. Ở một mức độ nào đó, những 

bùng nổ thất thường này của các hoạt động tại Mặt Trời sẽ tạo ra các nhiễu loạn 

trong sự phân cực của trường điện từ Mặt Trời, do đó toàn bộ sự phân cực sẽ giảm 

đi như đã đề cập trước đây. 

Những nhiễu loạn lớn nhất trong cường độ của trường điện từ trên Trái Đất sẽ 
xuất hiện không chỉ trong sự mở ra của các cổng tại các thời điểm 2012, 2017 và 

2030, mà còn trong giai đoạn từ 2015 đến 2030 do bởi ảnh hưởng từ trường điện từ 

của Mặt Trời. Sự bức xạ đang phát ra từ các quasar gần với trung tâm Thiên Hà vào 

ngày 21/12/2012, và sự tiếp cận các đối tượng thần thánh với những trường điện từ 

đáng kể vào năm 2017 và 2030, sẽ đóng góp rất lớn vào sự mất ổn định của trường 
điện từ Trái Đất vốn đã được khởi động bởi Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Như đã nói 

trước đây, Sự Chuyển Đổi Thiên Hà từ năm 1950 đến 2100 sẽ là yếu tố đóng góp 

lớn nhất cho sự mất ổn định trong trường điện từ của Mặt Trời. 

Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người 
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Những sự biến đổi trong sự phân cực của trường điện từ Trái Đất và trong sự 

gia tăng cường độ của sự bức xạ từ Mặt Trời và từ các quasar sẽ tác động lên thân 

thể con người như thế nào? 

Như các bạn đã biết, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, là các thân thể điện từ của các 

bạn là một phần không thể tách rời trong trải nghiệm con người. Các bạn gọi thân 

thể điện từ này là “ether”, bởi vì nó dường như kết nối trực tiếp với thể ether, hay 

năng lượng tinh thần của Vũ Trụ hơn là với thân thể vật lý nặng nề của các bạn. 

Tất cả mọi thứ trong Vũ Trụ vật lý của các bạn đều có một thành phần điện từ. 

Các nhà vật lý của các bạn đã nhận ra một cách chính xác rằng điện từ là một trong 

các lực cơ bản đằng sau quá trình sáng tạo. Bởi vì thân thể của các bạn là điện từ, 

các bạn sẽ trải nghiệm những nhiễu loạn trong trường điện từ của Trái Đất khá là 

đáng kể. Hầu hết các bạn khá nhạy cảm với trường điện từ của Mặt Trời. Thậm chí 
ngay bây giờ, một số người trong các bạn đã có thể có đủ sự cảm nhận để phát hiện 

ra khi một vệt lửa Mặt Trời hay một cơn bão Mặt Trời đang xuất hiện mà không cần 

sự giúp đỡ của thiết bị quan trắc. 

Tất nhiên, Mặt Trời của các bạn không chỉ là đối tượng duy nhất trên thượng 

thiên đang tác động đến các bạn. Có những sự ảnh hưởng nhỏ hơn gần với các ngôi 
sao và các quasar gần với trung tâm Thiên Hà. Thân thể của các bạn đang liên tục 

bị dội bom bởi các tia gamma và tia X từ vật chất tối, từ các hố đen và từ các điểm 

đặc biệt khác của Thiên Hà. 

Tất cả các tế bào trong các thân thể vật lý của các bạn chứa một ma trận năng 
lượng bao gồm các khóa ánh sáng và các mã ánh sáng cấu tạo nên DNA và cấu trúc 

gen làm nên các thuộc tính khác nhau của thân thể. Các mã và các khóa ánh sáng 

sinh ra các cấu hình DNA lần lượt lại liên kết một cách trực tiếp với những trường 

điện từ nhiễu loạn trong thân thể ether của các bạn. Các trường thân thể ether được 

kết nối trực tiếp với các trường điện từ của Trái Đất và Mặt Trời và tất cả các trường 

điện từ của các vật thể thần thánh khác. 

Một cách cơ bản, nguồn năng lượng không phân chia trong sạch hạ thấp qua 

các chiều kích khác nhau và được định hình một cách thích hợp vào mỗi tầng thứ 

khi nó hạ thấp sự rung động. Ngay khi nó đạt đến thế giới mật độ 5 của thân thể 

ether, sự biểu lộ chủ yếu của nó được thể hiện ra như là “các xung điện từ vô hướng” 
(scalar electromagnetic impulses) đang phát ra từ các thế giới ether thuộc Vũ Trụ 

của các bạn. Trong trường hợp này, khía cạnh mật độ 5 của Mặt Trời bức xạ những 

năng lượng này vào Trái Đất mật độ 5 và sau đó hạ thấp vào các mật độ 4 và mật 

độ 3 của Trái Đất. Khi năng lượng này lan truyền vào không gian từ Mặt Trời của 

các bạn (và từ các ngôi sao và các quasar khác), nó tiến đến Trái Đất và biến đổi 

DNA trong các tế bào của các tổ chức sống. 
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Các xung điện từ vô hướng là khá khác biệt so với các xung điện từ phân cực. 

Khi một xung điện từ vô hướng tiến tới Trái Đất, sự phân cực của trường điện từ 
yếu đi một cách đáng kể cho dù cường độ của trường điện từ này đang phát xạ tăng 

lên. Sự sụp đổ một phần của trường điện từ phân cực này và trường cộng hưởng mới 

đã được tạo ra bởi các sóng vô hướng, sau đó tạo ra một cổng mở vào các thế giới 

ether, cái mà chúng tôi gọi là một portal hay một stargate. 

Những thay đổi trong sự phân cực của trường điện từ có thể đo được bởi các 

thiết bị khoa học của các bạn. Những nhiễu loạn trong cường độ của trường điện từ 

phân cực của Trái Đất đã được phát hiện, nhưng chúng chỉ nhận được quan tâm hời 

hợt bởi các kỹ sư và những người điều khiển mạng viễn thông của các bạn. Tuy thế 

mà nhiều người trong các bạn đang cảnh báo một sự gián đoạn trông tin trên diện 

rộng khi các xung điện từ tấn công các vệ tinh của các bạn và những thiết bị viễn 

thông khác như một kết quả của các vệt lửa Mặt Trời và các cơn bão Mặt Trời. 

Thế giới của các bạn phụ thuộc nặng nề vào viễn thông, nhiều hơn tại bất kỳ 

thời gian nào trong lịch sử. Một sự mất tín hiệu viễn thông tạm thời kéo dài 3 ngày 

sẽ có những tác động thảm khốc lên nhiều hệ thống chính phủ và hệ thống tài chính 

của các bạn. Những học giả đang đưa ra những cảnh báo này rất giống với một cậu 
bé đang khóc trước bầy sói. Bởi vì đã không có điều gì xảy ra trong sự kiện Y2K, 

và các viễn cảnh “kết thúc của thế giới” đã không xảy ra, rất nhiều người đang coi 

thường những tác động đang đến của việc sụp đổ một phần sự phân cực. Chúng tôi 

thấy trước những sự sụp đổ lớn trong 3 ngày mở cổng, và các sự suy sụp nhỏ theo 

chu kỳ xuyên suốt đỉnh điểm của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (2015 - 2035). 

Độ lớn của những nhiều loạn trong trường điện từ phân cực trong sự mở ra của 

các cổng sẽ là khá lớn, và những thay đổi này sẽ được làm tăng thêm bởi Sự Chuyển 

Đổi Thiên Hà. Từ bây giờ cho đến khoảng năm 2025, sự phân cực tổng thể của 

trường điện từ sẽ giảm xuống. Bên trong sự giảm xuống đó sẽ có các đỉnh điểm 
được thêm vào là sự tiến động thẳng hàng năm 2012, sao chổi Annanhutak bay qua 

năm 2017 và sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030. 

Khi trường điện từ phân cực sụp đổ một phần và các xung điện từ vô hướng tiếp 

quản, việc giảm sút sự phân cực cùng với năng lượng vô hướng tăng lên sẽ mở ra 

một trường “điểm không” tại một phần bên trong tất cả các hệ thống điện từ dính 

líu đến sự kiện. Trường điểm không này tác động rất giống với một thiết bị tạo 

đường hầm hay một hố giun (wormhole), cho phép năng lượng tuôn chảy một cách 

dễ dàng hơn nhiều so với trước đây giữa các tầng thứ và các mật độ liền kề nhau 

trong rung động tổng hợp của Trái Đất. 

Về bản chất, portal (hoặc stargate) mở ra theo một cách tương tự như một thiết 

bị tạo đường hầm cho phép các electron di chuyển xuyên qua một rào cản mà trước 

đây không thể xuyên qua được. Trong các thuật ngữ tâm linh, con người theo cách 
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đó mở ra hay truy cập vào các thế giới ether, hay các bạn có thể nói là các màng 

chắn giữa chiều kích ether và chiều kích vật lý bị giảm bớt đi rất nhiều trong một 

khoảng thời gian. 

Trong mỗi giai đoạn đỉnh điểm về cường độ của trường điện từ (như là trong 

các thời điểm mở cổng), các tế bào sẽ bị biến đổi trong các dạng sống vật lý đang 

cư trú trên Trái Đất. Từ một nhận thức sinh học, những biến đổi này liên quan đến 

các phản ứng lại từ phía các DNA được thiết kế để làm cho tổ chức sống thích nghi 

được với các tần số mới. Nếu tổ chức sống không thể thích nghi, biến đổi này sẽ 

kích hoạt sự hư hỏng hệ miễn dịch và cuối cùng là cái chết. 

Các thành viên mạnh mẽ nhất của loài người sẽ không chỉ tồn tại, mà sẽ thịnh 

vượng trong những sự thay đổi của Trái Đất. Các bạn lưu ý là việc sử dụng từ “mạnh 

mẽ” của chúng tôi ở đây không có nghĩa là sức mạnh vật lý, mà là đề cập đến một 
tầng thứ của tư tưởng bao gồm khả năng linh động và mềm dẻo cùng với những thay 

đổi. Như thế, về bản chất, quan điểm của những người theo Thuyết tiến hóa của 

Darwin có một chút thích hợp, khi mà hầu hết những sự đột biến loài trong quá khứ 

đã dẫn đến kết quả làm chết những thành viên yếu nhất của các loài và một sự 

chuyển đổi của những thành viên mạnh mẽ nhất sang những dạng sống mới. 

Đây được gọi là “chia tách lúa mỳ ra khỏi cỏ rác” mà các bạn đã biết trong các 

bản viết tôn giáo, mặc dù hầu hết các nhà thần học không hiểu được một cách đầy 

đủ điều gì đang xảy ra. Họ đã quy kết một cách sai lầm điều này là quá trình “chọn 

lọc tự nhiên” đối với sự phán xét của TĐ, khi mà trong thực tế, cả những thành viên 

thăng lên và các thành viên rời đi của loài người đều là những sự biểu hiện có giá 

trị như nhau của TĐ. Nói một cách khác, TĐ, trong sự kết nối với những ý chí cá 

thể của loài người, đang lựa chọn để chia tách loài người mà không có sự phán xét 

nào vào các khía cạnh khác nhau. Một số người thì sẽ thăng lên và một số thì sẽ rời 

khỏi Trái Đất và tái sinh trên các thế giới khác. 

Mặc dù các cơ hội được đưa ra bởi những sự mở ra của trường điểm không, 

chúng không phải là thời hạn cuối cùng thực sự cho những linh hồn hiện đã tái sinh 

để quyết định đi theo con đường nào, nhưng bao lâu các bạn còn “đứng trung lập” 

thì bấy lâu cuộc sống sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Tuy thế mà, sau thời điểm 

21/12/2012, gần như không có linh hồn nào đang rung động ở mật độ 3 được phép 

tái sinh trên Trái Đất, do đó ở một nhận thức nào đó các bạn có thể nói rằng có một 

thời hạn cuối cùng cho những linh hồn đang đến Trái Đất. 

Những sự chuyển đổi cổng tác động giống như những súng cao su, tăng cường 

một cách đáng kể những ảnh hưởng của các sự lựa chọn mà những linh hồn đang 

làm trên Trái Đất. Điều này thường biểu hiện ra như là sự khó chịu và không còn có 

thể chịu đựng được với những thứ lệch ra khỏi con đường thực sự của các bạn. Với 
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những người chống lại các bài học của những sự chuyển đổi cổng, cuộc sống trên 

Trái Đất sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. 

Những linh hồn sẽ phải học cách để thích ứng với tần số mới của Trái Đất bằng 

việc hòa nhịp với cô ấy một cách siêng năng và chân thật. Nói suông cho có trách 

nhiệm là không đủ. Các bạn phải hòa nhịp vào Mẹ Trái Đất yêu dấu của các bạn và 

cảm nhận hơi thở của cô ấy, sự chuyển động của cô ấy và sự tiến hóa của cô ấy như 

một Sinh Mệnh có tư tưởng. 

Các đường lưới và các đường ley  

Làm thế nào mà các nhiễu loạn điện từ có thể đi vào Trái Đất? Làm thế nào 

chúng phân bố đến tất cả các dạng sống được? Không phải tất cả các sinh mệnh trên 

Trái Đất đều nhận được những lượng năng lượng điện từ bằng nhau từ Mặt Trời và 

từ các vì sao. Thông thường, vị trí và sự sắp xếp của các sinh thể là một yếu tố chính 
trong việc quyết định hấp thu bao nhiêu năng lượng phát xạ. Ví dụ, nếu hai sinh thể 

đều được tắm trong năng lượng bức xạ, và một sinh thể sống trên một đường ley 

chính (ley line) hay điểm xoáy chính (vortex site), và một thì không, thì sinh thể 

sống trên đường ley hay vortex sẽ nhận được năng lượng điện từ mạnh hơn và trực 

tiếp hơn so với sinh thể kia. 

Tất cả các linh hồn trên Trái Đất sẽ trải qua những biến đổi, nhưng những sinh 

thể đang sống trên các đường ley và các xoáy (vortex) sẽ nhận được năng lượng 

trước và với cường độ mạnh hơn những ai đang sống xa các đường ley và các xoáy. 

Các xung điện từ vô hướng đang phát ra từ Mặt Trời và các vì sao trước tiên chảy 
vào các cực từ Bắc và cực từ Nam của Trái Đất rồi sau đó chảy từ cực Bắc đến cực 

Nam, hoặc từ cực Nam đến cực Bắc, theo các đường kinh tuyến. Chúng không phải 

những đường kinh tuyến mà có hệ thống giống với các bản đồ hàng hải, mặc dầu ý 

tưởng là tương tự nhau. 

Các đường ley này chéo ngang khắp hành tinh, khi thì trên đất liền và khi thì 
trên biển. Hệ thống lưới của các đường ley giao cắt tại một số điểm khác nhau, được 

gọi là các xoáy (vortices hoặc vortexs). Nơi nào các đường ley cắt qua, năng lượng 

có xu hướng trở nên tập trung hơn. 

Năng lượng điện từ sau đó di chuyển ra ngoài các đường ley và các xoáy vào 

các vùng phụ cận, dần dần lấp đầy bề mặt Trái Đất. Những vùng ở các cao độ lớn 
sẽ nhận được năng lượng truyền đến một cách trực tiếp hơn những vùng ở ngang 

mực nước biển. 

Những nhiễu loạn di chuyển xuyên qua bầu khí quyển và sau đó xuyên qua nước 

và cuối cùng cắt ngang đất liền. Khi năng lượng di chuyển ra khỏi các đường ley và 
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các xoáy, nó phần nào bị tiêu tan, nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều so với cái gọi là 

mức thông thường  trước đây của xung điện từ truyền tới. 

Nếu các bạn là một linh hồn tiến bộ đã thanh lọc rất nhiều các tổn thương tình 

cảm và tâm lý, sẽ có thể là một sự thuận lợi cho các bạn khi ở trên một đường ley 

hay một vortex trong những sự chuyển đổi cổng, hoặc sống ở đó nhiều năm trong 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Nếu các bạn quá nhạy cảm hoặc có nhiều những vấn đề 

chưa được giải quyết, tốt nhất là ở cách xa một mức độ nào đó khỏi các đường ley 

và các vortex. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút thời gian để xử lý các 

vấn đề chưa được giải quyết. 

Các thành phố ở gần các đường ley và các vortex sẽ có xu hướng thay đổi nhanh 

hơn và thường với tính mất ổn định lớn hơn các thành phố ở xa các điểm phân bố 

năng lượng điện từ. Bởi vì năng lượng thay đổi đáng kể hơn tại các đường ley và 
các vortex, sự phản kháng của các sinh mệnh con người cũng có thể lớn hơn. Điều 

này thường làm cho bạo lực và hỗn loạn gia tăng vượt trên mức bình thường được 

thấy ở hầu hết các thành phố. 

Thêm nữa, các bạn có các vortex do con người tạo ra, như là những nơi chốn có 

sự cầu nguyện tôn giáo thường xuyên hay sự thờ cúng thường xuyên. Những trung 
tâm này tác động theo một cách tương tự như các vortex tự nhiên, tập trung năng 

lượng. Một ví dụ về một nơi với cả vortex tự nhiên và vortex do con người tạo ra là 

Jerusalem. Một thành phố mà có thể trông đợi sự hỗn loạn và sự thay đổi lớn hơn 

đang xuất hiện tại đó. (Mặc dầu các truyền thống tôn giáo đã được thực hiện tại đó 

hàng nghìn năm và có thể được xem như phần nào ổn định ít nhất là ở mặt lễ hội và 

các nghi lễ, song năng lượng tổng thể của nó là không ổn định chút nào). 

Tóm lại, các đường ley và các vortex là những vùng tập trung năng lượng điện 

từ, cái lần lượt tạo ra một sự khuếch đại sự cân bằng và mất cân bằng bên trong tư 

tưởng con người. Một vortex được trải nghiệm như thế nào phụ thuộc rất lớn vào 
trạng thái tư tưởng của các bạn. Nói chung, các ý nghĩ và các cảm xúc của các bạn 

được nhân lên khi các bạn ở trên một đường ley hay trong một vortex. Ví dụ, nhiều 

người sống ở những nơi giống như Sedona, Arizona, nhận thấy rằng rất hiếm khi 

một ngày trôi qua mà không có một số những sự thanh lọc hay những vấn đề tiêu 

cực đến để được hàn gắn. 

Đối với những người đã xử lý nhiều những sự tiêu cực, các năng lượng của một 

địa điểm vortex có thể khuếch đại các chủ ý tốt và các sự tưởng tượng sáng tạo, làm 

tăng thêm khả năng để biểu lộ ra các khao khát của họ. 

Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất 



https://thuviensach.vn

 313 

Nói một cách nghiêm khắc, các cực dương và âm của trường điện từ không có 

ảnh hưởng gì đến tốt và xấu, sáng và tối, hay cách sống chính diện và cách sống 
phản diện. Tuy thế mà, có một mối liên hệ giữa cách mà tư tưởng phát ra từ những 

sinh mệnh con người và các đặc điểm của các trường điện từ. Nói một cách khác, 

chất lượng tư tưởng của một linh hồn xác định nhiều đặc điểm của năng lượng điện 

từ phát ra từ thân thể vật lý. Năng lượng này có thể đo được bằng cách sử dụng các 

máy EEG và các thiết bị khác. 

Nếu một lượng lớn các linh hồn là tiêu cực, có nghĩa là trạng thái tư tưởng trội 

của họ liên quan đến sự sợ hãi và các ý nghĩ phủ nhận cuộc sống, những ý nghĩ này 

cộng hưởng bên trong nhóm và giữa mỗi linh hồn của nhóm với nhau theo luật hấp 

dẫn, sẽ có xu hướng tụ hợp và khuếch đại từ người này đến người kia cho đến khi 

một trường cộng hưởng tiêu cực lớn được hình thành trong hoặc xung quanh vùng 

đó nơi mà những ý nghĩ tiêu cực đang được phát ra. 

Những vùng nơi mà có những vụ thảm sát hoặc các sự kiện bạo lực trong lịch 

sử đã xảy ra là các ứng cử viên hàng đầu cho sự hình thành nên một vortex tiêu cực. 

Các vortex tiêu cực do con người tạo ra có xu hướng sửa đổi nhận thức của một 

người về thời gian và không gian, cũng giống như với các vortex xuất hiện một cách 
tự nhiên. Một cách điển hình, thời gian dường như di chuyển chậm hơn trong một 

vortex tiêu cực và năng lượng dường như hạ xuống. Cảm xúc mệt mỏi hay mệt nhọc 

là phổ biến trong một vùng như vậy. 

Các vortex tích cực vận hành theo các nguyên tắc tương tự, nhưng theo hướng 

ngược lại. Những địa điểm nơi mà sự sùng kính rất lớn đã xuất hiện trong nhiều 

năm, như là các công trình, các ngôi đền, các tu viện hoặc các lăng tẩm linh thiêng, 

thường phát ra các trường điện từ tích cực. Các đặc điểm điển hình của các vortex 

tích cực bao gồm việc thời gian trôi nhanh hơn và một cảm xúc của sự nhẹ nhàng 

và nhiều năng lượng hơn. 

Có thể đảo ngược một vortex tiêu cực bằng cách gửi các ý nghĩ tích cực và các 

cảm xúc tích cực tới nó một cách lặp đi lặp lại. Không may là, cũng có thể biến đổi 

một vortex tích cực thành một vortex tiêu cực theo một cách tương tự. Chúng tôi 

quan sát thấy cả hai hoàn cảnh này đang xảy ra trên thế giới của các bạn. Các bạn 

có các địa điểm với xung đột lớn nơi mà số lượng lớn các linh hồn đang cầu nguyện 

cho hòa bình. Các bạn cũng có các linh hồn đang gửi các rung động tích cực từ một 

khoảng cách xa tới những nơi xung đột trên Trái Đất. Năng lượng hòa bình này hòa 

trộn với sự tiêu cực và trong một số trường hợp đủ để chuyển hóa vortex tiêu cực 

thành một vortex tích cực. 

Một cách ngược lại, chúng tôi đã nhìn thấy những người bị định hướng tiêu cực 

đang gửi sự phán xét và nỗi sợ hãi tới các vortex tích cực, do đó làm ô nhiễm các 
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tác dụng tích cực hoặc trong một số trường hợp biến đổi những nơi như vậy thành 

những vortex tiêu cực. 

Tại những điểm vortex các bạn sẽ thường nhận thấy các năng lượng tích cực 

hoặc tiêu cực được tăng cường thêm khi mà một vortex có xu hướng khuếch đại bất 

cứ năng lượng nào được đặt tại đó. Một trong các vortex đơn giản nhất là một tinh 

thể. Tinh thể, theo chúng tôi, không có bất cứ khả năng hàn gắn nào hay các đặc 

điểm kỳ diệu nào. Tuy nhiên, khi tư tưởng được đặt vào tinh thể, nó sẽ được khuếch 

đại lên do bởi bản chất xoáy của cấu trúc phân tử của các tinh thể, như vậy tinh thể 

có tác động như một tấm bùa, nâng cao năng lượng đặt vào nó. 

Các điểm vortex của Trái Đất có đặc điểm tương tự nhưng ở quy mô lớn hơn. 

Khi một địa điểm được ghi nhận một cách có chủ ý bởi con người như một địa điểm 

thần thánh hay một vortex, nó sẽ có xu hướng hấp dẫn cả những người tích cực và 
những người tiêu cực, những người mong muốn khuếch đại và tăng cường những 

cố gắng sáng tạo của họ. Thể hiện một năng lực thanh lọc nhờ vào một tinh thể là 

một ý tưởng tốt, nếu các bạn có một vortex ưa thích nơi các bạn thực hiện các nghi 

lễ, các nghi thức, cầu nguyện và hàn gắn, nó sẽ là một ý tưởng tốt để thanh lọc năng 

lượng của vortex đó một cách đều đặn, bằng cách sử dụng một kỹ thuật thanh lọc 
tiêu chuẩn. Các bạn có thể liên hệ với người nhận thông điệp này để có thêm chi tiết 

về các kỹ thuật thanh lọc. 

Sự tiêu cực xuất hiện dọc theo các đường ley sẽ có xu hướng được truyền từ các 

đường ley vào toàn bộ hệ thống lưới của hành tinh Trái Đất. Khi mà có khoảng 3/4 

những hình tư tưởng trên Trái Đất là tiêu cực (theo định nghĩa trước đây của chúng 

tôi), sự tiêu cực này cuối cùng kết thúc bằng cách phân bố khắp toàn cầu theo hệ 

thống lưới của Trái Đất. Những rung động tiêu cực cũng hấp dẫn các thực thể tiêu 

cực hoặc các hình tư tưởng tiêu cực từ các địa điểm khác. 

Sự tiêu cực trong các đường ley đóng góp vào sự mất ổn định trong những mảng 
kiến tạo của Trái Đất. Những rung động tiêu cực là lệch pha với các nhịp điệu tự 

nhiên của Trái Đất, và cô ấy sẽ cố gắng để sửa chữa sự mất cân bằng này bằng cách 

di chuyển các địa tầng của cô ấy. Cô ấy đã đang sửa đổi các tần số của cô ấy để 

tương thích với các xung năng lượng đang đến từ Sự Chuyển Đổi Thiên Hà và từ 

những sự mở ra của các cổng. Nếu năng lượng bên trong hệ thống lưới của cô ấy là 

tiêu cực, điều này sẽ va chạm với các tần số đang đến, theo cách đó thường dẫn đến 

kết quả là các trận động đất, núi lửa phun trào và thời tiết khắc nghiệt. 

Những sinh mệnh từ các chiều kích trung gian du hành dọc theo các đường ley 

và các vortex của Trái Đất. Họ sử dụng hệ thống lưới điện từ của Trái Đất để định 

hướng và đẩy phi thuyền của họ. Nếu năng lượng của một vùng cụ thể của lưới là 

thiên về tích cực, thì sẽ càng có nhiều sinh mệnh giác ngộ du hành dọc theo khu vực 
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đó. Nếu năng lượng là thiên về tiêu cực, các bạn sẽ thấy những chủng tộc ngoài 

hành tinh tiêu cực hướng tới đó. 

Những người Arcturus là những người tình nguyện chủ yếu đang thanh lọc hệ 

thống lưới, các đường ley và các vortex của hành tinh Trái Đất. Đây là một công 

việc khổng lồ và họ đang khá bận rộn, do bởi số lượng vô cùng lớn những sự tiêu 

cực đang tìm cách thâm nhập vào trường điện từ của Trái Đất. Thêm vào với những 

người Arcturus, những người Pleiades khác nhau và những nhóm Sirius khác nhau 

cũng đang trợ giúp loài người, mặc dầu họ bị giám sát bởi những người Arcturus. 

Việc cân bằng hệ thống lưới của Trái Đất không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự siêng 

năng, tính kiên nhẫn, và một sự am hiểu về tự do ý chí của loài người. Điều này 

không chỉ đơn giản là hướng các năng lượng tích cực vào một nơi tiêu cực, bởi vì 

việc thay đổi năng lượng của một vortex hay một đường ley phải được thực hiện 
theo một cách không vi phạm vào tự do ý chí của những người đang gửi năng lượng 

đến địa điểm đó. 

Nói chung, công việc can thiệp vào lưới được thực hiện khi nó đã được xác định 

rằng việc bỏ mặc loài người với những phương cách của tự họ sẽ dẫn đến kết quả 

của những trận động đất thảm khốc, những trận phun trào núi lửa và những trận bão 
có khả năng hủy hoại sự lành mạnh của tất cả các linh hồn trên hành tinh. Nếu trạng 

thái của hệ thống lưới Trái Đất là như thế mà làm cho tất cả loài người bị nguy hiểm, 

thì những người Arcturus và các trợ lý của họ được cho phép sử dụng các tiến bộ 

công nghệ của họ để giúp lập lại sự cân bằng. 

Quá trình thực hiện việc cân bằng hệ thống lưới có một chút giống với kỹ thuật 

châm cứu trên thân thể con người. Những năng lượng thần thánh được rọi vào những 

vùng có vấn đề bằng cách sử dụng một sự kết hợp của công nghệ và tư tưởng. 

Một trong những nhóm Pleiades đang trợ giúp công việc lưới đã ứng dụng một 

phương pháp giúp đỡ để kích hoạt sự thức tỉnh của những linh hồn con người, cái 
đã được cho phép bởi những người Arcturus và các Hội đồng Ánh Sáng. Phương 

pháp đó là để lại theo sau trường điện từ các dấu hiệu dưới dạng các hình ảnh và các 

biểu tượng thần thánh, được biết đến là “các vòng tròn trên cánh đồng lúa mỳ” (crop 

circles) và các cánh đồng trồng cây lương thực khác. Xấp xỉ 80% các vòng tròn trên 

cánh đồng đã được tạo ra bởi những người Pleiades. 20% còn lại đã được tạo ra bởi 

con người và những nhóm ngoài hành tinh khác đang tìm cách bắt chước, mạo danh 

hoặc chơi xỏ họ. Các bạn có thể xác định những vòng tròn mà đã được tạo ra bởi 

những người Pleiades bởi các vòng tròn sẽ được xoay hay cuộn theo một hướng 

thuận chiều kim đồng hồ nếu năng lượng được đưa vào một đường ley hay một 

vortex, và sẽ ngược chiều kim đồng hồ nếu năng lượng được gỡ bỏ khỏi vortex hay 
đường ley. Những kẻ “chơi xỏ” không có được công nghệ để tạo ra các hình xoáy 

này trên cánh đồng theo cách thức tinh xảo và hoàn hảo như vậy. 
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Các đường ley và các vortex mạnh mẽ nhất nằm dọc theo các đường kinh tuyến 

và các điểm giao cắt tương đối đồng quy về gần với địa điểm nơi mà các bạn bắt 
đầu hệ thống đo lường thời gian (giờ GMT ở London). Đó là lý do tại sao một lượng 

lớn các vòng tròn lại xuất hiện trên các cánh đồng nước Anh. Một đường ley mạnh 

mẽ khác chạy ngang qua Ai Cập, vùng Trung Đông và Israel. Do bởi vùng đó hầu 

hết là sa mạc và thường không thích hợp cho các khuôn mẫu năng lượng để tạo nên 

biểu tượng kết nối, các vòng tròn trên cánh đồng hiếm khi được tạo ra dọc theo 
đường ley ở Trung Đông. Một đường ley mạnh mẽ khác chạy dọc theo “vành đai 

núi lửa” (Tây Bắc và Nam nước Mỹ, cực Đông Châu Á, quần đảo Polynesia và 

Indonesia, quần đảo Aleutian của Alaska và Siberia). 

Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 

Công việc lưới mệt nhọc của những người Arcturus và các trợ lý của họ đã giúp 
Trái Đất tránh được rất nhiều những thảm họa mà đã được tiên tri trước đây, nhưng 

bởi vì một số lượng lớn những linh hồn bị định hướng tiêu cực trên Trái Đất, sẽ là 

không thể để chống lại hoàn toàn tất cả những hành động mang tính sửa chữa lại 

của Mẹ Trái Đất. Nhóm chúng tôi, cùng với những người Arcturus và những Hội 

đồng Ánh Sáng khác nhau, đã làm những đánh giá đều đặn như là nơi đâu và khi 
nào thì gửi đến những năng lượng bảo vệ. Thông thường, chúng tôi cho phép xuất 

hiện các trận động đất và các vụ phun trào núi lửa. Đôi lúc chúng tôi có thể đưa 

những trận động đất ra xa ngoài khơi tránh các vùng đông dân cư, hoặc giảm cường 

độ của những trận động đất lớn, hoặc làm tiêu mất ứng suất bên trong lớp vỏ Trái 

Đất để chống lại sự phun trào của những núi lửa nào đó. 

Dự kiến của chúng tôi là giữ các trận động đất ở những vùng đông dân cư của 

thế giới dưới mức 8.0 độ Richter. Cho đến bây giờ, hầu hết các trận động đất lớn đã 

được di chuyển thành công ra xa ngoài khơi. Vào năm 2011, một trận động đất và 

sóng thần gây ra sự phá hủy một số lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản. Trận động 
đất này đã được cho phép xảy ra bởi vì mức độ phóng xạ rò rỉ là không đủ để gây 

nguy hiểm cho tất cả các dạng sống trên Trái Đất, và các nhóm khác nhau của chúng 

tôi đã xác định là sự cho phép xảy ra thảm họa này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ 

đến những người trong ngành công nghiệp hạt nhân rằng đã đến lúc phát triển những 

cách thức sản xuất và phân phối năng lượng an toàn hơn. Từ khi những lò phản ứng 
hạt nhân bị phá hủy, chúng tôi nhận thấy một vài linh hồn làm việc trong ngành 

công nghiệp đó đã chú ý đến sự cảnh báo, trong khi đó phần lớn vẫn không quan 

tâm. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không có ai trong chúng tôi ở các thế giới cao hơn 

đã từng có ý định gây ra một thảm họa trên Trái Đất của các bạn. Thêm nữa, chúng 
tôi đều đặn can thiệp vào các vấn đề của những người ngoài hành tinh tiêu cực khi 

những hành động của họ đe dọa toàn bộ chu trình sống trên Trái Đất. 
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Như đã tuyên bố trước đây, chúng tôi giữ sự can thiệp ở mức độ tối thiểu và 

hiếm khi chống lại những thảm họa do con người gây ra, thậm chí khi nó là chắc 
chắn xảy ra một thảm họa theo các hệ thống kiểm tra của chúng tôi. Trong một vài 

trường hợp hiếm hoi, chúng tôi sẽ cảnh báo các bạn trước khi sự kiện xảy ra, nhưng 

ở hầu hết các phần của Trái Đất, các bạn được phép làm xáo trộn hành tinh của các 

bạn bao lâu vẫn còn những nơi an toàn cho các Lightworker. 

Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation hay Galactic Federaion), một nhóm 

các linh hồn đến từ trên 1000 hệ thống sao, là nhóm chính có trách nhiệm vô hiệu 

hóa các loại hệ thống vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí điện từ của các bạn 

bất cứ khi nào nó được xác định là việc sử dụng những vũ khí như vậy có thể gây 

nguy hiểm cho toàn bộ Trái Đất. Họ đã phải can thiệp vào 5 trường hợp khác nhau 

khi mà các bạn có vẻ như sẽ tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Họ 
cũng đã chống lại việc sử dụng trên diện rộng của những loại vũ khí điện từ nào đó 

khi mà việc triển khai các loại vũ khí đó sẽ đe dọa sự mất ổn định hệ thống lưới của 

Trái Đất vượt trên điểm có thể hồi phục được. 

Họ cũng đã có một vài lần can thiệp vào các chương trình sửa đổi thời tiết của 

các bạn khi mà các phương pháp được dùng đã đe dọa sự ổn định bầu khí quyển của 
Trái Đất. Tuy nhiên, ngược lại với niềm tin của đa số, các chất hóa học mà được 

phun vào bầu khí quyển của các bạn để điều khiển thời tiết nói chung không tác 

động đáng kể đến những vùng cách xa đó hàng nghìn dặm. Các chất hóa học phục 

vụ cho những mục đích chiến tranh hoặc kiểm soát dân số về mặt sinh học chưa 
được hoàn thiện đến điểm mà cần phải có sự can thiệp trên diện rộng. Phần lớn 

những dấu vết (trails) được nhìn thấy trên bầu trời của các bạn liên quan đến sự 

ngưng tụ thông thường từ khói máy bay. 

Chúng tôi đã dự tính sự can thiệp vào chương trình biến đổi gen của các bạn và 

đã xem xét xóa bỏ một số những ô nhiễm từ các giếng gas tự nhiên nhưng chỉ là cho 
đến khi những vấn đề này không làm tổn thương Trái Đất một cách đủ để cần dừng 

một cách hoàn toàn các chương trình này. Ngoài ra, sẽ khó có thể can thiệp vào các 

thí nghiệm sinh học mà không làm chúng tôi xuất hiện rõ ràng trước các nhà khoa 

học của các bạn. 

Chúng tôi muốn lặp lại là chúng tôi không có ý định để lộ chúng tôi trước một 

số lượng lớn loài người. Chỉ một lượng nhỏ các linh hồn trên Trái Đất là cởi mở và 

dễ tiếp nhận những thông điệp của chúng tôi và thậm chí chỉ một vài người là đã 

sẵn sàng nhìn thấy phi thuyền đang hạ cánh ngay trước sân nhà họ. Hơn nữa, nhóm 

chúng tôi đã tiến hóa vượt trên nhu cầu sử dụng các thiết bị vận chuyển cơ khí. 

Một lý do khác mà chúng tôi không can thiệp vào nhiều chương trình hơn bởi 

vì một số lượng lớn các linh hồn trên Trái Đất đang trở nên hiểu biết về những nguy 

hiểm vốn có trong những nỗ lực về gen, sinh học và đặc biệt là trong những sinh vật 

http://www.google.com.vn/search?q=chemtrails&hl=vi&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=EcU8T7ulKuTgiAL6w5ykAQ&sqi=2&ved=0CEgQsAQ&biw=1280&bih=598
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biến đổi gen. Điều này có nghĩa là các bạn có thể đảo ngược một số những chương 

trình mang tính phá hủy mà không cần sự giúp đỡ trực tiếp từ chúng tôi. 

Chúng tôi lưu ý là việc sử dụng các loại cây lương thực biến đổi gen, và lượng 

lớn những loại thuốc trừ sâu trên những loại cây lương thực này, đã gây nguy hiểm 

cho các loài ong mật của các bạn và các loài côn trùng khác. Nếu số lượng ong giảm 

xuống dưới một điểm nào đó, một lượng nhỏ sự can thiệp có thể được thực hiện để 

đảm bảo là những loại cây lương thực sống còn sẽ tiếp tục được thụ phấn. Chúng 

tôi cũng đảm bảo với các bạn rằng một số những loại hạt không biến đổi gen sẽ 

được giữ an toàn khỏi sự giao phấn với các loại cây trồng đã bị biến đổi gen. 

Sự ô nhiễm điện từ 

Việc sử dụng các thiết bị viễn thông, bao gồm các tháp phát sóng điện thoại di 

động và các hệ thống khác, đã tạo ra các nhiễu loạn trong trường điện từ của Trái 
Đất. Những nhiễu loạn trường điện từ gây ra bởi con người thường gây nhiễu các 

nhịp điệu điện từ tự nhiên của các bạn và các nhịp điệu cơ bản của Trái Đất. Việc 

sử dụng một cách tập trung các tháp phát sóng di động và các sóng radio/TV cũng 

làm nhiễu các khả năng định vị của các loài chim và các loài côn trùng. 

Sự tác động của những nhiễu loạn này lên cơ thể con người mang tính tích lũy 
và sẽ đóng góp vào sự suy tàn của hệ thống miễn dịch trong một lượng lớn những 

sự ô nhiễm. Sự tác động đáng chú ý nhất chính là trong các thành phố của các bạn. 

Việc sử dụng điện thoại di động nhiều hơn 30 phút mỗi ngày (phụ thuộc vào từng 

thiết bị cụ thể và cách bảo vệ được sử dụng) có thể tạo ra một rung động dư đáng 
kể trong trường điện từ của các bạn. Có những cơ cấu bảo vệ và những bài tập bảo 

vệ mà các bạn có thể thực hiện để giảm thiểu sự ô nhiễm điện từ. Bởi vì thường khó 

để có thể nói một thiết bị bảo vệ cụ thể có hiệu quả như thế nào, cách tốt nhất là sử 

dụng nhiều thời gian tránh xa các thành phố đông đúc và ô nhiễm. Chúng tôi nhận 

thấy điều này không phải dễ dàng, nhưng sống trong những thành phố lớn làm hại 

hệ thống miễn dịch của các bạn trừ khi các bạn đã đang rung động ở mật độ 5. 

Thậm chí nếu thành phố nơi các bạn sống không phải chịu cảnh ngập lụt bờ 

biển hoặc các trận động đất chính, các bạn có thể xem xét việc di chuyển đến một 

nơi ít ô nhiễm hơn nhằm tránh xa sự ô nhiễm điện từ. (Chúng tôi sẽ thảo luận sau 

về một lý do quan trọng khác để tránh xa các thành phố - nền kinh tế mất ổn định 

đang tăng lên gần như hàng ngày). 

Những thay đổi của khí hậu 

Khí hậu của Trái Đất là một hệ thống phức tạp bị ảnh hưởng từ nhiều nguồn. 

Điều này bao gồm các dãy núi, các đại dương, các dòng hải lưu, các lưỡi lửa Mặt 

Trời, các ion dương bức xạ từ các thành phố lớn, các hệ thống áp cao và áp thấp, 
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các cơn lốc xoáy và các loại gió mùa thịnh hành và tác động tổng thể của sự quay 

của Trái Đất, cũng như độ nghiêng của các trục. Trong khi tác động của các trường 
điện từ lên thời tiết nói chung không rõ ràng, tuy thế mà, có một mối quan hệ giữa 

hai yếu tố này. 

Để đi vào chi tiết về mối quan hệ giữa điện từ trường và thời tiết sẽ cần một 

cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật cao và mở rộng, do đó chúng tôi sẽ cố gắng giữ 

nó đơn giản. 

Trái Đất là một Sinh Mệnh Ánh Sáng điện từ, tồn tại trong 7 tầng thứ. Các tầng 

thứ khác nhau tương tác với những tầng thứ khác, thường trong sự điều hòa và đôi 

lúc không. Mặc dầu thời tiết tồn tại trong các mật độ 4 và 5, nó thường bị nhầm lẫn 

là ở mật độ 3. Tư tưởng của con người là mật độ 4 và điện từ trường là mật độ 5. 

Một sự hiểu biết thông thường trong các thế giới cao hơn đó là tư tưởng của con 

người tác động đến thời tiết và ngược lại. 

Ảnh hưởng của những sự tiêu cực từ tư tưởng của số đông loài người lên các hệ 

thống điện từ của Trái Đất đã được viết chi tiết trong phần trước. Ảnh hưởng của tư 

tưởng tiêu cực lên thời tiết của Trái Đất sẽ được thảo luận ngay bây giờ. Một cách 

cơ bản, trường điện từ của Trái Đất tồn tại trong cả ba tầng thứ mật độ chính: 3, 4 
và 5. Tầng thứ thích hợp nhất với cuộc thảo luận của chúng ta là mật độ 4 bởi vì đó 

là thế giới của tâm trí nằm bên trên vật chất. 

Trong khi hầu hết các linh hồn cá nhân trên Trái Đất đã chưa hoàn thiện được 

các kĩ thuật psychokinetic (khả năng chuyển hóa năng lượng của tư tưởng thành một 
lực cơ học hữu hình nhằm di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, vv…), khi một lượng lớn 

những linh hồn đều nghĩ và cảm nhận theo cùng một cách (hay ít nhất là theo một 

cách tương tự nhau), có thể tạo ra những vortex tích cực hay tiêu cực tạm thời và đi 

vào thế giới địa vật lý tại điểm đó. Nếu tư tưởng trội là tiêu cực, những vortex này 

sẽ là tiêu cực. Thông thường những trường năng lượng tiêu cực như vậy tương tác 
với hiện tượng thời tiết vốn đã ở trong một trạng thái nhiễu loạn lớn (như là các hệ 

thống áp thấp mạnh, các trận cuồng phong, các trận lốc tố và các trận gió xoáy). 

Những sự mất cân bằng đã được tạo ra bên trong các vortex tiêu cực của ý nghĩ con 

người có thể tương tác với những hình thái thời tiết này, tăng cường tính phá hủy 

của chúng. Những ý nghĩ tập thể của loài người cũng có thể thay đổi hướng của các 

cơn bão. Ví dụ, một vài linh hồn cầu nguyện để một cơn lốc xoáy không tấn công 

ngôi làng của họ hiếm khi phát ra đủ năng lượng để tạo ra một sự khác biệt đáng kể. 

Điều này xảy ra là do niềm tin tiềm thức về sự bất lực nằm bên dưới sự cầu nguyện 

trong hầu hết các linh hồn. Nếu một nhóm các linh hồn giác ngộ cao sử dụng sự cầu 

nguyện một cách tập trung, các tác động có thể đáng kể hơn. 

Nếu các bạn là một Lightworker và các bạn sống ở một vùng thưa thớt dân cư, 

các bạn sẽ có một ảnh hưởng lớn hơn lên thời tiết xung quanh khu vực các bạn đang 
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sống so với khi các bạn sống trong một thành phố bởi vì trong một nơi đông đúc 

những ý nghĩ của các bạn có thể trở nên bị “ô nhiễm” bởi tư tưởng thịnh hành của 

khu vực đó. 

Ngoài ra, có những nhà siêu linh nổi tiếng thế giới đã không thể tác động đến 

các máy bán hàng tự động trong các casino đông đúc hoặc chiến thắng trò chơi xổ 

số do bởi sự can thiệp từ các hình tư tưởng của những người khác. Trong trường 

hợp xổ số, vấn đề khá rõ ràng. Các bạn có thể có hàng triệu người tất cả đang cố 

gắng để tác động đến những quả bóng nhỏ bé trong chiếc lồng, và tất cả năng lượng 

đó triệt tiêu lẫn nhau. Tuy thế mà, cũng đã có một số trường hợp giành chiến thắng 

trò chơi xổ số bằng các biện pháp tâm linh. 

Trở lại với cuộc thảo luận chính của chúng ta, trong khi nó không phải là một ý 

tưởng hay khi cho rằng các bạn có thể tác động đến thời tiết một cách trực tiếp tại 
tầng thứ tiến hóa của các bạn, nó cũng là quan trọng để đừng có phủ nhận bản chất 

quyền năng và tâm linh của các bạn. Chúng tôi đề xuất các bạn tiến lên và cố gắng 

tác động đến thời tiết, nhưng hãy làm nó một cách cẩn trọng. Bắt đầu sự cầu nguyện 

và thiền định của các bạn với một câu như là: “Nếu điều đó là cho sự tăng trưởng 

cao nhất và tốt nhất, hạnh phúc và sức khỏe của những người trong cộng đồng này, 
Tôi yêu cầu cơn bão này (hoặc trận động đất, hoặc trận phun trào núi lửa) dừng lại 

hoặc tránh xa nơi đây. Cảm ơn  Mẹ Trái Đất yêu dấu  đã đáp ứng lời cầu nguyện 

của tôi”. 

Nên biết rằng có rất nhiều trường hợp khi mà những linh hồn trong một vùng bị 

tác động bởi một thảm họa đã có một thỏa thuận tập thể để trải qua sự kiện đó. Một 

ví dụ như vậy là trận động đất sóng thần tại Indonesia cuối năm 2004 đã giết chết 

trên 200.000 người. Hầu hết các linh hồn trong vùng đó đã sống trong điều kiện hết 

sức nghèo nàn và một tỷ lệ lớn về cơ bản đã từ bỏ hy vọng sống một cuộc sống có 

đầy đủ ý nghĩa và hoàn thành mục tiêu linh hồn của họ. Một số đã đặc biệt đến để 
học về cảm giác như thế nào khi sống trong cảnh nghèo nàn và họ đã học được tất 

cả những cái mà họ khao khát từ trải nghiệm đó. Những người khác đã đến để dạy 

về tình yêu và tình thương cho những người bị ảnh hưởng nặng nề. 

Thảm họa này đã được cho phép xảy ra bởi vì thỏa thuận linh hồn tập thể (chủ 

yếu trong dạng tiềm thức) của những người sống tại vùng đó. Với những linh hồn 

giác ngộ trải qua kinh nghiệm đó, họ đã ở đó hoặc là để trợ giúp trong những cố 

gắng cứu hộ, hoặc là họ đã nhận được hướng dẫn rời đi trước khi sự kiện xảy ra. 

Một vài linh hồn đã thức tỉnh một phần có thể cần thanh lọc một số nghiệp hoặc cần 

hàn gắn một số vấn đề tình cảm và họ cần một sự kiện như vậy để giúp kích hoạt 

quá trình hàn gắn của họ. 

Bất kể lý do nào cho việc trải nghiệm một thảm họa liên quan đến thời tiết, vai 

trò của tư tưởng con người trong thời tiết cần được hiểu rõ. Loài người nói chung 
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đã chưa tiến hóa đủ để tác động một cách đáng kể đến các sự kiện tự nhiên, nhưng 

một cố gắng tập thể sẽ tạo nên một số khác biệt. Ví dụ, một loài người thống nhất 
có khả năng sửa đổi hướng đi của các đối tượng thần thánh. Ngược lại, một vùng 

với rất nhiều sự tiêu cực có thể mang đến những hình thái thời tiết không mong 

muốn. 

Điểm lại, phần lớn đều đồng ý là thời tiết có thể tác động đến các tâm trạng của 

con người, nhưng không có nhiều người hiểu được rằng có thể xảy ra điều ngược 

lại. Một vùng với rất nhiều những sự tức giận bị kìm nén, ví dụ như vậy, có thể hấp 

dẫn các trận bão dữ dội. Trong khi đó, có thể đơn giản hóa tối đa (và không phù hợp 

cho lắm) để nói rằng con người tự mang đến cho mình những thảm họa tự nhiên do 

bởi các vấn đề tình cảm chưa được xử lý của họ, tuy thế, có nhiều trường hợp mà ở 

đó điều này đã không diễn ra như vậy trong lịch sử Trái Đất. 

Bất kể con người đóng vai trò thế nào trong việc hấp dẫn hoặc đẩy lui những 

thiên tai liên quan đến thời tiết, vấn đề là có thể để hòa nhịp vào “các tâm trạng” của 

hành tinh Trái Đất và thấy trước được nơi nào thời tiết khắc nghiệt sẽ xảy ra và làm 

thế nào để được an toàn khỏi những trận bão dữ dội. 

Để làm điều này, bước đầu tiên là hòa nhịp vào thế giới tự nhiên. Điều này có 
vẻ hiển nhiên, nhưng rất nhiều linh hồn đã bị bắt lại trong các cuộc sống thường 

ngày của họ và họ hiếm khi dành thời gian để nhìn lên bầu trời và ghi nhận các loại 

và hướng đi của các đám mây. Các bạn có thể xác định được mức độ áp lực khí 

quyển thậm chí nếu các bạn không có bất kỳ thiết bị nào, bằng cách trở nên hiểu 

biết về những sự thay đổi tinh tế trong thân thể của các bạn và trong các loài động 

vật và thực vật. Một khu vực có thể thông tin tới các bạn những cảm nhận chung 

của nó về những mùa đang đến. Thậm chí nếu cây cối không rụng lá sớm, các bạn 

cũng có thể cảm nhận được sẽ có một mùa đông khắc nghiệt sắp xảy ra. 

Sau mỗi mục bên dưới, chúng tôi sẽ trao cho các bạn nhận thức của chúng tôi 
về những địa điểm có vẻ tương đối không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, 

như là các trận bão và các trận động đất dữ dội. Do bởi tự do ý chí, những địa điểm 

“an toàn” này có thể thay đổi theo thời gian, do đó nên xem điều này như một sự 

hướng dẫn chứ không phải là một sự chỉ đạo. 

Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội 

Trong khoảng 20 năm tiếp theo, số lượng và cường độ của các trận bão dữ dội 

có vẻ như sẽ tăng lên đáng kể. Ví dụ, năm 2011, đã là một trong những năm kỷ lục 

xuất hiện các trận lốc xoáy ở đất nước Hoa Kỳ. Nhiều dòng sông lớn nhất ở đất 

nước này đã có những trận lụt kỷ lục. Lụt lội nghiêm trọng cũng đã xuất hiện ở 

Trung Quốc. Các trận lốc tố trở nên thất thường, đôi khi xuất hiện trái mùa, và di 
chuyển theo các hướng đi không dự đoán được. Một số các thành phố lớn được dự 
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đoán sẽ nằm trên đường đi của các trận bão dữ dội khi những thay đổi của Trái Đất 

tiếp tục gia tốc. 

Những vùng có vẻ như sẽ gặp các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong những 

năm tới về bản chất cũng là những nơi đã đang trải nghiệm những hoàn cảnh này, 

bao gồm những phần của vùng Caribe, vành đai núi lửa Đông Á (Nhật Bản và 

Indonesia) và Bắc Australia (Queensland). 

Các thành phố nằm trên hướng đi của thời tiết khắc nghiệt có thể bao gồm 
Miami, Florida, Houston, Texas, New Orleans, Louisiana, Tokyo, Nhật Bản, 

Brisbane và Cairns, Australia, và nhiều nơi ở Châu Á (có quá nhiều những vùng 

đông dân cư để có thể đề cập đến từng nơi). 

Điều kỳ lạ là, một trong những vấn đề lớn nhất thách thức các thành phố lớn lại 

không phải là thời tiết khắc nghiệt, mà là sự khô hạn. Điều này là do hai yếu tố. Thứ 
nhất, sự ô nhiễm phát ra từ các thành phố có xu hướng hình thành nên các ion dương, 

cái mà có khả năng kiềm chế các cơn mưa. Các bạn có thể lưu ý là các trận bão lớn, 

phổ biến vẫn tấn công các thành phố một cách đều đặn, nhưng ở các vùng hoặc tại 

các thời điểm trong năm khi các trận bão xuất hiện tại các vị trí cục bộ hơn, chúng 

vẫn sẽ thường tấn công các thành phố lớn do bởi sự tích tụ của các ion dương. Thứ 
hai là, rất nhiều những linh hồn thích thời tiết ấm áp, nắng, bất kể là họ có sống ở 

một vùng khí hậu ấm áp hay không. Những hình tư tưởng kết hợp của cái như: “Mưa 

ơi, mưa ơi, đi đi, đến vào một ngày khác nhé!” có thể ảnh hưởng đến sự hình thành 

và đường đi của các cơn bão. Chúng tôi sẽ nói thêm về sự khô hạn trong mục tiếp 

theo. 

Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt 

Hầu như tất cả các vùng khác nhau của hành tinh đều trải nghiệm một số những 

điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại những thời điểm khác nhau trong năm. Bằng cách 

lắng nghe sự hướng dẫn bên trong của các bạn, các bạn có thể nhận được những chỉ 

dẫn như là khi nào thì trồng hoa màu, bảo vệ tài sản, tìm chỗ ẩn náu, vv… 

Có một vài nơi thường không bị những trận lốc tố, những cơn giông, những cơn 

cuồng phong, những trận bão, những cơn gió xoáy hoặc mưa đá lớn, sẽ bắt đầu trải 

nghiệm những điều này thường xuyên hơn. Tuy nhiên, với phần lớn các vùng, những 

vùng hiện đang ít bị ảnh hưởng bởi những sự kiện này sẽ đơn giản nhận được chúng 
thường xuyên hơn, với cường độ mạnh hơn. Nếu  các bạn đang sống ở một vùng 

núi cây cối rậm rạp, các bạn sẽ có xu hướng nhận những trận bão tuyết bất thường 

hơn (vài năm với tuyết rơi nhiều, những năm khác hầu như không có tuyết rơi). 

Nói chung, sẽ có một sự biến động lớn hơn bình thường ở các vùng ôn đới, 

nhưng các bạn sẽ có vẻ không trải nghiệm nhiều sự bùng nổ nghiêm trọng trong các 
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mùa ấm nếu các bạn sống ở các vùng rừng Bắc Mỹ, bán đảo Scandinavia và Siberia, 

hay những vùng phía Nam của Nam Mỹ và New Zealand. Lưu ý là các vùng đề cập 
bên dưới bao gồm những nơi ít có khả năng nằm trên đường đi của các trận mưa đá 

và các cơn bão, nhưng không bao gồm những nơi an toàn khỏi những sự khô hạn và 

lụt lội, cái mà sẽ được nói trong mục tiếp theo. 

Những nơi tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt 

Bắc Mỹ: Đông Nam Canada, Tây Bắc Hoa Kỳ 

Nam Mỹ: Những phần nào đó của Argentina, Brazil và Uruguay 

Châu Âu: Miền Nam nước Pháp, Bắc Italia, Hy Lạp 

Trung Đông: Hầu hết các vùng 

Châu Á: Vùng núi Ural, Mông Cổ, Tây Bắc Trung Quốc 

Châu Phi: Nam Phi 

Australia: Bắc New South Wales, Nam Queensland 

Khô hạn và lụt lội 

Mặc dầu có nhiều vùng trên thế giới sẽ có vẻ như không phải chịu sự tác động 

của các trận bão dữ dội, song hầu hết sẽ trải nghiệm những điều kiện thời tiết thất 

thường. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều trận lụt lội và khô hạn hơn, và các sự cố 
vốn là kết quả của sự mất cân bằng này cụ thể là: các trận cháy rừng, sạt lở, mất 

mùa, bệnh dịch, nạn đói và thiếu nước sạch. Một cách gián tiếp, điều này cũng có 

nghĩa là có nhiều bệnh dịch và ô nhiễm hơn. Không tính đến các nền kinh tế đang 

sụp đổ, nạn thất nghiệp và các món nợ khổng lồ sẽ xảy ra khi mà các chính phủ cố 
gắng dùng nguồn tài chính để khắc phục hậu quả ở những vùng bị ảnh hưởng nặng 

nề. 

Các công ty bảo hiểm của các bạn cuối cùng sẽ không thể chi trả nổi cho tất cả 

những sự sửa chữa và những thay thế cần thiết sau các thảm họa trên diện rộng. 

Hàng triệu người sẽ phải rời bỏ nhà cửa và các công việc của họ. Một số sẽ có những 
phương tiện để tái định cư, nhưng phần lớn sẽ trở nên vô gia cư và đành đi lang 

thang từ nơi này đến nơi kia để tìm kiếm thức ăn sạch và nước sạch. 

Các trận bão Mặt Trời tăng lên được kết hợp với vùng trống điện từ tạo ra do 

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà sẽ có xu hướng làm nóng và khô nhiều vùng trên Trái Đất. 

Điều này, cùng với sự phá rừng trên diện rộng và sự gia tăng của các khí nhà kính, 
sẽ gây ra một sự tăng lên tổng thể của nhiệt độ. Sự gia tăng nhiệt độ này sẽ không 
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đồng đều trên khắp thế giới, mà sẽ có xu hướng làm trầm trọng thêm các vùng vốn 

đã nóng. Sự khác nhau lớn nhất, cho những người trong các bạn lưu tâm đến những 
chi tiết này là nhiệt độ sẽ cao hơn vào ban đêm. Thêm vào với lượng nhiệt được 

phát ra từ các thành phố, sự bức xạ nhiệt từ bề mặt Trái Đất sau một ngày nắng sẽ 

có xu hướng bị giữ lại nhiều và nhiều hơn như là kết quả của hiệu ứng nhà kính. 

Chúng tôi nhắc các bạn rằng Sự Chuyển Đổi Thiên Hà chịu trách nhiệm cho 

khoảng 90% sự ấm lên của Trái Đất. Chỉ 10% được đóng góp từ việc đốt các nhiên 

liệu hóa thạch. Thậm chí nếu các bạn ngay lập tức dừng lại việc tạo ra các khí nhà 

kính (một điều mà chúng tôi tin là sẽ không xảy ra), sự ấm lên và khô đi của Trái 

Đất vẫn sẽ tiếp tục. 

Điều này không có nghĩa là toàn bộ thế giới sẽ trở thành một sa mạc, nhưng 

chúng tôi nhận thấy các sa mạc đang mở rộng khoảng 10% đến 20% từ bây giờ cho 
đến năm 2030. Trừ khi các bạn đặt cho các phương pháp nông nghiệp mới một 

quyền ưu tiên cao, có vẻ như là thực phẩm sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu, khi 

mà trong khoảng thời gian của sự chuyển đổi này, dân số của các bạn vẫn tiếp tục 

tăng lên, trong khi diện tích đất có thể trồng trọt đang giảm xuống. 

Mặc dầu lượng mưa tổng thể sẽ tăng lên, các trận bão sẽ trở nên chậm chạp hơn 
do bởi sự yếu đi của các dòng khí lưu và gió mùa tại một số vùng. Điều này sẽ khiến 

cho nhiều cơn bão kéo dài hơn và trong những vùng nhiệt đới nơi có độ ẩm cao, sẽ 

tạo ra lượng mưa lớn hơn tại những vùng cục bộ. 

Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác 

Một số người trong các bạn đã nhận được các lời dự đoán về một thời kỳ băng 

hà khác. Nghịch lý là sự ấm lên và khô đi của Trái Đất thực sự cho thấy sự lạnh đi 

bất thường ở một số vùng cụ thể. Có hai yếu tố chính xác định sự khắc nghiệt của 

mùa đông ở những vùng ôn đới, đông đúc dân cư của các bạn. Một là các dòng hải 

lưu, và hai là vị trí của các vùng áp cao ở các khu vực cận Bắc Cực. Chúng tôi cho 
rằng có những thay đổi từ trung bình đến nghiêm trọng trong các dòng hải lưu như 

dòng nước ấm từ vịnh Mêhicô qua Đại Tây Dương đến châu Âu (Gulf Stream), và 

ứng xử thất thường trong các vùng áp cao Bắc Canada, cái sẽ làm cho các nước và 

các tỉnh giáp với Bắc Đại Tây Dương có những nhiễu loạn lớn trong nhiệt độ từ năm 

này đến năm khác. 

Điều này đã xảy ra ở Anh Quốc, thông thường mùa hè nóng hơn và mùa đông 

lạnh hơn trong những năm gần đây. Có quá nhiều yếu tố phức tạp của các dòng hải 

lưu và các hệ thống áp cao để có thể nói một cách chi tiết, nhưng các bạn có thể chờ 

đợi nhiều sự cực đoan hơn trong những năm sắp tới. 
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Hãy để chúng tôi lặp lại sự tiên đoán của chúng tôi liên quan đến một thời kỳ 

băng hà sắp tới. Có một số những dự đoán rằng một thời kỳ băng hà nhỏ hoặc hoàn 
toàn trong vòng vài năm nữa. Chúng tôi không nhìn thấy điều này xảy ra ngay lập 

tức như vậy, nhưng chúng tôi nhìn thấy những mùa đông lạnh hơn ở một số vùng 

trên Trái Đất do bởi sự thay đổi của các dòng hải lưu. Đáng chú ý nhất, là dòng hải 

lưu Gulf Stream mà giữ cho Anh Quốc ấm hơn vào mùa đông, sẽ có vẻ như yếu đi 

và di chuyển đi, gây nên những mùa đông khắc nghiệt hơn ở vùng đó. 

Thời kỳ băng hà đáng kể tiếp theo có vẻ như sẽ xảy ra vào khoảng 500 năm nữa 

tính từ bây giờ. 

Lượng mưa nhiều và ít 

Trở lại với chủ đề lụt lội, chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề lớn hơn với những 

dòng sông, các con đê, các con đập, các cây cầu và vùng đất nông nghiệp phụ cận ở 

nhiều quốc gia của các bạn. 

Trong mùa xuân và mùa hè năm 2011, chúng tôi đã lưu ý đến việc ngập lụt lớn 

trên các dòng sông Mississipi và Misouri ở Hoa Kỳ, trong khi chỉ cách đó 300 km 

ở bang Texas, một trong những trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử của các bạn đã 

xảy ra. Cuối mùa hè năm 2011, đã xảy ra sự cố nóng bức và khô hạn tồi tệ nhất ở 

miền trung Hoa Kỳ kể từ trận hạn hán những năm 1930. 

Các bạn sẽ nhìn thấy nhiều hơn những sự chênh lệch này trong những năm sắp 

tới. Những cơn bão riêng lẻ sẽ đổ xuống một số vùng lượng mưa nhiều bằng cả năm. 

Những nơi cục bộ sẽ nhận được ít hoặc không có mưa, trong khi chỉ cách đó 100 

km, có những địa điểm tiếp tục ngập lụt. 

Sự phân bố không đồng đều này sẽ lần lượt gây nên những khó khăn trong 

nguồn cung cấp nước. Thêm nữa, nhiều nguồn cung cấp nước cho các thành phố 

lớn của các bạn đã bị ô nhiễm và điều này làm mọi thứ trở nên trầm trọng thêm. Ở 

một số nơi, các bạn có các thành phố phụ thuộc hoàn toàn vào một hồ chứa hay một 

con sông và những hồ chứa và những con sông này đang có khả năng khô cạn. 

Chúng tôi quan sát thấy ở một số những sa mạc của các bạn, có các sân golf 

tươi tốt, các công viên nước và các hồ nước nhân tạo. Có vẻ như trong các thành 

phố ở vùng sa mạc của các bạn phần lớn dân số đang từ chối tất cả mọi thứ cần thiết 

để khai thác được nước tại đó. Bao lâu dòng nước vẫn chảy ra khi các bạn mở khóa 

vòi nước, thì đó vẫn là “công việc vẫn như thường”. 

Chúng tôi lưu ý là các con sông, các con đập và các con kênh dẫn nước mà các 

thành phố lớn phải dựa vào chúng đang trở nên một trong những nguyên nhân cho 

những tranh cãi về quyền sở hữu nước, đặc biệt là trong vùng sa mạc Tây Nam Hoa 
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Kỳ, cũng như một số những con sông ở Bắc châu Phi. Điều đã được dự đoán bởi 

một số nhà khoa học của các bạn rằng vùng châu thổ sông Colorado sẽ không thể 
cung cấp cho nhu cầu nước của Los Angeles, Las Vegas và Phoenix vào khoảng 

năm 2030. 

Với một tỷ lệ đáng kể đất nông nghiệp ngập dưới nước do lụt lội, và các dòng 

sông, các dòng suối đang khô cạn trong một thời gian ngắn, nguồn cung thực phẩm 

chất lượng cao và nước sạch sẽ tiếp tục bị thu hẹp. 

Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực 

Trong các xã hội phương Tây (cũng như một số xã hội phương Đông) các bạn 

có sự phụ thuộc nặng nề vào các xí nghiệp chăn nuôi vận chuyển hàng hóa cách xa 

hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn km tới các trung tâm phân phối chính. 

Từ các trung tâm này, các xe tải chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vận chuyển thực 
phẩm đến các siêu thị và các cửa hàng. Nếu lụt lội hoặc hạn hán tấn công một trong 

những vùng trung tâm nông nghiệp này, thì sẽ cần thiết phải lấy lương thực từ nơi 

xa hơn nếu các bạn không có nguồn cung tại chỗ. 

Các bạn đã không nghi ngờ gì về sự tăng cao của giá nhiên liệu hóa thạch. Khi 

nó trở nên đắt hơn để vận chuyển các nguồn cung lương thực và nước khan hiếm, 
giá cả chắc chắn sẽ tăng lên. Người nhận thông điệp này đã lưu ý là trong năm 2011, 

giá trung bình của một số mặt hàng chính đã tăng lên khoảng 40% đến 80% so với 

năm trước. 

Chúng tôi cũng lưu ý các bạn là rất nhiều sự tăng giá này là do bởi sự đầu cơ 
tích trữ, một dạng vi phạm của luật chơi xuất hiện trên thị trường của các bạn. Về 

bản chất, những nhà đầu tư tài chính trông đợi giá của các nguồn cung sẽ tăng lên 

và họ đầu tư theo chiều hướng như vậy, buộc giá cả tăng lên một cách giả tạo vượt 

trên các mức giá bình thường theo nguyên tắc cung và cầu của kinh tế học. 

Để giảm giá, các công ty kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đang phải viện đến 
các cây lương thực biến đổi gen (GMO) và đang thực hiện các bước làm tắt trong 

các chương trình điều tra của họ. Các bạn có thể kết hợp điều này với sự kiện là một 

lượng lớn thực phẩm sản xuất từ các quốc gia công nghiệp hóa đã trở nên phụ thuộc 

nặng nề vào quá trình chế biến nhằm giữ cho thực phẩm để được lâu hơn trên các 

quầy hàng mà không bị hư hỏng. Tất nhiên, cũng có các chất hóa học làm cho thực 
phẩm có hương vị và nhìn đẹp hơn, nhưng hầu hết các chất hóa học đã được xác 

định là có hại cho thân thể con người. 

Chúng tôi không định nói dông dài về tình trạng đáng buồn trong hệ thống phân 

phối thực phẩm của các bạn. Không nghi ngờ gì, trong các vùng đất màu mỡ, những 

trang trại hữu cơ địa phương đang mọc lên (một lần nữa, thứ lỗi cho cách chơi chữ 
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của chúng tôi). Thành ngữ: “Ăn và tiêu tại chỗ” trở nên có giá trị hơn là một khẩu 

hiệu. Nó sẽ là một phương cách sống trong những năm sắp tới. Khi mà chỉ khoảng 
10% những vùng đất bề mặt của thế giới là được xem như những “vùng đất màu 

mỡ”, những người đang sống trong các thành phố trong sa mạc và những vùng khác 

với ít khả năng sản xuất nông nghiệp sẽ trải nghiệm một sự suy thoái mạnh trong 

tiêu chuẩn sống. Điều này sẽ tạo nên những sự di dân lớn. 

Đói và khát trong loài người 

Nhiều người hiện đã và đang thiếu ăn và thiếu nước. Điều này xảy ra là do tại 

những nước nghèo nhất không sản xuất đủ số lượng thực phẩm và nước sạch, trong 

khi ở những nước công nghiệp, điều này lại xảy ra là do sự ăn kiêng kham khổ và 

lạm dụng đồ ngọt và đồ uống có caffeine. Khi nền kinh tế của hầu hết các nước tiếp 

tục suy tàn, nhiều người sẽ cắt giảm để tiết kiệm tiền, lựa chọn món ăn màu sắc sặc 
sỡ không có dinh dưỡng bên trong thay cho sản phẩm lành mạnh có giá đắt hơn 

nhiều. 

Khi Trái Đất tiến đến năm 2015, những sự thiếu thốn các loại thực phẩm cơ bản 

sẽ bắt đầu xuất hiện (hoặc biến mất) trên các quầy bán hàng. Điều này xảy ra không 

chỉ bởi sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, mà còn bởi sự tăng cao của giá cả các 
loại nhiên liệu hóa thạch và sự mất ổn định trong các hệ thống chính phủ. Nhiều sự 

biến động và những cuộc nổi dậy hiện đã và đang diễn ra ở Trung Đông sẽ lan rộng 

đến những nước có sự ổn định hơn, bao gồm cả Anh Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí là 

Trung Quốc. Khi tiêu chuẩn sống giảm xuống, con người sẽ ít còn sức chịu đựng để 

tiếp tục sống trong một hệ thống của những người “có” và những người “không có”. 

Những cuộc nổi dậy này sẽ có xu hướng xảy ra ở những phần giàu có hơn của 

thế giới, bởi vì ở những vùng vốn đã khan hiếm thực phẩm và nước, có rất ít năng 

lượng để mà có thể phản kháng. Con người chỉ càng ngày càng quan tâm hơn đến 

việc cố gắng sinh tồn theo cách ngày qua ngày. 

Như đã đề cập ở phần trước, một ngày sẽ đến, khi những băng cướp đi lang 

thang tìm kiếm thức ăn và nước uống sẽ tràn qua các thị trấn, làng mạc và cướp bóc 

mọi thứ khi chúng đi qua. Những cộng đồng nào đang rung động ở mật độ 4 và trên 

đó sẽ không phải là nạn nhân của những người đang tuyệt vọng vì sự sinh tồn, bởi 

vì nguyên tắc vô hình về mặt tâm lý (đã được thảo luận trước kia). Trong một số 
trường hợp, những người tuyệt vọng sẽ không nhìn thấy những cộng đồng giác ngộ 

này và thậm chí nếu họ nhìn thấy, họ sẽ không thể xâm chiếm và kiểm soát do bởi 

sự rung động khác nhau giữa những băng cướp lang thang và những Lightworker. 

Khoảng 10% loài người có thể chết do hạn hán và lụt lội từ bây giờ đến thời 

điểm 2030, hay nói  chính xác hơn, từ các hậu quả của những thiên tai này - dịch 
hạch, bệnh tật, và tình trạng chính trị và xã hội như đã kể trên (điều này không bao 
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gồm sự hư hỏng hệ thống miễn dịch). Số lượng bị kiệt sức trong một trận lụt, hay bị 

chết do khát nước trong sa mạc nóng bức, sẽ tương đối nhỏ. Viễn cảnh có vẻ thực 
tế hơn là sự đau ốm từ nước bị ô nhiễm (có cả trong lụt lội và hạn hán) cũng như 

nạn đói từ sự mất mùa. 

Trong bảng dưới, các bạn sẽ lưu ý rằng nhiều vùng được tiên đoán là bị hạn hán 

và lụt lội đã xảy ra những hình thái thời tiết này. Chúng sẽ đơn giản xảy ra với tần 

suất lớn hơn và những sự bùng nổ nghiêm trọng hơn. 

Những vùng có khả năng xảy ra hạn hán và lụt lội 

Bắc Mỹ: Đồng bằng sông Mississippi và New Orleans (lụt lội), Nam Florida 

(hạn hán và lụt), Trung California bao gồm các vùng châu thổ và San 

Joaquin/Thung lũng sông Sacramento (lụt), Nam California (lụt và trượt lở, đặc 

biệt trong những năm El Nino), Trung Tây Hoa Kỳ (hạn hán và lụt), những vùng 
cao nguyên Trung Nam Canada (hạn hán và lụt), những vùng châu thổ cao thuộc 

Trung Mexico (hạn hán và lụt), những phần của Guatemala và El Salvador (lụt). 

Nam Mỹ: Phần cao hơn của châu thổ sông Amazon (hạn hán và lụt), bờ biển 

Tây Nam bao gồm Brazil và Argentina và các thành phố chính của bang Rio de 

Janeiro và Buenos Aires (hạn hán). 

Châu Âu: Nam Anh Quốc (lụt và hạn hán), Bắc và Trung Pháp (lụt và hạn 

hán), các phần của Bỉ và Hà Lan (lụt), Nam Tây Ban Nha (hạn hán), Bắc Italia 

hạ Milan (lụt), những phần của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ (hạn hán), những phần 

của Yugoslavia và Tây Nga (hạn hán và lụt). 

Châu Phi: Các nước phía Bắc (lụt), các nước Trung Đông (lụt), các vùng 

Trung Tây (hạn hán). 

Châu Á: Bắc và Trung Nga (hạn hán), Bắc Trung Quốc (lụt), Nam Trung 

Quốc (hạn hán), Malaysia (lụt), Bắc Nhật Bản (hạn hán), Trung Ấn Độ (hạn hán 

và nóng quá mức), Nam Ấn Độ (lụt). 

Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán 

Trong việc xác định tiêu chuẩn của chúng tôi cho những nơi tốt nhất để sống, 

chúng tôi đang đưa vào tính toán nhiều yếu tố bên cạnh vấn đề khí hậu, bao gồm sự 

đánh giá cơ sở hạ tầng đã có để tiêu thụ thực phẩm sản xuất tại địa phương, cũng 

như các hệ thống nước ngầm và mức độ ô nhiễm. Ví dụ, thung lũng San Joaquin 
của California miền Tây Hoa Kỳ có thể sản xuất rất nhiều lương thực (cho đến khi 

mực nước biển ngập các con đê trong vài năm nữa), nhưng chất lượng của thực 

phẩm nói chung là rất kém, với lượng lớn các loại thuốc trừ sâu trong hầu hết các 
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loại lương thực và đất bạc màu do khai thác quá mức. Vùng này hiện đang trồng 

khoảng 1/4 lượng lương thực được phân phối ở Hoa Kỳ. Do đó, những thung lũng 
nội địa của California không nằm trong danh sách an toàn được kiến nghị. Nói chung 

tất cả những vùng được liệt kê bên dưới cần cao hơn ít nhất 6 mét so với mực nước 

biển để được xem là an toàn. Danh sách dưới đây: 

Những nơi tốt nhất để tránh hạn hán và lũ lụt 

Tây Nam và Đông Bắc Canada 

Tây Bắc Và Đông Bắc Hoa Kỳ 

Những phần nằm trong nội địa Tây Nam Hoa Kỳ 

Costa Rica và những phần Trung Mỹ 

Uruguay và những phần của Argentina 

Nam Pháp và Bắc Tây Ban Nha 

Những phần thuộc núi Ural ở Bắc Nga 

Những phần Tây Trung Quốc và Nam Siberia 

Những phần Trung và Nam Châu Phi 

Những phần Bắc New South Wales, Australia 

Lưu ý: Các bạn cũng có thể thấy là Anh Quốc không nằm trong danh sách. Điều 
này một phần là bởi đề phòng việc những mùa hè sẽ trở nên nóng hơn và những 

mùa đông sẽ lạnh hơn do sự thay đổi của dòng hải lưu Gulf Stream. Nó cũng là do 

bởi yếu tố đất bạc màu và việc chăn thả gia súc quá mức trong một số vùng. 

Những trận động đất và phun trào núi lửa 

Chúng tôi đã đề cập đến trong cuộc thảo luận của chúng ta về sự cân bằng những 

tiêu cực trong hệ thống lưới của Trái Đất là những nhóm khác nhau đang làm việc 

với Trái Đất sẽ làm những gì tốt nhất có thể để chống lại bất cứ trận động đất mạnh 

nào xuất hiện trong hay xung quanh các thành phố lớn. 

Điều đó nói rằng, trong mục này chúng tôi sẽ thảo luận về khả năng xảy ra các 
trận động đất lớn và nơi nào được thấy trước. Chúng tôi sau đó sẽ nói chi tiết những 

nơi có vẻ như ít có khả năng xảy ra động đất. 
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Một số lượng nào đó các trận động đất là một sự bình thường, một phần tự nhiên 

của chu trình tiến hóa của Trái Đất và có thể được xem như sự dịch chuyển dần dần 
của các mảng kiến tạo. Tuy nhiên, các bạn cũng có các yếu tố mất ổn định gây ra 

bởi con người và các linh hồn ngoài hành tinh tiêu cực. Những yếu tố này gồm: (1) 

năng lượng tiêu cực đang phát ra bởi số lượng lớn loài người (và những người ngoài 

hành tinh tiêu cực), đặc biệt là những người đang sống trên hoặc gần các đường ley 

và các vortex; (2) những tác động của sự đứt gãy thủy lực tầng đá phiến sét do bởi 
việc khai thác khí gas tự nhiên (một hoạt động thường được biết đến là “fracking”); 

(3) những thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất, một hoạt động đã giảm đi trong 

những năm gần đây, nhưng vẫn xuất hiện ở một số nước; (4) sự tăng lên của các 

hoạt động núi lửa ở những phần nào đó trên “vành đai núi lửa” đã kích hoạt các trận 

động đất và sóng thần trong một số trường hợp; (5) một số lượng nhỏ các rung động 
gây ra bởi điện từ do con người (và những người ngoài hành tinh tiêu cực) đang cố 

làm thay đổi phần trên của bầu khí quyển trong các dự án như là HAARP; và (6) sự 

tác động có chủ ý vào hệ thống từ trường của Trái Đất bởi những nhóm ngoài hành 

tinh tiêu cực. 

Các bạn cần ghi nhớ rằng các hoạt động của những nhóm ngoài hành tinh tiêu 
cực đang bị giám sát chặt chẽ bởi nhiều nhóm ngoài hành tinh tích cực và trong 

những trường hợp nào đó khi hoạt động của những người ngoài hành tinh tiêu cực 

đe dọa đến toàn bộ Trái Đất, chúng sẽ bị vô hiệu hóa bởi những nhóm ngoài hành 

tinh tích cực. 

Những lời tiên tri mà nói rằng những mảng lớn lục địa sẽ biến mất dưới biển, 

hoặc những mảng lục địa lớn sẽ dâng lên cao hàng nghìn mét là những sai lầm, hoặc 

được dựa trên một khung thời gian rất lớn (tương đối lớn so với các thế hệ loài 

người). Nói một cách khác, người nhận thông điệp này đã nói một cách chính xác 

rằng cần phải có những trận động đất mạnh cấp 9.0 xuất hiện hàng ngày trong 
khoảng 30 năm để làm cho những ngọn núi cao 4.000 mét chìm xuống biển, hoặc 

những ngọn núi mới nâng lên đến độ cao như vậy. 

Trong sự tăng lên mãnh liệt của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (cho đến tận năm 

2025), tần số và cường độ của các trận động đất sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng không 

đến mức như đã được mô tả trong nhiều lời tiên tri “diệt vong và u ám”. Nhiều lời 
tiên tri mang tính diệt vong đã được đưa ra như những sự cảnh báo cho loài người 

rằng điều này có thể xảy ra nếu con người không làm những sự thay đổi lớn. Tuy 

nhiên, chúng tôi nhận thấy có ít hơn 0,1% khả năng có thể xảy ra các trận động đất 

mang tính hủy diệt trong những sự chuyển đổi cổng. 

Về bản chất, nếu không có sự can thiệp vào các vấn đề của loài người từ những 
nhóm ngoài hành tinh tích cực, những thay đổi của Trái Đất quả thực sẽ nghiêm 

trọng hơn nhiều so với điều hiện đang diễn ra. Điều này là bởi sự tiêu cực phát ra 

dọc theo các đường ley và các vortex sẽ kích hoạt một số lượng lớn các trận động 
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đất trên cấp 9.0 vào thời gian này. Thêm nữa, như đã nói nhiều lần trước đây, các 

bạn có vẻ như sẽ tự hủy diệt mình với các loại vũ khí hạt nhân trong ít nhất 5 trường 

hợp. 

Nếu không có Sự Can Thiệp Thần Thánh trong dạng của các sinh mệnh tích cực 

từ các chiều kích cao hơn, những người ngoài hành tinh tiêu cực sẽ chiếm đoạt thành 

công hành tinh của các bạn, hoặc là trực tiếp, hoặc là thông qua sự nhân giống. Một 

số những nhóm này sẽ tìm ra một cách phá hủy tất cả các dạng sống trên hành tinh 

ngoại trừ những người thích hợp với những mục tiêu ích kỷ của họ. 

Sự kiện có thực là các bạn đang đọc những lời này ở đây có thể đóng góp cho 

những Sự An Bài Thần Thánh khác nhau đã được ban ra để đảm bảo luôn luôn có 

các nơi an toàn cho các Lighworker. Bây giờ, hãy để chúng tôi mang tới một cái 

nhìn về những nơi có khả năng nhất và ít khả năng nhất xảy ra các trận động đất và 
các trận phun trào núi lửa trong những năm sắp tới trên Trái Đất. Mặc dù thông tin 

về Sự An Bài Thần Thánh đã được đưa ra bên trên, đây là những sự tiên đoán mới 

nhất về vị trí các trận động đất và phun trào núi lửa sẽ xuất hiện cũng như vị trí của 

nhưng nơi an toàn có ít hoặc không có động đất và núi lửa phun trào. 

Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa 

Trước tiên, hãy để chúng tôi trả lời về một vài lời tiên tri hiện đã được đưa ra 

bởi những người khác trước khi chúng tôi đưa ra lời tiên tri của mình. Chúng tôi 

không cho rằng có một sự phun trào của siêu lòng chảo, hồ Yellowstone tại vườn 

Quốc Gia Yellowstone, trong khoảng 10.000 năm. Một sự phun trào như vậy sẽ làm 

cho hầu hết phần Bắc Canada và Bắc Hoa Kỳ không thể sống được trong nhiều năm. 

Chúng tôi không cho rằng những núi lửa sẽ phun trào đến một mức độ khắp thế 

giới để gây ra 3 ngày đen tối, tức là, một sự kiện kiểu mùa đông hạt nhân. 

Tại thời điểm này, có ít hơn 50% cơ hội để núi lửa Mount Shasta Bắc California 

sẽ phun trào trong vòng 30 năm nữa. 

Núi lửa Mount Rainier ở bang Washington có cơ hội 50/50 để phun trào trong 

vòng 30 năm nữa. Những nhóm ngoài hành tinh nào đó đang tính toán tình trạng để 

biết khi nào sự can thiệp là cần thiết. 

Có hai núi lửa ở Bắc Canada và hai cái khác ở Nam Alaska có thể phun trào, 

cũng như hai cái nữa ngoài vành đai đảo Aleutian. Có 3 núi lửa ở vùng Châu Á 
thuộc “vành đai núi lửa” có thể phun trào. Có 2 núi lửa ở Indonesia và 2 cái ở 

Philippine có thể phun trào. Những núi lửa này phụ thêm vào những cái đã đang 

hoạt động. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn, như là tên của từng núi lửa và khả 

năng phun trào của nó, thì hãy cung cấp cho người nhận thông điệp này những bản 
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đồ địa lý. Ghi nhớ là những hoạt động của những người Arcturus đang ảnh hưởng 

đến khả năng của những sự phun trào này. 

Với các trận động đất, chúng tôi cho rằng có vài trận động đất vừa phải trong 

vùng Nam California, nằm giữa 6.0 và 7.0 độ Richter, trong vòng vài năm nữa, 

nhưng trận động đất duy nhất chúng tôi nhìn thấy trên cấp 8.0 sẽ xuất hiện khoảng 

200 dặm ngoài khơi Eureka, California. Chúng tôi thấy một trận sóng thần mức độ 

vừa phải xuất phát từ trận động đất đó. Thời gian cho trận động đất này là vào mùa 

xuân hoặc mùa hè năm 2012. 

Khoảng 300 dặm phía Tây bán đảo Olympic, chúng tôi thấy một trận động đất 

xuất hiện nằm giữa 7.0 và 8.0 độ Richter. Chúng tôi nhìn thấy một trận sóng thần 

nhỏ xuất hiện. Trận động đất này rất có thể xảy ra vào mùa thu năm 2012. 

Nam quần đảo Aleutian, chúng tôi nhìn thấy vài trận động đất trong khoảng 7.0 
đến 7.5 độ, tạo ra những đợt sóng thần nhỏ. Những trận động đất này sẽ có vẻ tiếp 

tục suốt năm 2012 và 2013. 

Tại Nhật Bản, chúng tôi nhìn thấy thêm 2 trận động đất trong khoảng 7.0 đến 

8.0 độ Richter, tạo ra những đợt sóng thần nhỏ, chắc chắn đó là những dư chấn của 

trận động đất mạnh 9.0 độ Richter đã xuất hiện vào đầu năm 2011. Vào thời gian 
cuốn sách này được in ra, những dư chấn này sẽ có vẻ như đã xuất hiện. Thời gian 

là cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012. 

Chúng tôi thấy 2 trận động đất mới không liên quan đến trận động đất năm 

2011, một ở phía Bắc Nhật Bản và một ở phía Nam, trong khoảng 6.0 đến 7.0 độ 

Richter trong năm 2012 và 2013. 

Chúng tôi thấy 2 trận động đất ở Indonesia trong khoảng 7.0 và 7.5 độ Richter. 

Tại thời điểm này, chúng tôi không cho rằng có những đợt sóng thần lớn từ những 

trận động đất này. Thiệt hại sẽ tương đối nhỏ. Thời gian có thể cho những trận động 

đất này là gần cuối năm 2012 (xung quanh thời điểm mở cổng). 

Chúng tôi thấy một trận động đất ở Chile, Nam Mỹ, khoảng 7.5 độ. Chúng tôi 

đang làm việc với những người Arcturus để giúp di chuyển trận động đất này ra xa 

ngoài khơi. Tuy thế mà, chúng tôi cho rằng có một số thiệt hại và thương vong. Thời 

gian cho trận động đất này là không chắc chắn. Lúc đầu nó được dự đoán là cuối 

năm 2011, nhưng những người Arcturus đang cố gắng đẩy nó sang năm 2013. 

Chúng tôi nhìn thấy một trận động đất ngoài khơi bờ biển phía Tây Châu Phi 

vào khoảng 6.5 độ Richter. Ở thời điểm này chưa tính toán được thời gian của nó. 
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Chúng tôi thấy một trận động đất ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6.5 độ 

Richter. Chúng tôi có một số người nhận thông điệp ở vùng đó hy vọng sẽ cảnh báo 
cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ để sẵn sàng. Đây không phải là một trận động đất đặc 

biệt mạnh, nhưng tiêu chuẩn xây dựng ở vùng đó có thể gây ra những thiệt hại lớn 

trong những trận động đất trên 6.0 độ Richter. Thời gian của trận động đất này là 

giữa năm 2012 đến giữa năm 2013, sẽ tạo thêm thời gian cho con người gia cố lại 

nhà cửa của họ ở mức độ nào đấy.  

Chúng tôi thấy 2 trận động đất ở miền trung Trung Quốc trong khoảng 6.5 đến 

7.0 độ Richter, chủ yếu ở những vùng tương đối thưa thớt, vào năm 2012 và 2013. 

Chúng tôi thấy vài trận động đất ở đới đứt gãy Madrid miền trung Hoa Kỳ trong 

khoảng 6.0 đến 6.5 độ Richter. Chúng tôi thấy các vụ vỡ đê dọc theo các con sông 

chính trong vùng đó như kết quả của các trận động đất. Các nhà khoa học của các 
bạn đang cố gắng gia cố lại các con đê sau trận lụt lịch sử trong mùa xuân và mùa 

hè năm 2011 ở những vùng gần đới đứt gãy Madrid. Vào lúc cuốn sách này được in 

ra, vài trận động đất nhỏ sẽ xuất hiện (cuối năm 2011), chúng là những tiền đề cho 

những trận động đất lớn hơn trong năm 2012 và 2013. 

Chúng tôi thấy vài trận động đất nhỏ hơn ở vùng Trung Đông. 

Chúng tôi thấy 2 trận động đất ở Mexico trong khoảng 6.5 đến 7.0 độ Richter. 

Những trận động đất này có vẻ xuất hiện ở các vùng núi cao Nam và Đông thành 

phố Mexico, chỉ gây ra những thiệt hại nhỏ. Những người Arcturus đang cố gắng di 

chuyển những trận động đất nhỏ trong khoảng 5.5 đến 6.0 độ ra xa Mexico City, khi 
mà có hàng triệu cư dân của thành phố này đang sống trong các căn nhà dưới mức 

tiêu chuẩn có khả năng bị phá hủy hoàn toàn trong những trận động đất trên 5.0 độ 

Richter. 

Những nơi an toàn nhất trong những trận động đất và phun trào núi lửa 

Đông Canada và Đông Hoa Kỳ 

Tây Gulf của Mexico 

Anh Quốc và Scandinavia 

Trung Âu 

Bắc Siberia 

Đông - Nam Mỹ 

Đông và Trung châu Phi 
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Tây Australia 

Những sự thay đổi của đường bờ biển 

Hầu hết những thay đổi có vẻ sẽ xuất hiện dọc theo đường bờ biển của các bạn 

là cái mà các bạn sẽ trông đợi khi một lượng lớn nước dâng lên khoảng vài mét 

trong giai đoạn 10, 20 hay 30 năm nữa. Điều này sẽ bao gồm sự xói mòn từ từ các 

bãi biển và sự ngập mặn của các con sông, sự xâm nhập của nước mặn vào các con 

đê chắn sóng trong mùa lụt, sự tái ngập vùng đầm lầy bởi nước biển, vv… 

Sự dâng lên dần dần của nước biển sẽ không gây ra sự phá hủy ngay lập tức. 

Nó là sự kết hợp của nước biển dâng lên và những trận bão dữ dội, và kết quả của 

sự dâng nước lên do bão, sẽ phá hủy các cơ sở vật chất và các cộng đồng ven biển. 

Ví dụ, nếu một cơn bão di chuyển vào bờ biển phía Đông của nước Mỹ vào thời 

điểm triều cường, các bạn sẽ thấy nước biển dâng lên, kết hợp với thủy triều, làm 
tăng thêm tình trạng nước biển dâng cao do bão. Do bởi hướng xoáy ngược chiều 

kim đồng hồ của những trận bão trên bán cầu Bắc nên nếu các bạn sống ở phía Bắc 

so với tâm bão khi nó tấn công vào bờ, các bạn sẽ thấy gió hướng vào bờ, thêm vào 

đó, hướng đi của bão sẽ làm tăng thêm tình trạng dâng lên của nước biển. 

Có vẻ có một số thành phố ven biển được chuẩn bị tốt hơn cho những thứ như 
vậy hơn các thành phố khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã quan sát thấy trong hầu hết 

các thành phố của các bạn, việc thu lợi nhuận đã là một ưu tiên cao hơn cho sự an 

toàn trong việc xây dựng công trình. Thậm chí nếu các bạn dùng các phương tiện 

bảo tồn, sớm hay muộn bãi biển công cộng đó cũng sẽ trải nghiệm tác động sóng 

cao bất thường. 

Các bạn có thành ngữ, “nếu các bạn xây nhà trên cát …” Nói một cách khác, 

đừng có dính mắc vào các tài sản ven biển của các bạn, và nên có một kế hoạch dự 

phòng ở đâu đó. 

Di cư khỏi các thành phố ven biển 

Khi khí hậu biến động nhiều hơn và mực nước biển tăng lên, một lượng lớn 

người sống ở các thành phố ven biển sẽ di chuyển đi nơi khác. Điều này, cùng với 

sự mất ổn định của nền kinh tế đang tăng lên trong hầu hết các nước, sẽ buộc rất 

nhiều người phải di cư đi xa khỏi những nơi cư trú hiện tại của họ. Nếu họ có đủ 

khả năng để mua một ngôi nhà vùng nông thôn, họ sẽ làm vậy, nhưng phần lớn sẽ 
hoặc là không có sự lựa chọn, hoặc sẽ không có sự sáng suốt để biết làm thế nào 

thực hiện lựa chọn đó. Cuộc di cư lớn này sẽ có vẻ như chậm chạp vào lúc đầu và 

sau đó gia tăng tốc độ khi những thảm họa trên diện rộng tiếp tục diễn ra. 
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Do bởi luật hấp dẫn, những linh hồn sẽ có xu hướng di cư đến những nơi thích 

hợp với tầng thứ rung động của họ. Trong một số trường hợp, các vấn đề về nghiệp 
sẽ dẫn họ đến những vùng nơi họ dạy hoặc học được các bài học cụ thể, do đó sẽ 

không phải là hoàn toàn chính xác để nói rằng: “Sự sợ hãi sẽ đến với những nơi mà 

những người ở đó đang sống trong sự sợ hãi và tình yêu sẽ đến những nơi mà những 

người ở đó đang sống trong tình yêu”. Các bạn có thể có bổn phận để là một sự hiển 

hiện của tình yêu và tình thương và đi đến nơi mà những người khác đang sống 
trong nỗi sợ hãi nhằm minh chứng cho một cách sống khác. Những người đang sống 

trong sự sợ hãi có thể bị hấp dẫn đến một nơi yêu thương bởi vì linh hồn họ đã sẵn 

sàng học hỏi về tình yêu. 

Nói chung, nếu các bạn có một tư tưởng yêu thương và sáng suốt, các bạn sẽ 

được hấp dẫn đến một nơi an toàn. Các bạn có vẻ như sẽ nhận được một số dạng 
của sự cảnh báo trước khi một thảm họa tấn công và sự cảnh báo sẽ khuyến khích 

các bạn hành động trước khi quá muộn. Sự cảnh báo có thể không úp mở, khi một 

người hướng dẫn tinh thần đang đến trong một linh ảnh và nói với các bạn cần phải 

di chuyển, hay nó có thể rõ ràng hơn, như là bị mất việc và nhận được một công 

việc mới ở một địa điểm an toàn. 

Những người đang tiếp nhận những người di cư, những người tham dự vào trong 

“những sự sắp đặt Thần Thánh” này, có thể biết hoặc không thể biết được lý do tại 

sao họ lại đang thuê mướn người công nhân bỏ đi này, hay đang nhận một người 

đầy sợ hãi vào nhà của họ bất chấp sự phản đối của bản ngã. 

Cho dù các bạn sáng suốt như thế nào hoặc có trực giác như thế nào, các bạn 

cũng sẽ không thể nhìn thấy tất cả chi tiết của những thay đổi đang đến của Trái 

Đất. Thậm chí nhóm chúng tôi (Những Đấng Sáng Tạo) cũng không thể biết hết 

được tất cả mọi thứ sẽ diễn ra. Đó là vẻ đẹp (và cũng là tai ương) của tự do ý chí. 

Điều tốt nhất các bạn có thể làm là yêu cầu CHD (God Presence) bên trong của các 
bạn hướng dẫn các bạn khi các bạn xác định nơi an toàn nhất và tốt nhất để sống. 

Vị trí lý tưởng sẽ là nơi khuyến khích sự tăng trưởng linh hồn của các bạn, cũng như 

mang đến một sự nhận thức lành mạnh. Tuy nhiên, điều này không phải là không 

có những thách thức của nó. Một con đường tăng trưởng nhanh của linh hồn hầu 

như không bao giờ dễ dàng. Nhưng các bạn sẽ có được cái để đáp ứng được với 

những thách thức này. 

Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao 

Các nhà khoa học chính thống của các bạn đã thừa nhận rằng rất nhiều những 

đường bờ biển của các bạn sẽ bị thay đổi trong những năm sắp tới. Những sự bất 

đồng chính xảy ra từ dự đoán là mất bao lâu nó sẽ ngập các thành phố lớn. Các nhà 

khoa học bảo thủ hơn thì nói rằng có thể mất 100 năm trước khi Miami và Fort 

Lauderdale biến mất dưới lòng biển, trong khi một vài người khác nói rằng nó có 
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thể xảy ra trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Đánh giá của chúng tôi là tương tự với 

bộ phận thiểu số các nhà khoa học cho rằng quá trình ngập lụt vùng duyên hải đang 
tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Điều này chúng tôi cho là do có 

những tác động của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà đang làm trầm trọng thêm vào các 

yếu tố khác có liên quan. Một yếu tố chính (đã thảo luận trước kia) là sự tăng lên 

của nhiệt độ bề mặt đại dương và làm tăng thêm các cơn bão dữ dội. 

Một vấn đề lớn mà con người có liên quan là sự phát triển quá nóng của những 

vùng đất nhạy cảm, như là các đầm lầy, các vùng đất ngập nước và các vùng đồng 

bằng. Mặc dù sự tăng lên của mực nước biển sẽ có một tác động lớn lên tất cả những 

người đang sống ở những cao độ nhỏ hơn 6 mét, những người đang đi tiên phong 

và thực hiện các bước đi cần thiết có thể giảm thiểu những thiệt hại của họ do sóng 

biển và xói mòn. 

Nếu các bạn có một ngôi nhà trên bãi biển, ít nhất hãy nâng nó lên trên những 

cây cột và dầm có khả năng chịu đựng được tác động của gió bão và sóng cao 10 

mét. Thêm nữa, các bạn nên xem xét bán nhà trên bờ biển và di chuyển vào sâu 

trong đất liền ít nhất 20 đến 30 dặm, đến một cao độ ít nhất là 30 mét (để được an 

toàn), hoặc ít nhất 10 mét (để được an toàn trong giai đoạn ngắn). 

Nhiều người sống trong các thành phố không tin là họ có đủ khả năng để di 

chuyển bởi vì công việc của họ ở đó, hay họ không có tiền để thuê hoặc mua một 

ngôi nhà trong đất liền ở độ cao lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là một Lightworker, 

thì bạn biết là bạn có năng lực để thay đổi cuộc đời bạn và đó chỉ là vấn đề áp dụng 

các nguyên tắc cao hơn của Sự Sáng Tạo mà các bạn đã được chỉ dạy. 

Sẽ là cần thiết để buông bỏ niềm tin của các bạn vào sự thiếu thốn và sự giới 

hạn. Thanh lọc vấn đề tình cảm của các bạn. Đến với cái Tôi sợ hãi của các bạn và 

trao cho nó sự hàn gắn và phục hồi. Trong khi các bạn đang sống trong vùng bị tổn 

hại, ban phúc lành cho bờ biển và sóng biển. Ban phúc lành cho mỗi trận bão khi nó 
đi qua. Yêu cầu CHD bên trong các bạn chỉ cho các bạn các bước đi cụ thể mà các 

bạn cần làm để tự mang mình đến với sự an toàn. 

Một số bước này có thể không hấp dẫn bản ngã của các bạn. Ví dụ, nếu các bạn 

đang trì hoãn việc hàn gắn mối quan hệ của các bạn với cha mẹ bạn, ở cùng với họ 

cho đến khi các bạn có được những niềm vui để tìm thấy khoảng riêng của mình mà 
có vẻ đó như là điều xa nhất từ tâm trí các bạn, bây giờ nó có thể chính xác là cái 

mà linh hồn các bạn cần để hoàn thành các bài học mà chưa được học. Linh hồn các 

bạn có thể lịch sự thúc một cùi trỏ vào các bạn bằng cách để các bạn bị mất việc nơi 

thành phố vừa lúc người Mẹ già thân yêu hay người Cha thân yêu mời bạn trở về 

nông trang của họ ở miền quê. 
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Như các bạn đã biết, một sự sẵn lòng rời bỏ nhu cầu vật chất là nhu cầu cốt yếu 

đối với sự lành mạnh của các bạn trong những năm sắp tới. Điều đó không giống 
với sự hy sinh. Ý tưởng về sự hy sinh ngụ ý rằng cái mà các bạn đang từ bỏ có giá 

trị rất lớn, nhưng phải từ bỏ nhằm giành được một cái gì đấy thậm chí có giá trị lớn 

hơn. Song giá trị thường nằm trong con mắt của người quan sát, và cái tốt nhất cho 

sự tăng trưởng của linh hồn các bạn có giá trị lớn hơn rất nhiều so với những thứ 

mà bản ngã của các bạn có thể ưa thích. Thường những thứ này giữ các bạn ở lại 

với con đường của mình, bất chấp một cái gì đấy có giá trị bao nhiêu tiền. 

Các bạn có thể có các thành viên gia đình không muốn rời khỏi các thành phố 

ven biển và di chuyển vào nội địa. Họ có thể tin là các bạn bị “dở hơi” với các viễn 

cảnh tận thế. Đây không phải là ngày tận thế, mà là nhận thức thông thường và nó 

không chỉ dựa trên những lời tiên tri của các bạn, mà còn dựa vào những dự đoán 

của khoa học chính thống. 

Một vài người trong các bạn có thể được kêu gọi ở lại trong các thành phố để 

trao sự trợ giúp cho những người đang đau khổ. Nếu các bạn cảm thấy một cảm giác 

mạnh mẽ của nhu cầu ở lại, hay biết rằng các bạn sẽ được an toàn qua những trận 

lụt. Chú ý cẩn thận vào những tín hiệu tinh tế (và rõ ràng) đang đến từ cái Tôi cao 
hơn của các bạn. Ghi nhận những cảm giác mà thân thể các bạn cảm thấy khi các 

bạn dự tính mỗi một quyết định. Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, các bạn sẽ 

cảm thấy rất nhiều sự bình an và sự tin tưởng rằng các bạn sẽ ở nơi thích hợp vào 

thời gian thích hợp. 

Chúng tôi không đưa ra danh sách những nơi chốn để tránh nguy hiểm hay để 

tìm kiếm sự an toàn liên quan đến sự dâng lên của mực nước biển, khi mà có hàng 

trăm những thành phố lớn nằm ngang mực nước biển sẽ không được an toàn trong 

những năm sắp tới. Những vị trí an toàn sẽ ở trong đất liền và cao trên 6 mét. 

Những thay đổi đối với hệ động thực vật 

Chúng tôi thường được hỏi về những con thú nuôi trong nhà và các loại động 

vật khác gần gũi và thân quen với các bạn. Đặc biệt, các bạn muốn biết nhiều loại 

động vật này sẽ chuyển đổi cùng với Trái Đất như thế nào. 

Tất cả các loại thực vật, động vật (và cả các loại khoáng vật) làm sự chuyển đổi 

sẽ trải qua một sự thay đổi trong cấu trúc DNA của chúng. Mặc dầu chúng ta thường 
cho rằng mật độ 1 là thế giới của các khoáng vật, mật độ 2 là thế giới của thực vật, 

và mật độ 3 là thế giới của động vật và những người còn nhiều thú tính, điều đó 

không hoàn toàn chính xác bởi vì các khoáng vật, các thực vật và các động vật cũng 

tiến hóa cùng với con người và với Trái Đất. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng một 

loại khoáng vật mật độ 1, hay một loại thực vật mật độ 2, có thể tiến hóa và ở lại 
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cùng Mẹ Trái Đất mật độ 4. Hãy để chúng tôi tập trung sự chú ý đặc biệt vào các 

loại động vật. 

Các loài động vật nói chung không làm những sự chuyển đổi đột ngột. Trong 

thực tế, nhiều loài vật tái sinh đi tái sinh lại như là một phụ loài với các bài học 

tương tự nhau, có lẽ là hàng trăm lần, trước khi theo một con đường mới, do đó sự 

chuyển đổi xảy ra ở chúng thường không đáng kể như với con người. Ví dụ, một 

con chó border collie có thể tiếp tục tái sinh trở lại là một con chó border collie hàng 

trăm lần trước khi chuyển sang, có lẽ, thành một con chó great dane. (Chúng tôi 

không có ngụ ý là những con chó great dane rung động cao hơn những con chó 

border collie). 

Điều đó có nghĩa là, chúng tôi cho rằng khoảng 1/4 những loài thực vật và những 

loài động vật sẽ sống sót qua những thay đổi của Trái Đất. Thêm nữa, chúng tôi 
nhận thấy những loài mới đang được đưa đến Trái Đất đã sẵn sàng hòa hợp với mật 

độ 4 hơn nhiều dạng sống đang tồn tại. 

Từ một nhận thức phi tuyến, tất cả những dạng thuộc về chiều kích cao hơn đã 

tồn tại. Các bạn đơn giản là không nhìn thấy họ cho đến khi các bạn nâng tần số của 

mình lên để tương thích với họ. 

Từ một nhận thức tuyến tính, DNA của các loài đang tồn tại sẽ biến đổi để hình 

thành nên những loài mới. Những con thú cưng của các bạn, bao gồm chó, mèo, 

ngựa, vv.., sẽ sống sót phần lớn, nhưng rất nhiều những loài vật hiện đang được 

dùng làm thức ăn, như bò, lợn, cừu, vv.., có thể không làm sự chuyển đổi. Một số 
những động vật này đã có thỏa thuận làm thức ăn cho con người, trong khi những 

loài khác khao khát tiến hóa trên những hành tinh nơi mà chúng không còn bị dùng 

làm thức ăn nữa. Một vài loài trong số đó thực sự muốn ở lại Trái Đất có thể tiến 

vào Thời Đại Vàng nơi mà con người không còn giết chúng làm thức ăn nữa, hoặc 

chúng có thể tiến hóa vào những dạng mới phù hợp hơn với mật độ 4. Những loài 
vật còn lại sẽ có vẻ như mắc phải những bệnh truyền nhiễm như một cách rời khỏi 

hành tinh Trái Đất. 

Những loài động vật tiến hóa hơn trên thế giới của các bạn, bao gồm cá heo và 

cá voi, sẽ tiếp tục sống trong Trái Đất Mới, mặc dầu số lượng của chúng và của các 

phụ loài có thể thay đổi. Nhiều cá heo đã và đang chết vì những lý do khác nhau, 
nhưng chúng đã quả quyết với chúng tôi là chúng không có kế hoạch đi đến tuyệt 

chủng, khi chúng đang tha thiết tham dự vào Trái Đất Mới. Một số đang ra đi vì 

cùng những lý do mà nhiều linh hồn mật độ 4 cũng vì đó mà ra đi - bởi vì chúng 

muốn tái sinh vào một môi trường tích cực hơn sau khi mọi thứ đã giảm xuống, 

chúng đã đang xác định là chúng chưa sẵn sàng trải qua sự thay đổi bất thường của 

nước biển trong khoảng 10 năm tới. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Border_Collie
http://vi.wikipedia.org/wiki/Great_Dane
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Các bạn sẽ phát hiện thấy là những loài thực vật và động vật nào đó thịnh vượng 

trong Trái Đất Mới là không ổn trong thế giới cũ, và ngược lại. 

Khi tư tưởng của các bạn tăng trưởng, các bạn sẽ thấy điều được chứng minh 

một cách rõ ràng là trạng thái sinh mệnh của các bạn tác động lên các dạng sống 

xung quanh các bạn. Một số người trong các bạn sẽ trở nên có khả năng ngoại cảm 

cao với cả các loài thực vật và động vật, và có lẽ các bạn sẽ có thể trồng được các 

loại cây trái và rau quả ngoại lai ở những vùng khí hậu không thuận lợi bằng cách 

cung cấp một mức độ tư tưởng phù hợp cho chúng. Nói về nông nghiệp, sẽ mang 

chúng ta đến với mục tiếp theo của chúng tôi. 

Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới 

Trong vòng vài năm nữa, sẽ có hai hoạt động nông nghiệp khác hẳn nhau. Cả 

hai đều sẽ được phổ biến và cả hai đều sẽ khẳng định rằng đó là lời giải cho việc 
đáp ứng với sự thiếu lương thực trong số đông loài người đang tăng lên trên thế giới. 

Tuy nhiên, một cái sẽ là con đường được khai sáng và một cái là con đường lừa dối. 

Hai phương pháp nông nghiệp này là: (1) các cây lương thực biến đổi gen 

(GMO), được hoàn thiện về công nghệ và sản xuất với số lượng lớn trong hầu hết 

các nước trên thế giới; và (2) những trang trại địa phương, hữu cơ, thực hành các 
công nghệ nông nghiệp sinh thái (permaculture), thủy canh, nhà xanh 

(greenhousing), và các công nghệ thân thiện với môi trường khác. 

Nhiều người sẽ lựa chọn các cây lương thực biến đổi gen (GMO) bởi vì chi phí 

ban đầu thấp. Khi các điều kiện kinh tế tồi tệ hơn cho hầu hết mọi người, tiết kiệm 
tiền sẽ trở thành một vấn đề càng ngày càng lớn hơn. Khi các loại lương thực biến 

đổi gen và thịt biến đổi gen được bán với giá chỉ bằng một nửa so với lương thực và 

thịt hữu cơ, sự lựa chọn này sẽ trở nên hiển nhiên với những người có thu nhập giới 

hạn, những người không nhìn thấy cái giá phải trả cho sức khỏe và môi trường đi 

kèm với lương thực biến đổi gen. 

Vấn đề với nhiều cây lương thực biến đổi gen là hai thứ: (1) sự tái cấu trúc phân 

tử của thực phẩm khiến cho cơ cấu sinh học của thân thể không biết phải tiêu hóa, 

phân loại và chuyển hóa hạt đã bị biến đổi (hay rau trái và thịt đã bị biến đổi) như 

thế nào cho phù hợp. Điều này gây ra rất nhiều chất thải dư thừa và sự chuyển hóa 

không phù hợp sang các dạng năng lượng có ích trong cơ thể, điều này có nghĩa là 
suy dinh dưỡng; và (2) các cây lương thực GMO sử dụng nhiều hơn các loại thuốc 

sâu so với các phương pháp trồng trọt thông thường. Đó là một trong các mục tiêu 

chủ yếu của chúng. Chúng được thiết kế như vậy sao cho các loại thuốc sâu có thể 

tiêu diệt tất cả mọi thứ ngoại trừ cây lương thực (tất cả các loại côn trùng, nấm, mốc, 

vv..), do đó làm tăng sản lượng và giảm giá thành. Tuy nhiên, tất cả những dư lượng 
thuốc trừ sâu, sẽ quay trở lại đất và nước. Thêm nữa, bất kể là lương thực được 

http://www.google.com.vn/search?q=permaculture&hl=vi&prmd=imvnsbl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kD9lT6_MIY7KmQXxm_SCCA&ved=0CFMQsAQ&biw=1280&bih=665
http://www.google.com.vn/#hl=vi&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=greenhousing&cp=6&gs_id=5z&xhr=t&q=green+housing&pf=p&sclient=psy-ab&oq=green+housing&aq=0L&aqi=g-L4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=6b6288148bf8a0d7&biw=1280&bi
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thanh lọc và được đóng gói như thế nào, một số dư lượng thuốc trừ sâu vẫn được 

tìm thấy trong thực phẩm và dó đó cả trong thân thể con người. 

Chúng tôi phải lặp lại là nếu các bạn có điều kiện, thì nên di chuyển đến một 

nơi có đất đai tương đối màu mỡ và bắt đầu trồng các loại cây trái và rau quả hữu 

cơ. Mặc dầu hầu hết đất đai trên Trái Đất đã bị bạc màu một phần hoặc toàn bộ do 

bởi hoạt động canh tác quá mức và sự ô nhiễm, song vẫn có một số vùng mà đất đai 

còn khá tốt. 

Có các chương trình đang được thực hiện để tái khoáng hóa đất bằng cách trộn 

các vật liệu khoáng phụ thêm vào đất (ví dụ như các túi lớn đựng các loại khoáng 

nghiền nhỏ từ dung nham núi lửa, cát đáy biển, hay bùn dưới đáy hồ, không kể đến 

sỏi đá khai thác từ mỏ). Trong khi những chương trình này là đắt đỏ và tốn thời 

gian, chúng có thể tạo nên một sự khác biệt trong chất lượng và dinh dưỡng của các 
loại cây trồng. Nhiều loại cây mọc lên từ đất này có mức độ dinh dưỡng vượt xa 

những loại cây mọc trên đất truyền thống. 

Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 

Chúng tôi hy vọng những đề xuất sau đây sẽ trợ giúp các bạn trong việc từ bỏ 

dần hệ thống phân phối toàn cầu:  

_ Nếu tiền không thành vấn đề, mua một mảnh đất nằm giữa vùng đồng bằng 

và  vùng núi, nhập vài tấn khoáng, thêm những khoáng chất này và nhiều phân trộn 

vào đất, và bắt đầu trồng cây. Tập trung vào sự đa dạng, vì hai lý do: (1) thân thể 

các bạn sẽ thu nhận đa dạng các chất dinh dưỡng; và (2) nếu một số cây lương thực 
chết do thời tiết khắc nghiệt hoặc do những loài gây hại không biết trước, thì những 

loại khác vẫn còn. 

_ Khi nhiều vùng trên hành tinh đang ấm dần lên, mua đất trong một vùng ôn 

đới (xa vùng nhiệt đới) và sau đó thêm một số cây cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới vào 

những cây ôn đới. Các bạn có thể lấy làm ngạc nhiên, ví dụ, các cây lê (avocado), 
các cây cam quít (citrus), các cây vả (fig) và xoài mà có thể chỉ trồng được ở phía 

Bắc của Nam California và Florida. 

_ Sử dụng các công nghệ mới nhất như công nghệ ngôi nhà xanh (greenhouse) 

và thủy canh. Đọc tất cả về phương thức nông nghiệp sinh thái (permaculture). 

_ Học cách bảo quản thực phẩm một cách hợp lý trong những năm khắc nghiệt. 
Nghiên cứu về các vật liệu bảo quản nào là tốt nhất. Đảm bảo rằng các bạn lựa chọn 

các thùng đựng không phát thải các hóa chất độc hại trong điều kiện thời tiết nóng 

và lạnh. 
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_ Thực hành việc sống hòa hợp với những loại côn trùng có lợi và có hại, bao 

gồm cả những động vật ký sinh. Ban phúc lành cho các sinh vật làm hại hoa màu 
của các bạn và mường tượng ánh sáng vàng bảo vệ mảnh đất của các bạn và giữ nó 

được an toàn khỏi những dã thú. 

_ Hỗ trợ kho lưu trữ hạt giống gia truyền tại địa phương. Khi mà các loại lương 

thực GMO tiếp tục phổ biến, nó sẽ trở nên khó khăn hơn để tìm kiếm các hạt giống 

không nhiễm bệnh (do bởi sự giao phấn). 

_ Quan tâm đến các chủ trang trại địa phương của các bạn. Nếu các bạn biết 

những chủ trang trại trong bán kính 100 km xung quanh mảnh đất của các bạn, các 

bạn có thể mua bán, trao đổi, tình nguyện và tham dự vào mỗi dự án trồng trọt khác. 

Nếu các bạn bị thiệt hại vì mưa đá, chắc chắn những người khác sẽ có lương thực 

sống sót và các bạn có thể được trợ giúp bởi những chủ trang trại, những người có 
sản lượng cao và được bồi hoàn với những dư thừa của họ. Nếu các bạn là người 

may mắn, hãy sẵn sàng nuôi dưỡng những người mà mùa màng của họ bị tàn phá. 

Có thể một năm nào đó bão sẽ tấn công cánh đồng của các bạn và tất cả mọi người 

sẽ giúp đỡ bạn, và năm sau nó sẽ tấn công cánh đồng của người hàng xóm và các 

bạn có thể đền đáp họ. 

_ Nếu một số người hàng xóm của các bạn không biết về sự nguy hiểm của các 

loại lương thực GMO, hãy làm hết sức để chỉ bảo họ. Có các tác phẩm viết chi tiết 

về các vấn đề của các cây lương thực này. Nếu một trong những người hàng xóm 

của các bạn khăng khăng tiếp tục trồng cây biến đổi gen GMO, các bạn sẽ cần phải 

che chắn hoặc làm gì đó để bảo vệ những cây trồng của các bạn khỏi sự giao phấn. 

_ Sử dụng sự cầu nguyện, thiền định và các kỹ thuật tư tưởng cao hơn để nâng 

sản lượng và chất lượng sản phẩm của các bạn. Cộng đồng Findhorn ở Scotland là 

một ví dụ xuất sắc về vấn đề này. Trong nhiều năm, họ đã có các sản phẩm tốt nhất 

ở châu Âu, cho dù đất và nước của họ chỉ ở mức trung bình. Điều này đã được đóng 

góp bởi sự cầu nguyện và sự chú tâm, cũng như cách sống hòa hợp và vui tươi. 

_ Nếu các bạn có thể, nói chuyện với cây cối. Kết nối với chúng. Học cách ngoại 

cảm. Nó có thể dễ dàng hơn là các bạn nghĩ. 

_ Mặc dầu các bạn sẽ không trồng trọt đủ để nuôi sống toàn bộ thế giới, học 

cách rộng lượng với những người hàng xóm của các bạn. Sử dụng sự bảo vệ để 
phòng chống những kẻ trộm. Gửi tình yêu và tình thương đến những người trong 

các thành phố đang có khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, nhưng hãy đặt sự chủ 

động của các bạn để trở nên vô hình về mặt tâm lý đối với bất kỳ ai muốn ăn trộm 

lương thực hoặc thiết bị nông nghiệp của các bạn. Dựng lên một vòm ánh sáng ether 

yêu thương màu vàng xung quanh nông trại của các bạn và của những người hàng 

xóm. 

http://www.findhorn.org/
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_ Tổ chức những buổi gặp mặt cộng đồng thường xuyên với tất cả mọi người 

trong vùng. Đề xuất một mục đích của những buổi họp mặt, như là: “Chúng tôi tập 
hợp cùng nhau để trợ giúp mỗi người trong một mùa thu hoạch bội thu, và để chia 

sẻ những ý tưởng và những hiểu biết về cách làm sao trồng cây được tốt hơn”. 

_ Nói chuyện với những Thần linh tự nhiên. Họ sẽ thường biết kiểu mùa đông 

đang tới, hoặc nơi nào một loại cây trái ngoại lai cụ thể sẽ sống được hoặc sẽ chết 

trong vùng khí hậu ôn đới. Dành những phần nhỏ trong nông trại của các bạn cho 

các cây lương thực mà trí thông minh của các bạn có thể nói rằng trồng cây đó là 

điên rồ, nhưng sự hướng dẫn bên trong của các bạn nói rằng nên trồng chúng. 

_ Cân bằng thời gian của các bạn giữa việc trồng trọt, gia đình và thực hành tâm 

linh. Điều này thật không dễ, khi mà việc trồng trọt có thể tốn khá nhiều sức. Chia 

sẻ những năng khiếu và những tài năng của các bạn một cách cân bằng với những 
người khác. Các bạn có thể không phải là một nông dân, nhưng các bạn có thể có 

tiền để mua tài sản. Đó có thể là đóng góp ban đầu đối với cộng đồng. Tất cả mọi 

người đều có những tài năng và năng khiếu riêng biệt. Khuyến khích mọi người thể 

hiện tài năng của họ, cũng như những năng lực của họ. Yêu cầu cái mà các bạn thực 

sự cần. 

_ Tưởng tượng cộng đồng có một sự cân bằng các tài năng và năng khiếu, như 

thế các bạn sẽ hấp dẫn một người nào đó có nghề hàn, một người khác có kiến thức 

về điện, một người khác có thể mua sắm và lắp đặt các tấm pin Mặt Trời, vv.., thay 

vì hấp dẫn 100 người thợ hàn mà không có thợ điện. 

Các bạn muốn một sự cân bằng giữa những người có cơ sở vững chắc, những 

người làm việc với bàn tay của họ và Trái Đất, và những người có tầm nhìn xa và 

trí tuệ hơn. Cả hai loại đều cần cho sự thành công của một cộng đồng nông nghiệp 

giác ngộ. Các bạn sẽ cần một số người quản lý và những người lãnh đạo, nhưng các 

bạn không muốn tất cả mọi người đều cố làm ông chủ. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm 

về cấu trúc của các cộng đồng có chủ ý trong một chương sau. 

Những thay đổi thực tại bên ngoài - Nhận xét và tổng kết 

Trong chương này, chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào những thảm họa tự nhiên 

và những thay đổi dị thường có vẻ như sẽ xuất hiện trong những năm sắp tới, dù 

được gây ra hoàn toàn bởi tự nhiên hay với một sự đóng góp của con người. Trong 
chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào những đóng góp do con người tạo ra 

mà không phải là một phần của thế giới tự nhiên, bao gồm các hệ thống tài chính, 

chính phủ, và xã hội. 

Ngay khi các bạn đạt được một sự cân bằng với tự nhiên và có thể mềm dẻo 

trong những sự hỗn loạn và phẫn nộ của tự nhiên, sẽ là dễ dàng hơn để các bạn có 
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thể giải quyết với những thực tại do con người tạo ra, biết rằng các bạn không còn 

phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà lãnh đạo bên ngoài và hệ thống an ninh đã được 

dựng nên để bảo vệ các bạn khỏi chính các bạn. 

Là một linh hồn tự do có nghĩa là có cả tự do bên trong và tự do bên ngoài, và 

điều đó có nghĩa là có khả năng để suy nghĩ một cách tới hạn, mà không tin tưởng 

mù quáng vào những hệ thống niềm tin và những vở kịch do con người tạo ra đang 

bao quanh và ảnh hưởng đến con người hàng ngày (trừ khi các bạn sống trong một 

hang đá cao trên các ngọn núi). 

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, và cái Tôi cao hơn của người nhận thông điệp 

này vui lòng cống hiến cho việc trợ giúp các bạn trong sự tìm kiếm tự do bên trong 

và cả tự do bên ngoài của các bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC THỰC TẠI KINH TẾ 
 

 
 

Nền kinh tế nhị nguyên (tính hai mặt) 

 

Vào lúc các bạn đọc cuốn sách này, một điều khá rõ ràng là cấu trúc tài chính 

của các bạn đang sụp đổ. Không, nó sẽ không xảy ra cùng một lúc. Đã có rất nhiều 
biện pháp bảo vệ được thiết lập nhằm để ngăn chặn điều đó. Nhưng dù cho giới 

truyền thông có tốn bao nhiêu giấy mực đi nữa, thì câu ngạn ngữ: “Vị vua không 

mặc đồ” (the Emperor has no clothes on), lại khá phù hợp với hoàn cảnh của các 

bạn. (“Vị vua không mặc đồ” là một câu ngạn ngữ xuất phát từ một câu chuyện cổ 

tích của nhà văn Đan Mạch - Anderxen, ngụ ý của nó thường áp dụng trong các 
hoàn cảnh liên quan đến xã hội hay chính trị nói về một sự thật nào đó đang hiển 
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hiện ngay trước mắt nhưng phần đông mọi người vẫn cố tình không thừa nhận, đặc 

biệt là trong một số các tuyên bố của chính phủ trước người dân - ghi chú của người 
dịch). 

 

Như chúng tôi đã từng nêu ra trước đây, hệ thống kinh tế của các bạn không chỉ 

mất cân bằng với các nguồn năng lượng cho sự thăng lên của Trái Đất, mà các 

nguyên tắc của nó hầu như trái ngược với mô hình của Trái Đất mới. Những con 
người mật độ 4 luôn chăm lo đến phúc lợi cho người dân. Trái ngược với điều này 

là có một nhóm nhỏ được ưu tiên, sống xa hoa hưởng thụ trong khi những người 

khác phải sống dưới sự kiểm soát và thao túng. 

 

Niềm tin vào việc “có” và “không có” xuất phát từ việc bị đồng hóa với thế giới 
vật chất và sự lãng quên bản chất tâm linh vốn có của các bạn. Khi các linh hồn theo 

chủ nghĩa vật chất chứng kiến các định luật “Đấu tranh sinh tồn” chi phối các thế 

giới thấp hơn, họ trở nên lo sợ rằng họ cũng sẽ bị hủy hoại và chết, trở nên bất lực 

khi đối mặt với thiên nhiên. Vì thế, bắt nguồn từ cảm giác bất lực ẩn sâu bên trong 

bản thân mình, họ dựng nên mọi loại cấu trúc ảo tưởng để có được cái cảm giác 
kiểm soát. 

 

Bản ngã của những người đứng về phía bóng tối thực sự tin rằng họ là “những 

người được chọn” và xứng đáng với các địa vị đặc biệt. Thái độ của họ đối với 
những người khác có thể khác nhau từ cảm giác thương hại cho đến cảm giác từ bi 

giả tạo đối với những người bị bóc lột, cho đến các cảm xúc hoàn toàn ghê tởm và 

khinh bỉ đối với những người thuộc “giai cấp thấp hơn”. 

 

Hiểu được những ảo tưởng đang chi phối những người vốn được xem là ưu tú 
mới có thể giúp các bạn - những Lightworker có được tình yêu thương thực sự dành 

cho họ. 

 

Các hệ thống của các thế giới thấp hơn không được thiết kế để có thể duy trì 

mãi mãi. Chúng chỉ là những “bản nháp” của Tạo Hóa, một sân chơi tạm thời dành 
để huấn luyện các vị thần, tương tự như cách dàn dựng một bộ phim. Khi sản phẩm 

được hoàn thành, thì phông cảnh cũng được tháo dỡ. Khi linh hồn đã học xong các 

bài học, thì cũng không cần đến sự hóa trang, hay sân khấu nữa, nơi mà họ từng 

đóng các vai diễn của người đàn áp hay người bị đàn áp, nạn nhân hay kẻ trừng 

phạt, người tốt hay người xấu, v.v. 
 

Khi các bài học linh hồn thay đổi, các hoạt cảnh mới sẽ được dàn dựng thích 

hợp với môi trường học hỏi đặt ra. Trong trường hợp các thế giới bên ngoài ngày 

càng trở nên bạo lực, thì có lẽ chúng sẽ duy trì vừa đủ lâu để giúp cho các nhóm linh 

hồn trẻ có khát khao trải nghiệm các thử thách của chiến tranh, sự nghèo đói, bất 
hạnh, đau khổ và những điều tương tự. Những thế giới như vậy sẽ đón nhận những 

người hiếu chiến - những người rời Trái Đất trong chu kỳ Chuyển Đổi Thiên Hà. 
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Dĩ nhiên, các thế giới thấp hơn vẫn chứa đựng những vẻ đẹp lớn lao và điều đó 
hiển nhiên là một phần không thể thiếu trong các bài học linh hồn của nhiều người 

- để họ nhận ra rằng không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà còn có vẻ đẹp bên trong. 

Nên trong cùng một thời điểm, thế giới sẽ đóng vai trò như một ngôi nhà đối với 

các linh hồn đang học bài học về tình yêu thương và lòng trắc ẩn, cũng như với 

những ai đang chịu đau khổ từ sự đồng hóa với bản ngã. 
 

Một bài học linh hồn quan trọng trên Trái Đất là bạn có thể tạo ra Thiên Đàng 

hay Địa Ngục, phụ thuộc vào tình trạng ý thức của mỗi cá nhân và ý thức chung của 

tập thể. 

 

Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp 

 

Việc đồng hóa với cái Tôi có thể chết ở mật độ 3 dẫn đến hậu quả không thể 

tránh khỏi là sự phát sinh ràng buộc với bản ngã, bởi vì bản ngã là đồng nghĩa với 

sự đồng hóa và ràng buộc với tính vật chất (đặc biệt là bên trong các thế giới “đấu 
tranh sinh tồn” thấp hơn chiều kích 4). Bản ngã là sự tự cấu trúc được thiết kế đặc 

biệt để vượt qua nhận thức của linh hồn về sự bất lực và bơ vơ khi đối mặt với những 

nguy hiểm chưa xác định đang lẩn khuất bên trong một Vũ Trụ lạnh lùng và khắc 

nghiệt. 
 

Cảm giác về sự nhỏ bé này xuất phát từ các vấn đề thuộc Nguyên Nhân Nguyên 

Thủy mà linh hồn đảm nhận khi hạ xuống các thế giới thấp hơn (một chủ đề mà 

chúng tôi thường lặp đi lặp lại). Trải nghiệm về thể chất, bắt đầu bằng quá trình sinh 

ra, đã diễn ra mãnh liệt đến nỗi linh hồn quên mất rằng nó được kết nối với TĐ Toàn 
Năng. 

 

Bản ngã trở thành đồng minh với phần trí năng của tâm trí, đó là một phần của 

cái Tôi mà luôn không ngừng cố gắng giải thích các câu hỏi làm thế nào và tại sao 

của Tạo Hóa. Phần trí năng, một khi đã dung hòa với khoa học ở các thế giới thấp 
hơn, thì không thể lĩnh hội được các thực tại cao hơn và do đó tất cả những gì mà 

nó thấy được là một chu kỳ ngắn ngủi của sự sống kéo theo sau là một cái chết 

không thể tránh khỏi. Không có khả năng thấy được bản chất bất diệt của linh hồn, 

bản ngã sống trong nỗi sợ hãi liên tục về cái chết của cơ thể, và đồng thời, cũng là 

cái kết của chính nó. 
 

Bản ngã, một khi đã đồng hóa với thể xác, sẽ làm tất cả những gì cần làm để 

duy trì chính nó trong nỗ lực vô ích để đảm bảo sự an toàn (dựa trên định nghĩa của 

nó về sự an toàn) hay đẹp đẽ (theo cách mà nó định nghĩa về cái đẹp). Trong khi đó, 

nó sống dựa trên nỗi sợ hãi không ngừng rằng những nếp nhăn sẽ dần dần thay thế 
cho làn da mềm mại, và thiệt hại do sự lão hóa mang lại cuối cùng rồi cũng kết liễu 

luôn người bạn đáng tin cậy của nó, phần tâm trí. 
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Khi bị lệ thuộc vào thế giới vật chất, một người sẽ trở nên nghiện với việc thu 
thập nhiều và nhiều hơn nữa các “món đồ”. Các bạn còn có hẳn một câu khẩu hiệu: 

“Người nào sỡ hữu nhiều đồ chơi nhất là người thắng cuộc”. Giá trị bản thân của 

các bạn trở thành tổng “giá trị tài sản”. Thay vì việc xem tiền bạc đơn thuần là một 

vật trung gian, một sự trao đổi hay một thứ dùng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ 

thuận tiện và hiệu quả hơn, thì tiền bạc lại trở nên một biểu tượng của quyền lực và 
địa vị. 

 

Ngay cả đối với những người mà nghĩ rằng họ đã tiến hóa đủ đến ngưỡng vượt 

qua ý tưởng trên hầu như vẫn còn những dấu vết trong thể tâm trí từ những đời sống 

quá khứ đối với vấn đề “có” và “không có”. Sau cùng thì, hầu hết các bạn đều đã 
từng sống “như một gã ăn mày và một vị vua” (like a pauper and a king), trích từ 

lời một bài hát trong số những bài hát phổ biến của các bạn. Do đó ẩn sâu bên trong 

tiềm thức, phần vật chất vẫn có được sự kiểm soát của nó đối với nhiều người trên 

Trái Đất. 

 

Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất 

 

Các tôn giáo dường như đi khá xa sang phần cực đoan khi họ dán nhãn cho vật 

chất là tội lỗi và thúc giục con người phải kìm nén các ham muốn của cải, khoái 
cảm và sự truy cầu thoải mái. Một số người trong các bạn đã có nhiều kiếp sống 

trong các tu viện, hay ngôi chùa nào đó nơi mà các bạn buông bỏ mọi thứ và trở 

thành các thầy tu khổ hạnh. Trong khi điều này có thể mang lại giá trị tạm thời trong 

việc kéo bạn thoát ra khỏi sự bám víu vào vật chất, nhưng hầu như phần vật chất 

trong bạn chỉ đơn giản là bị kìm nén, khóa kín và bị che khuất khỏi tầm nhìn của ý 
thức. Chỉ có một vài linh hồn giác ngộ là có đủ khả năng xoay sở để giải phóng họ 

thoát khỏi cảm giác của cái Tôi về sự thiếu thốn và mất mát luôn song hành với việc 

buông bỏ, nhưng hầu hết phần đông các linh hồn khác đều đơn thuần là đẩy các ham 

muốn của họ xuống bên dưới. 

 
Hầu hết các bạn đều bị mắc kẹt giữa việc cố gắng đạt được của cải vật chất và 

đồng thời lại chối từ nó. Điều này làm nảy sinh trong tâm trí một câu thành ngữ khác 

khá được ưa thích của các bạn: “Những gì bạn chối từ vẫn luôn còn đó” (What you 

resist persists). Trước khi bạn hoàn toàn yêu thương và chấp nhận tất cả các khía 

cạnh của chính mình, thì sẽ luôn có một cuộc nội chiến bên trong giữa một phần 
muốn tận hưởng các tiện nghi vật chất và một phần cảm thấy điều nên làm mà không 

cần đến chúng khi cho rằng đó là một biểu hiện của sự suy đồi. 

 

Hoặc bạn có thể hợp lý hóa bằng cách cho rằng mình đã vượt lên trên các nhu 

cầu về của cải vật chất, và rồi lại nguyền rủa thế giới khi nó phản ánh lại cho bạn 
một cảm nhận bên trong về sự thiếu thốn. Bạn có thể cố gắng trở thành một người 

tốt và nhân ái. Từ khóa chính ở đây là “cố gắng”. Bất cứ khi nào bạn “cố gắng” trở 
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thành điều gì đó, thì có nghĩa là hoặc bạn tin rằng bạn không thể có nó và bằng nỗ 

lực vô ích nào đó bạn sẽ có được những điều mà bạn không thể có, hoặc là bạn đã 
không chấp nhận chính mình như người mà bạn đang là. 

 

Lòng nhân ái đến một cách tự nhiên khi có một tình yêu thương thực sự bên 

trong trái tim bạn. Nó không cần phải luyện tập hay duy trì. Dĩ nhiên, bạn sẽ cần 

nhìn ra những nơi mà bạn vẫn còn có sự bám víu vào những thứ mà bạn có một nỗi 
sợ hãi rằng sẽ bị mất chúng, nhưng bạn cũng cần nhận thấy sự cho đi của bạn là 

chân thành và điều này xuất phát từ một nhận thức về sự dư giả không ngừng tuôn 

chảy đến với bạn, hay là bạn đang cố chứng tỏ điều gì đó của mình với những người 

khác. 

 
Vậy làm cách nào mà một linh hồn có thể bước ra khỏi trò chơi đu đưa giữa 

điều trần tục này và điều trần tục khác? Làm cách nào để đối phó với cái phần bản 

ngã luôn ham muốn nhiều hơn một cách vô độ? (Nhiều món đồ hơn, nhiều giác ngộ 

hơn, luôn muốn hơn và hơn nữa). Bạn có thể bắt đầu bằng cách đơn giản là có sự 

nhận biết đối với “cái Tôi nhỏ bé luôn cảm thấy túng thiếu”, như trích dẫn từ lời 
một vị Thầy. Đơn giản là quan sát cách thức mà cái Tôi nhỏ bé này cố gắng vượt 

qua các cảm nhận thiếu sót của nó bằng cách vẽ ra những bức tranh về người mà nó 

nghĩ là bạn, hoặc người mà bạn nên là. Chỉ cần xem cái cách mà nó thêu dệt nên các 

ảo tưởng bắt nguồn từ cảm giác trống rỗng sâu sắc bên trong đã khiến cho nó khổ 
sở. 

 

Một cách khá hiệu quả để vượt qua sự bám víu đối với vật chất là trân trọng và 

biết ơn những gì mà mình có. Tiền bạc là trung lập. Nó phụ thuộc vào ý nghĩa mà 

bạn gán cho nó. Nếu bạn thực sự tin rằng mình giàu có, thì không có vấn đề gì đối 
với số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn, bởi vì bạn sẽ thực sự luôn luôn có 

được mọi thứ mà bạn cần. Bạn có thể tạo ra vẻ đẹp lớn lao bên trong và xung quanh 

mình chỉ bằng cách đơn giản là cảm thấy biết ơn. 

 

Việc tạo ra vẻ đẹp, sự thịnh vượng và hài hòa xung quanh mình là điều hết sức 
bình thường và tự nhiên. Nó là một phần trong Bản Thể của bạn. Bạn không cần 

phải cố gắng để tạo ra cái đẹp. Bạn chỉ cần để nó tự biểu lộ một cách hoàn toàn tự 

nhiên, cho dù đó là hội họa, âm nhạc, thơ văn, các lời giáo huấn, hay bất cứ thứ gì 

làm bạn rung động. 

 
Ý tưởng rằng bạn phải đấu tranh để vượt qua định luật “đấu tranh sinh tồn”, sự 

hoại diệt và cái chết, hàm ý rằng có một lực lượng đáng sợ nào đó cần phải vượt 

qua, chinh phục và phải bị hủy diệt. Bạn, vì thế, đã tạo ra một sự ngăn cách giữa 

bạn và thứ cần phải chinh phục. Dĩ nhiên, điều duy nhất mà thực sự cần phải vượt 

qua là sự ràng buộc của bạn với ý tưởng phải vượt qua, vì cho rằng, có như vậy thì 
ý thức thuần khiết mới đi vào bên trong bạn. 
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Hãy trở nên nhận biết về tất cả những cách mà bạn bị ràng buộc vào thế giới vật 

chất, mà không có sự phán xét, phê phán hay tránh né, đây chính là chìa khóa. 
 

Chúng tôi sẽ không liệt kê ra một bản danh sách dài các hậu quả từ việc bám 

víu vào vật chất. Bạn có thể nhận ra điều đó bằng cách nhìn vào thế giới. Thay vào 

đó, mục tiêu của chúng tôi là cho bạn thấy rằng bạn là một sinh thể tâm linh vĩ đại, 

đầy sáng tạo, và bạn không cần phải dựa vào các lực lượng bên ngoài mới có thể 
sáng tạo ra kiểu thế giới mà linh hồn các bạn muốn trải nghiệm. 

 

Để tổng kết lại, hoàn toàn không có gì sai với vật chất. Chỉ có sự đồng hóa và 

bám víu của bạn với nó mới chính là vấn đề. Chúng tôi đã từng nói điều này trước 

đây và chúng tôi rất có thể sẽ lặp lại điều đó lần nữa. 
 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn một cách sơ lược vào các nguyên nhân gây ra sự mất 

cân bằng tồn tại trên thế giới giữa những điều “có” và “không có”, hãy để chúng tôi 

đưa ra một vài dự đoán về nền kinh tế tương lai của các bạn. 

 

Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 

 

Nền kinh tế phương Tây đang bị suy thoái, không phải vì ai đó cần phải gánh 

chịu sự trừng phạt của TĐ, hay bởi vì ai đó xấu xa hay sai trái. Không ai trong các 
bạn cần phải chịu đau khổ như là một kết quả đến từ sự sụp đổ của thế giới cũ. Thật 

ra, đó là lý do để lấy làm hân hoan bởi vì nó mang lại cho bạn cơ hội tạo ra một nền 

kinh tế Trái Đất mới dựa trên các nguyên tắc tâm linh. 

 

Bạn càng lệ thuộc vào hệ thống hiện nay, thì càng khó cho bạn ôm trọn Trái Đất 
Mới bởi vì bạn sẽ than khóc cho sự ra đi của những thứ mà bạn đã từng lệ thuộc 

vào, như các tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, các bộ quần áo đắt tiền, các ảo 

tưởng về quyền lực và sự kiểm soát mà những thứ đó mang lại. 

 

Mọi thứ, bên trong và về chính chúng, là mang tính trung lập. Chúng mang các 
đặc tính phụ thuộc vào những ai sử dụng chúng. Một ví dụ hoàn hảo cho điều này 

là nguồn năng lượng vật lý. Nó có thể được sử dụng để sáng tạo hay hủy diệt, dựa 

trên tình trạng ý thức đang sử dụng nó. 

 

Biết ơn những gì bạn có, và học cách làm mọi thứ mà không bị lệ thuộc nhiều 
vào vật chất, là những phẩm chất tốt cần có. Điều này không giống như sự hy sinh, 

bởi vì bạn không thật sự phải đánh đổi thứ gì đó lớn lao và lâu dài chỉ để có được 

sự bình an trong tâm hồn. Bạn chỉ đơn thuần là từ bỏ sự bám víu của mình với thế 

giới bên ngoài. 

 
Những thứ trong thế giới này có thể trở thành những công cụ hữu ích để hoàn 

thành nhiệm vụ và mục đích của bạn khi bạn còn ở đây. Chúng tôi không bao giờ 



https://thuviensach.vn

 349 

ngụ ý rằng bạn phải làm điều đó mà không có được các nhu cầu thiết yếu cơ bản. 

Thực ra, một khi bạn nhận ra mình giàu có bên trong đến mức vượt qua mọi giới 
hạn, thì lúc đó bạn sẽ trở thành một người quản gia khôn ngoan, một guồng máy 

cho việc vận dụng hữu hiệu các công cụ của thế giới vật chất. Như Chúa Sananda 

đã từng nói: “Hãy tìm kiếm Nước Trời trước và sau đó mọi thứ sẽ được cấp cho 

bạn.” Điều đó có nghĩa là hãy đặt các ưu tiên của bạn lên hàng đầu. Bạn ở đây là để 

giúp thức tỉnh nhân loại và cùng đưa họ đến Trái Đất Mới. Bất cứ các cấp độ vật 
chất bên ngoài nào mà bạn cần để hoàn thành mục đích này cũng đều sẽ được cấp 

cho bạn bởi chính linh hồn của các bạn hợp tác với các linh hồn hướng dẫn, các vị 

Thầy thăng lên và TĐ. 

 

Bạn có thể sẽ không hiểu làm cách nào mà bạn có được những thứ mà bạn cần, 
nhưng mà bạn lại có được nó. Bạn cũng sẽ có được sự hướng dẫn cần thiết đối với 

những thứ mà bạn thực sự cần và những thứ mà bạn nên buông bỏ. 

 

Nền kinh tế phương Tây đang sụp đổ bởi vì nó hiển nhiên đã trở nên quá mất 

cân bằng đối với Trái Đất Mới đang hình thành. Đây là điều tuyệt vời, nhưng nó sẽ 
không có vẻ gì là tuyệt vời đối với những người mà vẫn còn tin rằng niềm hạnh 

phúc của họ đến từ thu nhập, tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng. Nó sẽ có vẻ như 

là điều tàn nhẫn và một hình phạt bất thường đối với những ai đã đầu tư cả cuộc đời 

của họ vào một hệ thống dựa trên quyền lực và kiểm soát thay vì tình yêu thương 
và hợp tác. 

 

Các dấu hiệu của sự sụp đổ 

 

Các bạn hẳn nhiên đều biết các nền kinh tế của thế giới phương Tây là dựa trên 
cái mà thường được gọi là “sắc lệnh tiền tệ” hay “pháp lệnh tiền tệ”, tiền được phát 

hành và được ấn định giá trị một cách chuyên quyền bởi một ngân hàng trung tâm. 

Nếu các nhà giao dịch đồng ý với giá trị này, thì tiền tệ sẽ giúp cho nền kinh tế được 

thịnh vượng - về lý thuyết mà nói. 

 
Tuy nhiên, do yếu tố lãi kép (compound interest) và ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ 

(fractional reserve banking), các phương án đã được lập nên để làm giàu cho các 

nhóm tinh hoa trong giới ngân hàng dựa trên chi phí của tầng lớp lao động, hệ thống 

này dần dần phình to và nổ tung bởi các khoản nợ phi mã gây ra bởi chính các 

phương án này. 
 

Vấn đề nhìn chung không phải đến từ các khoản cho vay, mà do cơ cấu của 

chúng. Nếu một ai đó có tiền cho một người khác vay với dự kiến là số tiền đó sẽ 

được hoàn lại, và thu thêm một khoản phí nhỏ cho dịch vụ, như là lãi suất 10%, thì 

hoàn toàn không có vấn đề gì. Ông Jones mượn 1.000$ và sau một khoảng thời gian 
nhất định, trả lại 1.100$. Hay theo như các con số bất động sản, thì ông ấy mua một 
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căn hộ với giá 200.000$ rồi trả lại 220.000$. Điều này nằm trong khả năng của nhiều 

người. 
 

Nhưng với lãi kép, nếu ông Jones càng chờ lâu để trả khoản vay của mình thì 

lãi suất càng tích lũy. Sau 10 hay 15 năm, lãi suất của khoản nợ 200.000$ giờ đã 

nhiều gần bằng khoản nợ gốc, nghĩa là ông ấy sẽ mắc nợ 400.000$ dựa trên khoản 

vay gốc. 
 

Lãi suất kép cũng được áp dụng trên nhiều quốc gia, cũng như với người dân 

và các tổ chức. Rất nhiều các quốc gia hiện nay đang nợ tiền các quốc gia khác nhiều 

đến mức mà họ sẽ không bao giờ trả nổi bởi vì hệ quả chồng chất của lãi kép. 

 
Nhưng hãy khoan, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ giới 

thiệu về ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ (fractional reserve banking). Điều này có nghĩa 

là ngân hàng cho phép vay tiền dựa trên một tỉ lệ phần chia rất nhỏ về những gì mà 

họ nhận được từ người gửi (hay người vay đang trả các khoản vay của họ). Giả sử 

như ông Jones đặt 10.000$ vào tài khoản tiền tiết kiệm. Nếu ngân hàng được cấp 
10% tỉ lệ dự trữ, điều đó có nghĩa là nó có thể khiến khoản vay tăng lên 100.000$ 

dựa trên 10.000$ mà nó có từ tài sản hữu hình. 

 

Vậy số tiền này từ đâu mà đến? Về thực chất, nó được tạo ra trên sổ cái trong 
máy tính, hay nói trắng ra, nó đến từ không khí. Một cách hữu hiệu, nó mang lại 

nhiều tiền hơn để lưu hành, và đây có vẻ là một điều tốt, ngoại trừ chẳng có dịch vụ 

thật nào được cung cấp cùng với số tiền này (thay vì thuê một kế toán viên chuyên 

theo dõi tất cả chẳng hạn). Điều chắc chắn là, nó đáp ứng được một mục đích tạm 

thời, cho phép ai đó mượn được nhiều tiền hơn, và lại được phân chia lần nữa để trở 
thành tổng số tiền lớn hơn, rồi để cho vay thêm nữa. 

 

Nếu các bạn cảm thấy điều này có vẻ giống như một loại mô hình kim tự tháp, 

thì các bạn hoàn toàn đúng. Về mặt lý thuyết, bạn có thể giữ cho tiền được in ra mãi 

mãi (miễn là bạn có đủ mực để giữ cho quá trình in ấn hoạt động), nhưng một điều 
kỳ lạ xảy ra. 

 

Khối lượng dịch vụ mà có giá trị thực dần dần trở nên ít hơn nhiều so với số 

lượng tiền lưu hành, do đó tạo ra sự lạm phát, một tình trạng mà một số tiền nhất 

định, theo thời gian, ngày càng mua được ít hơn các sản phẩm và dịch vụ mà có giá 
trị thực tế. 

 

Tài sản thực bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có giá trị rõ rệt như là thực phẩm, 

quần áo, các loại hàng hóa lâu bền v.v. Nó cũng bao gồm các loại dịch vụ, như là 

dạy cho ai đó một kỹ năng, tư vấn, và các loại hình nghệ thuật - âm nhạc, thơ văn, 
v.v. Trong một nền kinh tế có sự lạm phát leo thang, các bạn sẽ không tránh khỏi 

các khoản nợ leo thang, vì lãi suất tiếp tục tích lũy và ngày càng mất nhiều tiền hơn 
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để chi trả, đây chính là những gì đang diễn ra ở các quốc gia phương Tây trong vài 

thập kỷ gần đây. 
 

Sự kết hợp giữa nợ và lạm phát đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn sống của 

nhiều người theo thời gian, trong khi đó các ngân hàng và một vài cá nhân khôn 

khéo lại ngày càng giàu có. Dần dần, giá trị tiền tệ không còn có được sự yểm trợ 

từ những người muốn giữ cho hệ thống hoạt động, nó sẽ xảy ra một trong hai kịch 
bản sau: (1) siêu lạm phát, hoặc (2) suy thoái. 

 

Trong siêu lạm phát, tiền không ngừng được in ra để che lấp các khoản nợ của 

một ngân hàng trung tâm, như là Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Federal 

Reserve Bank of the United States), hay Ngân Hàng Anh Quốc (Bank of England). 
Quốc gia mà nợ tiền sẽ không ngừng in tiền để đáp ứng các khoản nợ, do đó làm 

phá giá tiền tệ. Sự phá giá xảy ra bởi vì bây giờ có nhiều tiền lưu hành mà không có 

thêm bất cứ sản phẩm hay dịch vụ bổ sung nào có giá trị thực được thêm vào. 

 

Còn trong suy thoái kinh tế, các sự kiểm soát được áp đặt để nhằm giới hạn số 
lượng tiền được in ra, dẫn đến việc làm khô hạn các nguồn cung ứng tiền. Trong 

kịch bản như vậy, các doanh nghiệp và các cá nhân sẽ không thể mượn tiền được 

nữa và không thể đầu tư vào các sản phẩm và các dịch vụ mới, dẫn đến sự sa thải 

hàng loạt nhân viên và tạo ra tỉ lệ thất nghiệp cao. 
 

Vào thời điểm hiện tại, các quốc gia phương Tây (đặc biệt là Mỹ và các quốc 

gia thuộc khối liên hiệp Anh) đang có một khoản nợ khổng lồ vào khoảng 20 nghìn 

tỷ đôla Mỹ (tức 15 nghìn tỷ bảng Anh). Khối EU đang đối mặt với một tình huống 

tương tự và một số quốc gia thuộc Khối đồng tiền chung Châu Âu (European cartel) 
cũng đang đứng trên bờ vực buộc phải nhảy ra khỏi hệ thống và sử dụng các loại 

tiền tệ riêng của mình. Vào thời điểm cuốn sách này được viết ra, Hy Lạp và Ai-

Len đang mất dần khả năng chi trả và đang dựa trên sự hỗ trợ từ phía EU và các thế 

lực ngân hàng. Nhiều người trong các quốc gia đó đang gây sức ép lên phía chính 

phủ của họ để tuyên bố phá sản trước EU và bắt đầu in đồng tiền riêng cho mình. 
 

Bên cạnh các khoản nợ chồng chất gây ra bởi lãi kép và ngân hàng dự trữ theo 

tỷ lệ, rất nhiều các quốc gia còn có các khoản đầu cơ (speculative invesments), hay 

được gọi bằng các tên gọi khác nhau bao gồm như chứng khoán phái sinh 

(derivatives) hay các quyền chọn mua (options), v.v. Giá trị (trên giấy) của chứng 
khoán có số tiền lên tới hơn 600 nghìn tỷ đôla Mỹ (tức 450 nghìn tỷ bảng Anh) vào 

thời điểm giữa năm 2011. Nếu chỉ 10% các nhà đầu tư được gọi thực hiện các cuộc 

giao dịch của họ (tiền trong các khoản đầu tư) vào cùng một lúc, thì hệ thống nhanh 

chóng bị phá sản, vì 60 nghìn tỷ là nhiều hơn tổng số GDP (Gross Domestic Product 

- Tổng sản phẩm quốc nội) của các nước đang phát triển cộng lại. Không có một 
ngân hàng nào có số tiền mặt trong quỹ (cash-on-hand) thực sự đạt đến ngưỡng số 

tiền ấy, điều này gây ra bởi hệ thống dự trữ theo tỷ lệ (fractional reserve system). 
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Chúng tôi sẽ không đưa ra một bài học cụ thể nào về nền kinh tế, nhưng chúng 
tôi muốn chỉ ra một vài nguyên lý vận hành của hệ thống đang mục nát hiện nay để 

cho các bạn thấy được vì sao nó đang chết dần chết mòn. Lý do thực sự, một lần 

nữa, là nó không dựa trên những nguyên tắc của một Trái Đất mật độ 4, và đó cũng 

chính là rung động hiện nay của Trái Đất khi cô ấy sắp di chuyển qua các cánh cổng. 

 
Luật hấp dẫn ngụ ý rằng những linh hồn giác ngộ là những người kế thừa Trái 

Đất Mới sẽ tạo ra (hay thu hút) một hệ thống kinh tế giác ngộ, nơi mỗi người đều 

phụng sự cho mọi người chứ không phải là một nhóm tinh hoa trong giới ngân hàng. 

Bạn có thể đóng góp phần của mình bằng cách hình dung và biết rằng bạn đang sống 

trong trong một Vũ Trụ giàu có và tự do không giới hạn nơi mà bạn thực sự có được 
các lợi ích thiết thực (mặc cho cái mà hệ thống hiện nay đã dạy bạn). 

 

Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông 

 

Thế giới phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, đóng một vai trò quan trọng 
trong sự giải thể của nền kinh tế thế giới cũ và sự trỗi dậy của Thế Giới Mới. Ở một 

số mặt nào đó, nền kinh tế của phương Đông và phương Tây là có những nét tương 

đồng, nhưng cũng có một vài điểm khác nhau. 

 
Quy trình sản xuất, vốn tồn tại chủ yếu tại phương Tây, giờ cũng đã dịch chuyển 

sang phương Đông. Điều này là do nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố về nguồn nhân 

công rẻ hơn và tinh thần làm việc mạnh mẽ hơn ở các nước phương Đông, nhưng 

nó cũng tạo ra một viễn cảnh khá thú vị, bởi vì các quốc gia phương Đông, khi trở 

thành các trung tâm sản xuất, lại lệ thuộc vào các quốc gia phương Tây để mua các 
sản phẩm của họ. 

 

Khi các quốc gia phương Tây bị phá sản (như tình trạng hiện nay), họ sẽ không 

còn đủ tiền để tiếp tục mua hàng hóa được sản xuất từ các quốc gia phương Đông 

nữa. Do đó, các nhà máy sản xuất sẽ tiếp tục bị đóng cửa vì thiếu nhu cầu, khiến 
cho hàng triệu công nhân phải trở về quê nhà. Điều này xảy ra đặc biệt khốc liệt ở 

phương Đông, nơi mà nhu cầu làm việc khá mạnh mẽ. 

 

Xa hơn mà nói, đây lại là điều hết sức tốt bởi vì nó buộc các linh hồn phải suy 

nghĩ lại về ý nghĩa thực sự của tính hiệu quả, nói ngắn gọn thì điều này khá chấn 
động với họ. Sự bùng nổ sản xuất tại Trung Quốc (và các quốc gia phương Đông 

khác) sẽ là đỉnh điểm của các cấp độ ô nhiễm cao diễn ra tại các nơi đó. Vào thời 

điểm cuốn sách này được viết ra, thành phố Bắc Kinh tại Trung Quốc bị coi là thành 

phố ô nhiễm nhất trên thế giới. 

 
Tiền tệ của các quốc gia phương Đông bị gắn chặt với tiền tệ thuộc các quốc 

gia phương Tây. Nếu phương Đông chia rẽ với phương Tây và gạt bỏ tiền tệ của 
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các quốc gia phương Tây, thì điều này sẽ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng rớt 

giá tiền tệ và đẩy các quốc gia phương Tây vào tình trạng siêu lạm phát đến mức 
nghiêm trọng, hay suy thoái sâu sắc (dựa trên cách mà các chính phủ phương Tây 

và các ngân hàng đối phó với khủng hoảng), kéo theo sự cạn kiệt thêm về nguồn 

cung cấp hàng hóa đến từ phương Đông. 

 

Lịch trình sự sụp đổ 

 

Bởi vì vấn đề thuộc về tự do ý chí, nên khó để có thể tiên đoán chính xác khi 

nào thì các sự kiện kinh tế cụ thể diễn ra. Rất nhiều linh hồn vẫn đang không ngừng 

bám víu vào hệ thống cũ và đến một mức độ giới hạn nào đó, điều này vẽ ra tiến 

trình của sự thay đổi, đẩy lùi lại ngày kết thúc dự kiến của nền kinh tế hiện nay. Các 
cổng chuyển đổi sẽ đóng vai trò như các chất xúc tác. Theo sự hiểu biết của chúng 

tôi thì tiền tệ của Mỹ và Châu Âu sẽ trượt giá đáng kể vào khoảng thời gian từ 2012 

đến 2015, kết quả dẫn đến lạm phát nghiêm trọng hay đại suy thoái, dựa trên cách 

mà các ngân hàng trung tâm đối phó với những cuộc khủng hoảng sâu sắc. Cùng 

lúc đó, giá trị của các hàng hóa thực (bao gồm vàng, bạc và các mặt hàng nông 
nghiệp) sẽ tăng lên một cách đáng kể. 

 

Bất động sản sẽ siêu lạm phát trong nhiều năm do tình trạng đầu cơ. Năm 2006 

bong bóng bất động sản nổ tung và nó bắt đầu trượt dốc kể từ thời điểm đó. Chúng 
tôi dự đoán nó sẽ tiếp tục rớt giá và sau đó tạm ổn được một lúc rồi dần dần tăng 

lên, bởi vì đất đai và cao ốc là những tài sản thực. Tuy nhiên, có vẻ như vào lúc nó 

được đánh giá cao về mặt giá trị thì nó chỉ sẵn có cho những ai có đủ vàng, bạc hay 

các kim loại quý khác để trao đổi như các tài sản thế chấp. 

 
Chỉ một vài cá nhân giàu có mới có thể trả tiền cho bất động sản (sử dụng bằng 

đồng tiền lạm phát), nhưng hầu hết số đông sẽ cần dựa vào các khoản vay ngân 

hàng, thứ mà đơn giản là không sẵn có đối với họ. 

 

Điều khuyến khích là các bạn nên dự trù trước cho sự sụp đổ bằng cách ưu tiên 
các khoản đầu tư của mình như sau: (1) mua đất và trồng các loại thực phẩm cho 

riêng mình khi bạn vẫn còn có khả năng; (2) mua vàng, bạc hay các kim loại quý 

khác (hãy giữ chúng ở những nơi an toàn); (3) giữ tiền mặt thay vì gửi vào các ngân 

hàng; (4) giữ các tài sản ngắn hạn, như các tài khoản giao dịch và các loại thẻ tín 

dụng/ thẻ ghi nợ; và cuối cùng, (5) đầu tư vào các công ty tiên phong trong khả năng 
điều hành xuất sắc và đóng góp vào sự khỏe mạnh của nhân loại (như là các nguồn 

năng lượng sạch thay thế hay các công ty làm sạch môi trường). 

 

Hãy nhớ là, đây là sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Nếu bạn có đủ tiền cho những 

thứ này, thì hãy đảm bảo là lựa chọn (1) và (2) nên được ưu tiên đặt lên trước. 
 

Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa 
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Hầu hết các ngân hàng và các cá nhân cực kỳ giàu có không hề ngốc chút nào. 
Họ biết rằng không thể giữ cho mô hình kim tự tháp của mình duy trì mãi mãi. 

Không sớm thì muộn họ cũng sẽ cạn kiệt nguồn lực để mua và bán, hay các khoản 

nợ trở thành một gánh nặng quá lớn khiến khách hàng của họ (những người vay 

tiền) sẽ không có đủ khả năng chi trả cho các khoản vay. Do đó, họ đã mơ đến những 

cách thức mới để củng cố ảo tưởng về quyền lực của mình. 
 

Một trong những chiến thuật của họ là giới thiệu các loại tiền tệ mới mà cùng 

chia sẻ bởi một số quốc gia nằm trong một khu vực địa lý nào đó. Đồng Euro là một 

trong những ví dụ của chiến lược này. Ý tưởng là để có được nhiều sự kiểm soát 

hơn lên các quốc gia bằng cách vào vai một ngân hàng trung tâm để chi phối đồng 
tiền mới, do đó thế chỗ cho các ngân hàng đơn lẻ thuộc các quốc gia thành viên. 

 

Một chiến lược tương tự đã được lập kế hoạch cho vùng Bắc Mỹ, với một đồng 

tiền mới được đặt tên là “Amero”. Đồng tiền này sẽ thay thế cho đồng đô la Canada, 

đô la Mỹ và đồng peso của Mê-xi-cô. Một ngân hàng trung tâm Bắc Mỹ sẽ được tạo 
ra để quản lý các tài sản này (và dĩ nhiên, tiền được in ra từ không khí). 

 

Giới cầm quyền tinh hoa có thể sẽ cố gắng thuyết phục mọi người rằng việc tạo 

ra một đồng tiền chung sẽ đoàn kết họ lại và khiến cho việc du lịch được dễ dàng. 
Trong khi điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó không phải là động cơ 

chính để có một đồng tiền chung trong khu vực. Lý do thực sự là để phá vỡ các rào 

chắn mậu dịch và khiến cho việc lũng đoạn thị trường dễ dàng hơn trên nhiều mặt 

hàng. Một hiệp định thương mại mới được gọi là Hiệp Hội Bắc Mỹ (North American 

Union - NAU) đang tiến triển khá tốt vượt qua các giới hạn của NAFTA, sẽ được 
soạn thảo cùng với Amero. Hiện Khu Vực Mậu Dịch Tự Do Bắc Mỹ (Free Trade 

Area of the Americas (FTAA)) đang trong thời kỳ hình thành phôi thai của nó. 

 

Một trong những lợi ích đối với giới tinh hoa là một cấu trúc như vậy sẽ phá vỡ 

các rào chắn giữa các quốc gia dẫn đến việc chuẩn hóa mức lương (khiến chúng 
thấp hơn một cách đáng kể ở Canada và Mỹ, trong khi nâng lên một chút ở Mê-xi-

cô). Kết quả cuối cùng là tạo ra một nguồn lao động rẻ và mang lại nhiều lợi nhuận 

hơn dành cho các tập đoàn quốc tế cũng như các ngân hàng thuộc khối sử dụng đồng 

tiền chung. 

 

Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 

 

Trong một thế giới hoàn hảo, giải pháp đặt ra là loại bỏ tất cả các công việc mà 

không tạo ta một sản phẩm hay dịch vụ nào mang giá trị thực (chẳng hạn hầu hết 

các hoạt động diễn ra tại Phố Wall hiện nay), và thay thế chúng bằng những công 
ty hay tổ chức làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn (chẳng hạn như làm 

các nhóm công việc dọn vệ sinh môi trường hay phân phát thức ăn cho người nghèo). 
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Ý tưởng ở đây là khiến tất cả mọi người đều đóng góp công sức của mình vào sự 

phồn vinh của cộng đồng. Tuy nhiên, điều này không thể xảy ra như một phép màu 
được, đặc biệt là khi nhiều người vẫn còn bám víu vào quyền lực, danh vọng và ảo 

tưởng về sự an toàn. 

 

Giải pháp cũng không phải theo kiểu chủ nghĩa xã hội không tưởng nơi mà mọi 

người có cùng tài sản và cơ hội như nhau. Thực ra, những người “không có” cần 
được cung cấp các phương tiện để chấm dứt sự nghèo đói và đau khổ của họ, chứ 

không đơn giản là cung cấp cho họ tiền bạc hay công việc. 

 

Phải có một sự thay đổi nền tảng trong nhận thức giữa tất cả các nhóm linh hồn 

trên Trái Đất. Chừng nào mà các linh hồn còn đồng hóa mình với bản ngã (phức 
hợp gồm thể xác/thể tình cảm/thể trí), thì sẽ vẫn còn có những quan niệm về sự thiếu 

thốn và các hành vi tích trữ cũng như tham lam đi cùng với quan niệm đó. 

 

Một khi nhận thức thay đổi, thì cũng sẽ có sự thay đổi trong các ưu tiên của xã 

hội. Thay vì tiêu tốn hàng tỉ đô la cho các hệ thống phòng thủ quân sự và các gói 
cứu trợ tài chính cho các ngân hàng, thì mục tiêu chính sẽ dành cho giáo dục và phát 

huy các tiềm năng của con người. Điều đó bao gồm cả việc chăm sóc hành tinh Trái 

Đất và phục hồi lại sức khỏe cho cô ấy. 

 
Chúng tôi đang nói về một nền giáo dục đích thực, không phải là việc học thuộc 

lòng các sự kiện mà nhóm lãnh đạo muốn các bạn phải biết, ngoại trừ những sự kiện 

không thuận lợi nằm trong các chương trình nghị sự của họ. Nền giáo dục thực sự 

sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi như: “Làm một con người có ý nghĩa là gì?” và “Thế 

nào là giác ngộ?” và “Làm cách nào để chúng ta tạo ra một xã hội mà tất cả các linh 
hồn đều có giá trị, đều được tôn trọng?” 

 

Chúng tôi những người sống trong Thiên Đàng đã làm việc với không ít hành 

tinh giống như các bạn, và trong khi mỗI thành viên trong số họ đều khác biệt và 

độc đáo, thì cũng có một vài hiện tượng chung đáng đề cập. 
 

Trước hết, chúng tôi dành cho các bạn một lời khen ngợi nhỏ. Như một vị Thầy 

của các bạn đã từng nói: “Chưa bao giờ trong lịch sử dải Thiên Hà này lại có một 

hành tinh đã rơi xuống quá sâu lại có thể được nâng tần số lên một cách nhanh chóng 

đến như vậy”. 
 

Hành tinh của các bạn là một trong những hành tinh thú vị, đầy thử thách, là 

một trong những thế giới mà chúng tôi đã cùng làm việc. Nói như vậy để nói rằng, 

những thế giới đặt giáo dục làm ưu tiên hàng đầu là những thế giới thức tỉnh nhanh 

chóng và dễ dàng nhất. 
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Mặc dù những linh hồn non trẻ có khao khát học hỏi về sự đau khổ theo mọi 

hình thức, thì những linh hồn trưởng thành hơn đã học được tất cả những gì họ cần 
về sự đau khổ và nghèo đói và đã sẵn sàng tiến lên. 

 

Thật khó cho một hành tinh để có thể chứa cùng lúc cả hai nhóm linh hồn già 

và trẻ và điều đó đã mang lại những thách thức khá độc đáo. 

 
Nếu không chuyển những linh hồn non trẻ đến một hành tinh thích hợp với mức 

tiến hóa của họ, thì sẽ không thể đưa nhân loại tiến đến một cấp độ tiến hóa cao hơn. 

Mẹ Trái Đất, trong sự kiên nhẫn gần như vô hạn của cô ấy, đã đạt đến ngưỡng mà 

sự tồn tại của cô ấy đang bị đe dọa, và chính vì lý do đó mà cô ấy đã làm việc cùng 

với TĐ (Godhead) để mang lại một giải pháp phục vụ tốt nhất cho mọi linh hồn. 
 

Sẽ có một thời điểm trên Trái Đất khi mà những linh hồn giác ngộ ở cùng với 

cô ấy sẽ không còn yêu cầu có bất cứ một hình thức kinh tế nào nữa. Tuy nhiên, vẫn 

cần có một khoảng thời gian chuyển tiếp, nên những phần kế tiếp sẽ được hiến tặng 

cho việc khám phá các mô hình kinh tế mới. Một vài trong số này sẽ được ứng dụng 
trước khi hệ thống thế giới cũ hiện nay hoàn toàn sụp đổ. 

 

Có một vài cái gọi là “giải pháp” đã được đề ra bởi những linh hồn chỉ mang lại 

cho các bạn những vấn đề phải đối mặt. Mặc dù những “giải pháp” này là không 
phù hợp và được tạo ra bởi những kẻ chủ mưu sẽ sớm rời khỏi Trái Đất, chúng tôi 

vẫn nêu ra ở đây để cung cấp cho bạn một cái nhìn về sự tương phản. 

 

Hãy để chúng tôi bắt đầu bằng một vài ý tưởng phổ biến về việc “sửa chữa” nền 

kinh tế hiện có hay tạo ra một nền kinh tế mới. Đây không phải là một danh sách 
dài ngoằng và chúng tôi khuyến khích các bạn hãy tự mình đề ra những ý tưởng 

mới. 

 

Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng 

 
Đây là giải pháp khắc phục tạm thời và nếu không được thực hiện đúng cách, 

nó lại góp phần duy trì nền kinh tế thế giới cũ thay vì giúp cho nhân loại tạo ra quá 

trình dịch chuyển đi đến giác ngộ. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm bớt phần nào khó 

khăn và giúp phân phối lại quyền lực kinh tế cho người dân từ tay các tập đoàn ngân 

hàng. 
 

Kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim, vv...) thực sự có giá trị khi được dùng làm 

các thành phần trong công nghiệp, nghệ thuật và làm đồ trang sức. Bằng cách ràng 

buộc tiền giấy bằng kim loại quý, điều này mang lại cho nó một giá trị cơ sở hay 

một mốc chuẩn. Một hệ thống như vậy ổn định hơn so với tiền được tạo ra từ sắc 
lệnh tiền tệ. 
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Các chính phủ sẽ được yêu cầu giữ tài sản hữu hình (các kim loại quý) trong 

kho bạc để sao lưu giá trị của tiền in. Họ sẽ ban hành các giấy chứng nhận vàng và 
bạc, đại diện cho vàng và bạc và có thể được trao đổi bằng kim loại thực khi có yêu 

cầu. Nói cách khác, mọi người đều nhất trí rằng vàng và bạc có giá trị thực sự, và 

mệnh giá trên các giấy chứng nhận chỉ đơn giản là đại diện cho số vàng và bạc tương 

ứng, điều này khiến cho việc giao dịch diễn ra dễ dàng hơn (vàng và bạc rất nặng 

và cũng khó để mang theo). 
 

Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép 

 

Những linh hồn tin vào quyền lực của họ (và những thứ mang lại cho họ quyền 

lực đó) sẽ không bao giờ sẵn sàng chấp nhận bãi bỏ hệ thống dự trữ theo tỷ lệ và lãi 
kép, nhưng bằng cách đồng tâm hiệp lực cùng với việc mang trở lại giá trị của chuẩn 

vàng, một bước đi như vậy sẽ nhanh chóng phục hồi được sự cân bằng. 

 

Ý tưởng là như sau: Các ngân hàng cho mượn tiền, với mức lãi suất đơn giản 

không vượt quá 10% số tiền gốc, và phải có 100% tài sản của họ trên sổ cái vào mọi 
lúc. Nói cách khác, nếu bạn gửi 1.000$, ngân hàng giữ số tiền đó (bằng vàng hay 

bằng giấy chứng nhận) cho đến khi bạn thực hiện việc rút tiền. Các khoản vay phải 

được thực hiện từ các khoản đầu tư chính ban đầu của ngân hàng. Nếu ngân hàng 

mượn tiền từ người cho vay khác, thì cùng các nguyên tắc sẽ được áp dụng cho giao 
dịch đó và người cho vay đó. Không có ngoại lệ. 

 

Nếu một người thành lập một ngân hàng với số tiền 100.000$, anh ta có thể 

chọn để tạo ra 10 khoản vay 10.000$ bằng số tiền đó, nhờ vậy thu được khoản tiền 

sau khi thanh toán là 110.000$ (với lãi suất đơn giản 10%). Anh ta có thể cho vay 
lại số tiền đó, mà sau này mang giá trị 121.000$ sau khi thanh toán (10% của 

110.000$). 

 

Ngân hàng được phép đưa ra mức lãi suất đối với người gửi tiền theo một tỷ lệ 

thấp hơn lãi suất vay. Đó là cách mà các ngân hàng kiếm tiền. Nếu 10 người gửi 
tiền nhận được lợi tức 5%, lợi nhuận của ngân hàng sẽ là 5% nếu lãi suất cho vay là 

10%. Điều này khá đơn giản. (Hệ thống này cũng giảm thiểu được số lượng lớn kế 

toán viên). Nên người mà đã thành lập ngân hàng trên giờ đã kiếm được số tiền 

10.500$ (một nửa số tiền 21.000$ tạo ra từ các khoản vay được trả cho những người 

gửi tiền). Đó là một khoản thu nhập nhỏ khá tốt xứng đáng với những nhọc nhằn 
của anh ta khi làm công việc giấy tờ và cắt giảm một số chi phiếu. 

 

Đất đai (Bất động sản) 

 

Đất đai là loại mặt hàng có giá trị nhất trên Trái Đất, bởi nếu đất nằm ở vị trí 
tốt, bạn có thể trồng lương thực trên đó cũng như khai thác được nguồn nước. Đất 
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đai có giá trị hơn cả vàng bạc bởi vì bạn có thể ăn thức ăn được trồng từ đất, chứ 

không thể ăn vàng bạc! 
 

Nếu bạn có đủ khả năng để mua các mảnh đất màu mỡ và có nguồn nước sạch, 

thì bây giờ là lúc để làm điều đó. Chúng tôi khuyến khích các bạn mua một lô đất 

vừa có không gian mở vừa có rừng. Nếu không có rừng thì hãy dành một nửa khu 

đất của bạn để trồng rừng. Nửa phần đất còn lại của bạn nên bao gồm các loại cây 
ăn trái, một vườn rau và, dĩ nhiên là nhà ở nơi các bạn sinh sống và làm việc. 

 

Các bạn sẽ muốn thiết lập nhà cửa vườn tược và nơi làm việc thật gần nhau để 

giảm thiểu các thiết bị vận chuyển vận hành bằng các nhiên liệu hóa thạch. Chừng 

nào các bạn còn có công nghệ vệ tinh và Internet, thì chúng tôi khuyến khích các 
bạn làm công việc của mình theo hình thức trực tuyến (qua mạng) để khỏi phải di 

chuyển qua lại từ nhà đến chỗ làm hàng ngày. Dần dần, điều này sẽ không cần thiết 

nữa bởi vì các bạn sẽ thiết kế được các phương thức vận chuyển bằng các động cơ 

đẩy điện từ (electromagnetic propulsion devices), nhưng bây giờ, các bạn đang tìm 

kiếm các cách thức để "giảm thiểu ô nhiễm carbon" của mình và ít bị phụ thuộc vào 
tình trạng cực kỳ biến động trong thị trường năng lượng trong những năm sắp tới. 

 

Nguồn năng lượng để vận hành điền trang của các bạn (hay các cộng đồng tâm 

linh) nên là nguồn thủy điện, năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, do đó các 
bạn sẽ muốn chọn một địa điểm với hi vọng rằng, có ít nhất dư thừa hai trong số 

những nguồn năng lượng trên. Một địa điểm tại hoang mạc sẽ có mặt trời và gió. 

Một địa điểm tại núi cao sẽ có nước và gió. Chúng ta sẽ còn nhiều điều để nói về 

việc mua bán đất đai trong chương nói về các cộng đồng tâm linh. 

 
Bây giờ chúng ta hãy xem xét ý tưởng về việc hình thành các loại tiền tệ mới ở 

cấp độ cơ sở nhất, có nghĩa là bên trong các cá nhân thuộc cộng đồng và các nhóm 

địa phương. 

 

Các loại tiền tệ mới 

 

Mục đích của tiền bạc là khiến cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ được diễn 

ra thuận tiện hơn. Tất cả chỉ có thế thôi, các bạn ạ. Thực sự không có gì nhiều hơn 

ngoài việc đó đâu. Thay vì kéo nguyên một xe tải táo để trao đổi với một xe tải cam 

(khi bạn đã chán ốm với việc ăn táo), thì tất cả những gì bạn cần là một mẩu giấy 
(hay các đồng xu). Theo cách đó, bạn có thể chờ cho đến khi những trái cam chín 

mọng (thông thường là 3 tháng sau mùa táo chín) và đổi lấy bằng tiền giấy (hay tiền 

xu) của bạn vào thời điểm đó. Các bác nông dân đều thích điều đó, bởi vì táo sẽ 

không hư thối trong khi chờ cho cam chín và các bác nông dân trồng cam sẽ không 

phải hái những trái cam xuống trong khi chúng còn xanh. 
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Đây dường như là một ví dụ ngớ ngẩn, nhưng nó thực sự lại chính là mục đích 

của tiền bạc. Loài người các bạn đã dành cho nó một tầm quan trọng quá mức so 
với điều mà nó thực sự là. Các bạn đã trói buộc giá trị bản thân mình vào nó. Các 

bạn sống với một nỗi sợ hãi không ngừng về việc không có nó. Các bạn đã thuê 

hàng triệu người để đếm nó, bảo hiểm cho nó, tích trữ nó, trao đổi nó, đầu tư vào 

nó, v.v. Một tỷ lệ phần trăm to lớn trong nguồn năng lượng và sự quan tâm của các 

bạn dành cho việc tiêu xài, tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ tiền bạc của các bạn. 
 

Các loại tiền tệ mới cần dựa theo một nguyên tắc đã nêu ra ở trên - đó là khiến 

cho cuộc sống dễ dàng hơn. Những loại tiền tệ như vậy chỉ nên dựa trên giá trị thực 

của sản phẩm và dịch vụ mà nó mang lại. Chúng tôi nhận thấy có một số thứ không 

dễ để gán giá trị cho nó, và đó là lý do tại sao các cuộc họp hội đồng mở rộng sẽ 
được cần đến bởi các thị trấn, ngôi làng, các tỉnh và quốc gia nào muốn giới thiệu 

các đồng tiền mới. 

 

Ví dụ, các bạn có thể quyết định rằng ai đó làm bánh mì có giá trị tài sản ròng 

thấp hơn so với người nào đó biết xây dựng một căn nhà. Trong thời điểm bắt đầu 
lưu hành đồng tiền mới, sẽ không tránh khỏi sự bất bình đẳng. Một số nghề nghiệp 

hiện nay đang được định giá quá cao, như y khoa và luật pháp. Những thứ khác thì 

bị định giá thấp một cách rẻ mạt, như nghề nhà giáo. 

 
Sẽ luôn có những cách giải thích khác nhau đối với những gì cấu thành nên giá 

trị thực. Ngoài ra, một nhà cố vấn có thể giúp ích rất nhiều cho các khách hàng của 

anh ấy/cô ấy, trong khi những người khác thì không. Vậy họ có nên thu và nhận 

cùng một khoản tiền? 

 
Quy luật cung và cầu sẽ phần nào khắc phục sự mất cân bằng này (nếu nó được 

phép vận hành theo cách của nó mà không có bất kỳ sự can thiệp nào). Ví dụ, nhà 

cố vấn nào làm việc hiệu quả sẽ có được rất nhiều khách hàng sẵn lòng trao đổi tiền 

bạc của họ cho các dịch vụ của anh ấy/cô ấy, trong khi người làm không hiệu quả 

sẽ có ít công ăn việc làm hơn. 
 

Có một số loại tiền tệ đã được đưa vào lưu hành tại các thành phố khác nhau 

trên khắp thế giới. Một số trong chúng xem tất cả mọi công việc đều có giá trị như 

nhau, nên một tiếng đồng hồ tư vấn pháp luật cũng có giá trị như một tiếng dạy học 

cách làm bánh mì. 
 

Khi các linh hồn tiến hóa, giá trị thực của hàng hóa và dịch vụ sẽ được công 

nhận và được tưởng thưởng một cách công bằng. Để giúp đưa mọi người đi đến 

trạng thái giác ngộ, một số dịch vụ sẽ được cung cấp miễn phí, bao gồm các vấn đề 

về chăm lo sức khỏe cơ bản và giáo dục. Thay vì áp đặt thuế thu nhập cá nhân hay 
tài sản, một thành phố hay một tỉnh cùng với các công dân trong đó sẽ nhất trí với 

nhau là đóng góp một tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập của họ vào việc chăm 
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lo sức khỏe và giáo dục một cách thường xuyên. Mặc dù điều này, về bản chất, cũng 

đạt được kết quả giống như thuế (và có thể được hiểu là thuế tự nguyện), nhưng 
không có lãi kép giả định rằng tất cả số tiền thu được sẽ tài trợ cho giáo dục, thay vì 

phần lớn của nó sẽ dành để trả tiền lãi trên số tiền gốc của khoản vay. 

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy thực hiện một số nghiên cứu và đến thăm 

một trong số các thành phố sử dụng tiền tệ thay thế để xem cách nó làm việc cũng 
như các thách thức đi kèm. 

 

Nói về sự ly khai 

 

Tại một số quốc gia, các tiểu bang hay các tỉnh theo hiến pháp có quyền được 
ly khai khỏi chính quyền trung ương. Thách thức lớn nhất khi làm điều này là phải 

tạo ra đủ nguồn lao động và tài nguyên để có thể tự cung tự cấp. Công dân trong 

nhiều nước “phát triển” lệ thuộc khá lớn vào chính phủ của họ để có được các phúc 

lợi, các chương trình xã hội, thương mại liên bang, v.v. và để cho một khu vực, một 

tiểu bang hay một tỉnh ly khai, thì sự lệ thuộc này cần phải chấm dứt. 
 

Tại các quốc gia được hợp thành từ nhiều tiểu bang hay nhiều tỉnh, và ngay cả 

trong những quốc gia chỉ có một vài địa hạt hay lãnh địa, thì cũng có thể có khả 

năng để phát hành các loại tiền tệ và các chương trình mậu dịch tương thích với các 
khu vực đó. Ý tưởng nêu ra ở đây không phải để loại trừ một ai hay trở nên biệt lập, 

mà là để tập trung cho sự phát triển, có khả năng tự sản xuất và chế biến hàng hóa 

một cách cục bộ. Điều này, theo một cách, là phần mở rộng của các ý tưởng trình 

bày trong chương sắp tới nói về các cộng đồng chủ định. 

 
Nếu các bạn muốn mô tả ba Trái Đất song song về mặt kinh tế, các bạn có thể 

nói rằng những linh hồn mật độ 4 đang tách ly khỏi thế giới mật độ 3 và đang thiết 

lập một xã hội mới với các loại hình tiền tệ mới và các quy tắc thương mại hỗ trợ 

cho hệ thống giá trị của họ. Những linh hồn mật độ 5 sẽ có rất ít nhu cầu về kinh tế 

đến mức hầu như những nhu cầu của họ đều được cung cấp từ bên trong. 
 

Chúng tôi đã bao gồm một vài ý tưởng bổ sung về nền kinh tế tương lai của các 

bạn. 

 

Nền kinh tế giác ngộ 

 

Chừng nào mà các linh hồn mật độ 4 trên Trái Đất còn cần đến các nguồn tài 

nguyên cơ bản, thì chừng đó vẫn còn có nhu cầu về một hệ thống kinh tế. Nó có thể 

chỉ đơn giản là việc mua bán và trao đổi như đã từng có trong những thời kỳ trước 

kia của quá khứ, hoặc nó cũng có thể là một hệ thống phức tạp về tiền tệ và kế toán, 
giống với ngày nay, nhưng dĩ nhiên là mức độ của nó nằm đâu đó tại khoảng giữa 

2 điều này. 
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Sự khác nhau căn bản giữa nền kinh tế giác ngộ và nền kinh tế dựa trên sự tham 
lam, thiếu thốn, khan hiếm và tư lợi, đó là mục tiêu chính và quan trọng nhất của 

nền kinh tế giác ngộ là mang lại sự ấm no và sung túc cho toàn thể công dân. 

 

Không giống với các hệ thống xã hội chủ nghĩa nơi mà giá trị của mỗi cá nhân 

bị chà đạp, và cũng không giống với hệ thống tư bản chủ nghĩa nơi mà giá trị của 
tập đoàn luôn được đề cao so với các thành viên của nó, một hệ thống giác ngộ là 

dựa trên những quyết định khôn ngoan và sáng suốt luôn được đưa ra bởi một hội 

đồng gồm các trưởng lão được bầu chọn, thể hiện được sự hiểu biết lớn lao của mình 

trong các vấn đề kinh tế; chẳng hạn, điều mà người dân cần để có được sự phồn vinh 

và hạnh phúc khi sống trong thế giới bên ngoài. 
 

Một hệ thống kinh tế giác ngộ là bắt đầu từ bên trong, bằng cách nhận ra rằng 

tất cả các linh hồn đều đang sống trong một Vũ Trụ giàu có vô hạn dựa trên tình yêu 

thương và sự hợp tác. Đã có các bằng chứng khoa học chứng minh rằng có hầu như 

là một nguồn năng lượng vô hạn nằm trong chân không của không gian (trong khi 
thực sự có tồn tại một thứ nào đó chứ không phải chân không), vì vậy về bản chất, 

một nền kinh tế giác ngộ đơn giản chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của một sự thật bên 

trong, sự thật rằng các bạn hoàn toàn tự do, không có giới hạn và cực kỳ sung túc. 

 
Các nhiệm vụ đầu tiên đối với nền kinh tế mới là: (1) giáo dục mọi người về 

bản chất giàu có của Vũ Trụ; và (2) phát triển các cách thức để tận dụng nguồn năng 

lượng dồi dào này và khiến cho nó trở nên rõ ràng, hiệu quả trong cuộc sống hàng 

ngày của những linh hồn sống trên Trái Đất. 

 
Chúng tôi đã quan sát thấy rằng nếu số tiền được dùng để giải cứu các ngân 

hàng và hỗ trợ cho quân đội được dùng vào 2 mục đích vừa liệt kê ra ở trên thì chỉ 

trong vòng một vài năm ngắn ngủi, các bạn sẽ có thể phát triển được các chương 

trình tại chỗ đảm bảo cho toàn thể nhân loại sống hạnh phúc và sung túc, mà không 

hề thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất. 
 

Ngay cả với những công nghệ hiện có, các bạn cũng có đủ các phương tiện để 

chăm sóc cho tất cả mọi người gấp nhiều lần so với trước đây, tuy nhiên do các bất 

công trong hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như niềm tin vào sự thiếu thốn và 

khan hiếm, gần như 2/3 dân số thế giới bị suy dinh dưỡng và chết đói. 
 

Khi các cộng đồng ánh sáng mật độ 4 được thiết lập nhiều hơn, nhiều nhóm của 

chúng tôi thuộc các thế giới cao hơn sẽ có thể hỗ trợ và chia sẻ các tiến bộ về công 

nghệ và khoa học của chúng tôi với các bạn. Nhiều nhóm ngoài hành tinh rất sẵn 

lòng làm điều này ngay bây giờ, nhưng tình huống trên Trái Đất đã vượt quá mức 
ổn định để cho phép điều này diễn ra mà lại không làm xáo trộn sự cân bằng của tự 

do ý chí. 
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Trong nền kinh tế giác ngộ, mỗi người đều đóng góp theo những con đường 
biểu hiện khác nhau mà hầu hết vẫn đáp ứng được những khát vọng bên trong của 

linh hồn. Nói cách khác, một xã hội thành công là một xã hội đưa giáo dục làm ưu 

tiên hàng đầu, và bên trong quá trình giáo dục, luôn khuyến khích mỗi linh hồn tự 

khám phá ra ý nghĩa và mục đích sống cho riêng mình. Nếu mỗi linh hồn đều đóng 

góp công sức của mình và được làm việc trong những công việc thực sự như ý 
nguyện, thì điều tuyệt vời sẽ đến như là thành quả tất yếu. Sẽ có một sự cân bằng 

hoàn hảo giữa các kỹ năng, năng lực và các nhóm nghề nghiệp. Các bạn sẽ không 

gặp phải tình huống có một triệu nhà trị liệu bằng phương pháp Reiki nhưng lại 

không có nhà trị liệu tâm lý nào cả, hay một triệu thợ làm tóc nhưng lại không có ai 

làm thợ điện. Mỗi nhu cầu đều sẽ được lấp đầy bởi vì mỗi linh hồn đều nhìn thấy 
được bức tranh tổng thể và làm cách nào để anh ta hay cô ta khớp với nó. CHD bên 

trong mỗi linh hồn sẽ chỉ cho anh ta hay cô ta thấy các cách thức đầy niềm vui và 

sáng tạo để thể hiện và đóng góp vào nhu cầu chung của cộng đồng. Nói cách khác, 

mỗi linh hồn sẽ nhìn thấy được sự Nhất Thể giữa nó với cái toàn thể và từ đó tìm ra 

cách đáp ứng thật phù hợp. 

Cũng giống như loài ong, kiến và các sinh vật khác, chúng làm việc cùng với 

nhau để tạo ra các cấu trúc nguy nga tráng lệ bên trong thế giới của chúng, tương tự 

với những con người giác ngộ, nhưng có một sự khác biệt quan trọng: Con người 

không phải là các lao công thuộc địa. Họ là những cá nhân đầy sáng tạo đang làm 

việc đồng thời để đáp ứng nhu cầu của chính mình và của cả cộng đồng. 

Khi một thành viên của một hệ thống kinh tế giác ngộ rơi vào các thời điểm khó 

khăn, dù với bất cứ lí do gì, thì cộng đồng lúc đó sẽ trở thành một hệ thống hỗ trợ 

để giúp cho cá nhân đó có thể đứng dậy được trên đôi chân của mình. Mỗi thành 

viên đều nhận ra sự Nhất Thể luôn hiện hữu về mặt tâm linh bên trong nhóm và dựa 
vào cảm giác, nếu một người không mãn nguyện, cả nhóm sẽ cảm thấy không mãn 

nguyện. Vị thầy Gandhi nhìn xa trông rộng của các bạn đã từng nói: “Chừng nào 

mà một đứa trẻ còn đói khát ở đâu đó trên thế giới, chúng ta vẫn chưa có được sự tự 

do”. 

Tóm lại, một nền kinh tế giác ngộ là dựa trên tiền đề rằng luôn có nhiều hơn là 
chỉ đủ cho tất cả mọi người, và các trọng tâm khoa học trong việc tận dụng, sản 

xuất, phân phát sự thịnh vượng và phát đạt đó đã hiện diện bên trong các thế giới 

cao hơn của sự rung động (etheric realms). 

Chúng tôi những người đang sống trong các thế giới cao hơn từ lâu đã học được 

cách khai thác từ các thế giới này để đem lại sự sống mới và tạo ra các thế giới trong 
các chiều kích thấp hơn. Trong khi chúng tôi không thể cung cấp cho các bạn mọi 

chi tiết về quá trình làm thế nào để thực hiện điều này (nếu thế cuốn sách này sẽ trở 

nên quá lớn và quá chuyên biệt), chúng tôi chỉ có thể chỉ cho các bạn hướng đi đúng 
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và giao tiếp thông qua các nhà phát minh, các khoa học gia của các bạn theo một 

chừng mực nào đó mà họ sẽ lắng nghe chúng tôi. 

Như đã từng nêu ra trước đây, các tiến bộ trong công nghệ và khoa học giữa 

những năm từ 2012 đến 2015 sẽ cho phép các thiết bị năng lượng điện từ (thường 

được gọi là năng lượng điểm không hay các hệ thống năng lượng miễn phí) bắt đầu 

sản sinh trên Trái Đất. Điều này cơ bản sẽ chứng minh được sự thật rằng luôn có 

nhiều hơn là chỉ đủ cho tất cả mọi người. Những hệ thống năng lượng như vậy sẽ 

khiến cho hệ thống kinh tế thế giới cũ của mật độ 3 hoàn tất quá trình sụp đổ của 

nó, giúp cho chú chim phượng hoàng lửa của Trái Đất Mới có thể hồi sinh từ đống 

tro tàn. 

Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế 

Trước khi nền kinh tế mới được phát triển vững chắc, sẽ có một khoảng thời 

gian chuyển tiếp, và mọi thứ có vẻ như khá lộn xộn vào lúc đó. 

Khi nền kinh tế thế giới cũ đi đến hồi kết, thì điều tương tự cũng diễn ra với hệ 

thống phân phối toàn cầu. Chúng tôi đã vẽ ra một bức tranh ảm đạm (từ viễn cảnh 

mật độ 3) dựa trên sự cạn kiệt các nguồn dự trữ nhiên liệu hóa thạch, sự ô nhiễm 

ngày càng tăng lên, các khoản nợ phi mã, cùng với sự suy giảm hệ thống miễn dịch 
của con người. Khi giá nhiên liệu đã trở nên quá cao, máy bay, tàu biển, tàu hỏa, xe 

cộ và các phương thức vận chuyển khác cũng bắt đầu bị tiêu hủy. 

Bởi vì rất nhiều hệ thống chính phủ của các bạn đã bị vỡ nợ, các bạn không thể 

dựa vào họ để can thiệp và khiến mọi thứ tiếp tục hoạt động được nữa. Có lẽ các 
bạn đã từng thấy cách ứng phó của chính phủ trước các thảm họa thiên nhiên. Liệu 

chính phủ Mỹ đã ứng phó một cách thích đáng đối với thảm họa diễn ra tại New 

Orleans? Liệu chính phủ Nhật Bản đã xử lý được thảm họa động đất và sóng thần 

một cách thỏa đáng, đặc biệt là với các lò phản ứng hạt nhân? 

Từ bên trong, cách đối phó tốt nhất đối với các thực tại kinh tế trong một vài 
năm tới là học cách chịu trách nhiệm cho chính mình và cho những người khác, tự 

phát triển lương thực và trao đổi hàng hóa cục bộ, phát triển các nguồn năng lượng 

thay thế, và tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Làm thế nào tôi có thể đáp ứng được các 

nhu cầu cơ bản của mình nếu hệ thống phân phối toàn cầu bị sụp đổ? Điều mà tôi 

thực sự cần là gì?” 

Hầu hết con người ở các quốc gia phát triển đều tiêu thụ nhiều hơn những gì họ 

thực sự cần. Bằng cách dựa nhiều hơn vào Nguồn Lực đến từ bên trong và ít hơn 

với thế giới vật chất bên ngoài, sự cân bằng mới có thể được phục hồi. Hãy hòa nhịp 

với Mẹ Trái Đất. Lắng nghe các nhịp điệu của cô ấy. Nghe những lời nói của cô ấy. 

Và tìm ra cách hành động thật phù hợp. 



https://thuviensach.vn

 364 

Tuy vậy, chúng tôi vẫn sẽ đưa ra một danh sách các địa điểm hầu như và dường 

như ít phải đối phó với sự chuyển đổi của cơ cấu kinh tế. 

Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế 

Trước khi chúng tôi liệt kê ra những nơi an toàn nhất, hãy để chúng tôi nhắc lại 

với các bạn rằng những nơi tồi tệ nhất là những thành phố lớn nằm ở những vị trí 

khô cằn hay nằm gần với mực nước biển. Số lượng lớn người dân đang sống cách 

xa hàng trăm hay hàng ngàn cây số khỏi vùng nông nghiệp sẽ có một khoảng thời 

gian rất khó khăn trong những năm sắp tới. 

Ngoài ra, nằm trong danh sách những nơi cần tránh là những thành phố hay khu 

vực mà phụ thuộc nhiều vào các hệ thống vận chuyển bằng nhiên liệu hóa thạch, 

trong khi có ít hay không có các phương tiện vận chuyển công cộng hay các công 

viên cho cộng đồng. 

Nếu các bạn không biết làm cách nào để phát triển lương thực tại những vùng 

núi cao, thì sẽ là một ý tưởng tốt để tránh những nơi cao hơn 2000 mét so với mực 

nước biển, hay những nơi có mùa đông khắc nghiệt hay mùa hè kéo dài. 

Các bạn cũng muốn tránh xa những cộng đồng phát triển theo hướng độc canh, 

những nơi mà họ đặt “tất cả các quả trứng vào trong cùng một chiếc giỏ”. Thay vào 
đó hãy tìm một nơi mà có sự đa dạng hóa, cả về mặt xã hội cũng như nông nghiệp. 

Hãy chọn một nơi có hệ thống vận chuyển phát triển cao, cũng như các dịch vụ phúc 

lợi đối với người cao tuổi, người khuyết tật hay các nhóm thiểu số. 

Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi 

_ Những nơi có đất nông nghiệp màu mỡ và dân cư thưa thớt. 

_ Các khu vực thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ/ Tây Nam Canada. 

_ Các khu vực thuộc Argentina và Uruguay. 

_ Một vài nơi ở Trung Mỹ. 

_ Các khu vực thuộc Đông Âu, Armenia, Yugoslavia. 

_ Phía Nam Pháp và phía Bắc Tây Ban Nha. 

_ Cực Bắc Italy và Nam Thụy Sĩ. 

_ Khu vực nội địa phía Đông Australia. 

_ Các khu vực thuộc miền Trung Châu Phi.  
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Đến đây, chúng tôi xin kết thúc phần các thực tại kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC CẤU TRÚC CHÍNH TRỊ 
 

 

 

Dẫn nhập 

 

Như hầu hết các bạn đều biết, các hệ thống chính trị lớn trên thế giới của các 

bạn được thiết kế để duy trì quyền lực cho những linh hồn mà tin rằng họ xứng đáng 

nắm quyền kiểm soát. Không quan trọng cho dù họ gọi hệ thống đó với cái tên gì, 

hay dán nhãn là loại “chủ nghĩa” gì. Tất cả các “chủ nghĩa” đều có những phẩm chất 
tốt cũng như các hạn chế bên trong. 

 

Các bạn không thể đưa ra một tuyên bố quy chụp và nói, chẳng hạn như: “Nhóm 

Illuminati đều là xấu”, hay “Vấn đề là do chính phủ Úc”, hay “Tổ chức tình báo 

Mossad của Israel là quỷ dữ”. Một số người nằm trong nhóm được gọi là những kẻ 
thao túng thế giới của các bạn lại chính là các Lightworker đang hoạt động bí mật, 

bởi 2 lý do: (1) tìm hiểu chính xác phương thức hoạt động của các tổ chức được gọi 

là “bóng tối”; và (2) ngấm ngầm lan tỏa ánh sáng đến những sảnh đường linh thiêng 

bí mật của phe bóng tối. 

 
Nhóm Illuminati của các bạn, vốn được thành lập bởi các thực thể ánh sáng, vẫn 

còn từ 10 đến 20% những người chưa hề bị biến chất bởi bản ngã và ham muốn điên 

cuồng của nó về việc thao túng người khác. Nhiều trong số các hội kín của các bạn, 

bao gồm Hội Tam Điểm (Freemasons), những người mà đã góp phần thành lập nên 

nhà nước Hoa Kỳ, đều có sự tham gia của các thực thể ánh sáng. Hiến Pháp của Hoa 
Kỳ được thiết kế hầu như từ các Lightworker, mặc dù nhiều người trong số họ vẫn 

chưa nhận ra được bản chất tâm linh cao hơn của mình vào lúc nó được phác thảo. 

 

Do sự lai giống giữa các chủng tộc ánh sáng và bóng tối, thêm vào đó là nhiều 

vòng xoắn và ngã rẽ trong thiên tiểu thuyết của tự do ý chí, đã làm cho Hiến Pháp 
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của Hoa Kỳ không thể làm được điều mà nó muốn làm - duy trì sự ước chế và cân 

bằng đối với vấn đề lạm dụng quyền lực. Tình huống ở Hoa Kỳ cũng không phải là 
duy nhất. Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia Châu Âu khác cũng phải 

đương đầu với những vấn đề tương tự. 

 

Hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới đều có các ngân hàng trung tâm, 

các ngân hàng này hình thành nên một mạng lưới, hay một tập đoàn, bị thao túng 
bởi nhóm Illuminati. Bởi vì có đến 90% những người thuộc Illuminati bị đồng hóa 

sâu với bản ngã (thế lực bóng tối), các chính sách được đề ra bởi các ngân hàng 

trung tâm này hầu như chỉ mang lại lợi ích cho giới tinh hoa, những kẻ nắm hầu hết 

các của cải và tài nguyên của thế giới. 

 
Trò chơi của cải và quyền lực đã từng diễn ra từ hàng ngàn năm, hay đúng ra là 

hàng triệu năm, nếu các bạn đã từng đóng vai người chơi khi còn ở các thế giới 

khác. Trong phần trước, chúng tôi đã đi sâu vào chi tiết về các ảnh hưởng từ các hệ 

thống sao và các tác động lịch sử của họ đến nhân loại. 

 
Những linh hồn tin vào sự thống trị và kiểm soát duy trì ảo tưởng của họ bằng 

cách thuyết phục đám đông rằng họ chỉ là những kẻ yếu đuối, bất lực và vô vọng để 

tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trên thế giới. Các hệ thống tài chính và xã hội được 

thiết kế từ các chủ ngân hàng với mục tiêu là duy trì quyền lực trong tay họ và đẩy 
tình trạng bất lực vào số đông. 

 

Chúng ta đã có cái nhìn sơ qua về sự thao túng nền kinh tế, bao gồm các vũ khí 

chính của giới tinh hoa, đó là hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép. Giờ 

là lúc nhìn vào thứ vũ khí khác của họ - kinh doanh vũ khí. 
 

Cuộc đại chiến cuối cùng 

 

Cái được gọi là “nhóm quyền lực tuyệt đối” tiến hành chiến tranh vì hai lý do: 

(1) lấp kín lịch trình “chia rẽ và chinh phục” của họ bằng cách dụ dỗ cho các thế lực 
khác nhau chống lại nhau để ngăn không cho thế lực đó tích lũy đủ sức mạnh để 

đánh bại họ; và (2) thu món lợi khổng lồ từ việc sản xuất, buôn bán, phân phối các 

loại vũ khí chiến tranh cùng các trang thiết bị đi kèm với các loại vũ khí đó. 

 

Nhóm Illuminati tối không hề bận tâm đến việc họ chọn phe nào trong các cuộc 
chiến này. Thực ra, một bản tổng kết tỉ mỉ về lịch sử sẽ hé lộ cho chúng ta thấy một 

vài cá nhân và tập đoàn đã tài trợ cho tất cả các bên trong hầu hết các cuộc đại chiến. 

 

Giả sử trong tất cả các cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trên Trái Đất đều được 

dàn xếp (thiết kế) bởi nhóm Illuminati tối (hay tiền thân của họ) vì những lý do trên. 
Phương thức tiến hành của họ sẽ bắt đầu bằng một nguyên nhân chính, như tranh 

chấp biên giới, cạn kiệt nguồn tài nguyên, mâu thuẫn tôn giáo, v.v. và sau đó kích 
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động mâu thuẫn bằng cách sử dụng các hình thức tuyên truyền bằng phương tiện 

truyền thông, thao túng kinh tế, mâu thuẫn giữa các hệ tư tưởng, và trong một số 
trường hợp, nuôi “khủng bố” và tạo sự bất đồng quan điểm trong quần chúng. 

 

Nhiều tác giả của các bạn đã khám phá ra phương thức sau cùng trong việc kích 

động xung đột, bằng cách phác thảo ra các bước khác nhau dùng để kiểm soát quần 

chúng thông qua chiến tranh. Ý tưởng khá đơn giản: (1) tạo ra một “kẻ thù” hay một 
lực lượng đối lập; (2) cung cấp một giải pháp liên quan đến việc củng cố quyền lực 

và sự kiểm soát; và (3) thuyết phục mọi người rằng tốt hơn hết là hãy nghe theo hệ 

thống mới. 

 

Một minh chứng về điều này liên quan đến các cuộc tấn công “khủng bố” vào 
trung tâm thương mại ở New York và Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington. Đồng 

phạm trong cuộc tấn công này (các thành viên thuộc nhóm chống Ả Rập được gọi 

tên là “Al-Qaeda” và tổ chức cảnh sát mật của Israel được gọi là “Mossad”) đã đưa 

ra một kế hoạch là khiến cho nước Mỹ xem các quốc gia Ả Rập là “kẻ thù” của nền 

dân chủ tự do. 
 

Để truy tìm kẻ thù, một số nghị quyết đã được thông qua bởi Quốc Hội Hoa Kỳ 

đã tước đoạt thật khéo léo các quyền lợi của người dân (phần lớn là thông qua cái 

được gọi là hành động “yêu nước”). 
 

Trong dự tính của những người thuộc nhóm Illuminati tối, điều này giúp họ đạt 

được 3 mục đích: (1) nó chia rẽ người dân Mỹ và khuấy động nỗi sợ hãi bên trong 

họ; (2) giúp cho việc thao túng người dân dễ dàng hơn bằng cách lấy đi các quyền 

lợi của họ; và (3) nó tăng lợi nhuận bằng cách cho phép nhóm Illuminati tối sản xuất 
thêm các loại vũ khí bổ sung để thu phí chiến tranh tại các quốc gia khác nhau thuộc 

Trung Đông, đồng thời sở hữu thêm các nguồn tài nguyên đáng giá trong quá trình 

diễn ra cuộc chiến (như dầu mỏ). 

 

Kể từ khi sự kiện đó xảy ra, các nhà thầu chiến tranh đã thu lợi hàng chục tỉ đô 
la từ các hợp đồng quân sự. Một vài nhà thầu được thuê để chế tạo các loại vũ khí 

chiến tranh và hỗ trợ quân đội trong việc sử dụng chúng (thường là trên những 

thường dân vô tội), và sau này cũng chính các nhà thầu đó được trao hợp đồng để 

xây dựng lại các quốc gia đã bị phá hủy. Nhiều giám đốc điều hành công ty đã “bán” 

linh hồn của mình cho các khoản lợi nhuận kép này. 
 

Nếu các bạn không phải là công dân của nước Mỹ, các bạn có thể cho rằng hình 

thức tham nhung này không ảnh hưởng tới mình, nhưng không may, các bạn đã 

nhầm. Với rất ít ngoại lệ, nếu các bạn sống tại một gia mà có quân đội được tổ chức, 

thì các giao dịch và các hợp đồng tương tự vẫn diễn ra mà các bạn không hề hay 
biết. 
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Thế cờ tàn trong kế hoạch này của chế độ độc tài là tổ chức một cuộc chiến 

tranh thế giới thứ ba, dụ cho các nước phát triển đấu đá lẫn nhau bằng cách hỗ trợ 
cho một vài “con tốt thí” ở Trung Đông. Israel (được hỗ trợ bởi Mỹ), Iran (có thể 

được viện trợ bởi Trung Quốc và Nga) cùng một số quốc gia khác, nhiều khả năng 

sẽ khiến cho các mâu thuẫn leo thang đến mức buộc quân lính tại tất cả các quốc 

gia lớn phải cùng tham chiến. Mặc cho khả năng về sự hình thành khối đồng minh 

Trung Quốc - Nga, nhiều khả năng là nhóm Illuminati tối cũng sẽ tìm ra cách nhử 
cho hai quốc gia này chống đối lẫn nhau ở một số mặt nào đó. 

 

Mâu thuẫn Đông/Tây đã từng là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 

xã hội, nhưng kể từ khi Trung Quốc hình thành nên một hình thái của chủ nghĩa tư 

bản, loại chiến thuật như vậy đã không còn hiệu quả. Các quốc gia này phụ thuộc 
lẫn nhau về thương mại, nên các “kẻ thù” mới phải được tạo ra để giữ cho các quốc 

gia này không ngừng chia rẽ và chiến tranh. 

 

Nhiều khả năng, các cuộc tấn công “khủng bố” mới sẽ được khơi mào để khiến 

cho chiến tranh thế giới xảy ra. Thực ra, các nỗ lực đó đều đã bị thất bại bởi sự can 
thiệp từ Hội Đồng Ngân Hà. Cách đây vài năm, vào năm 2005, một số đồng minh 

bí mật của Iran đã cố gắng phóng một thiết bị hạt nhân vào Iraq để tạo ra xung đột 

giữa 2 quốc gia này. Mục tiêu là khiến cho Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh với Iran 

và sau đó để cho Nga và Trung Quốc cùng nhảy vào. 
 

Khi đầu đạn hạt nhân không thể rời khỏi bệ phóng nguyên vẹn, những kẻ thao 

túng biết rằng họ cần bày ra một chiến lược mới. Họ sau đó chuyển hướng và tìm 

cách để Iran tấn công Israel. Một lần nữa, kế hoạch đó lại tiếp tục bị thất bại, do sự 

vạch trần âm mưu của những Lightworker ngầm nằm trong tổ chức Illuminati. 
 

Chúng tôi những người trong cõi Thượng Thiên đã hầu như cho rằng khả năng 

xảy ra cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 3 là 60%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã 

nói rằng một cuộc chiến như vậy sẽ không kéo dài lâu. Càng ngày càng có nhiều 

hơn nữa các linh hồn tại các quốc gia phát triển đang thức tỉnh trước sự thật cao hơn 
và họ không muốn mình là một phần của cuộc xung đột toàn cầu. Ngoài ra, sự suy 

sụp kinh tế khiến cho các quốc gia thực sự trở nên khó khăn hơn để có thể chi tiền 

vào các cuộc phiêu lưu quân sự. Điều này có nghĩa là các hội kín (các chiến dịch 

đen tối) buộc phải tự gây quỹ cho các cuộc chiến này. Mặc dù khả năng gây quỹ 

gần như là vô hạn (do lợi nhuận đến từ buôn bán ma túy và vũ khí tại thị trường chợ 
đen cộng với tiền hoa hồng từ các tập đoàn ngân hàng), nhưng ngày càng có nhiều 

người không còn ảo tưởng với các cuộc chiến tranh và họ đơn giản là từ chối hỗ trợ 

cho quân sự. 

 

Hơn nữa, giữa những năm từ 2012 đến 2015, sự gia tăng tần số rung động trên 
Trái Đất sẽ bắt đầu tác động đến hệ miễn dịch của rất nhiều người, đặc biệt là với 

những ai còn đang mắc kẹt trong các mức rung động thấp. Điều này có nghĩa là ốm 
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đau, dịch bệnh và tình trạng mất cân bằng sẽ xảy đến với các tướng lĩnh quân đội, 

làm cho khả năng chiến đấu trong hàng ngũ quân đội bị suy giảm trầm trọng. 
 

Do đó các bạn sẽ có những người từ chối tham chiến bởi vì họ đã không cần 

đến bài học linh hồn đó nữa, cộng với những người bị bệnh khá nặng để có thể chiến 

đấu, kinh phí chiến tranh thì ngày càng eo hẹp, sau cùng các bạn sẽ có rất ít linh hồn 

cần phải học các bài học về chiến tranh, đồng nghĩa với việc số binh lính được tuyển 
không đủ để thay thế cho các quân nhân bị thương hay bị chết do chiến trận, tóm lại 

tổng số binh lính sẽ không đủ để duy trì cho các cuộc chiến. 

 

Như chúng tôi đã từng đề cập nhiều lần trước đây, chỉ có các cuộc chiến tranh 

thông thường mới được phép tiếp diễn trên Trái Đất, nên điều này đồng nghĩa với 
sự khan hiếm dần các nguồn cung cấp các loại máy bay chiến đấu và đạn dược, ngay 

cả với các xưởng sản xuất chế tạo ra các loại vũ khí này. Điều này dẫn tới việc cần 

nhiều sự bổ sung từ các lực lượng bộ binh, nên sẽ cần rất nhiều binh lính. 

 

Từng nước một, những quốc gia lớn tham gia cuộc xung đột này sẽ đơn giản là 
bỏ cuộc, họ nhận ra rằng chiến tranh đã tàn phá nặng nề nền kinh tế cũng như sức 

khỏe của họ. 

 

Khi năm 2015 đến gần (và dân số thế giới bắt đầu giảm xuống dưới mốc 8 tỷ), 
đây sẽ là thời khắc minh chứng cho cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng chưa từng có 

trong lịch sử khiến cho các chính phủ phải dành sự quan tâm của họ cho vấn đề này 

nhiều hơn là dành cho chiến tranh. 

 

Khám phá chế độ độc tài 

 

Trong những năm tiếp theo, có nhiều yếu tố đóng góp vào sự sụp đổ của hệ 

thống thế giới cũ và những người đứng đầu của nó. 

 

Một khía cạnh quan trọng trong quá trình thức tỉnh trên Trái Đất là việc phơi 
bày bóng tối ra mọi hình dạng của nó. Để cho các ảo tưởng bị giải trừ, chúng phải 

được nhìn thấy thật rõ ràng bằng ánh sáng giác ngộ của ý thức. Đây là lý do vì sao 

các nỗ lực chối bỏ bóng tối hay giả vờ rằng nó không tồn tại, lại góp phần củng cố 

thêm cảm nhận của các bạn về sự tồn tại của nó. Hơn hết, các ảo tưởng chỉ hiện hữu 

khi có nguồn năng lượng cung cấp. Khi các bạn chối bỏ một điều gì đó, các bạn vẫn 
đang cấp năng lượng cho nó bằng các khuôn mẫu kìm nén trong tiềm thức. Khi các 

bạn chiến đấu với nó, các bạn đã xuất phát từ một niềm tin rằng nó tiềm tàng một 

sức mạnh nào đó ngang hàng với các bạn. 

 

Các bạn không thấy sao, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, các bạn có quyền năng đến 
mức các bạn có thể tạo ra một thứ không giống với bất kỳ cấu trúc hài hòa nào khác 
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của Vũ Trụ? Các bạn càng củng cố niềm tin của mình vào những thứ ở mật độ 3, thì 

chúng càng có vẻ thực hơn đối với các bạn và càng khó để vượt qua nó. 
 

Vượt qua có nghĩa là vượt lên trên. Đó không phải là phá vỡ, chối bỏ, hay hợp 

thức hóa. Để vượt qua bóng tối, các bạn chỉ đơn thuần là mở rộng nhận thức của 

mình hơn nữa về điều mà các bạn thực sự là - một Thực Thể Thiêng Liêng đầy 

quyền năng và sáng tạo. 
 

Khi Mẹ Trái Đất thăng lên về rung động, tất cả những kẻ từng lẩn tránh trong 

bóng tối sẽ buộc phải trườn ra khỏi chỗ ẩn nấp của họ và đối mặt với sự thật về Bản 

Thể của mình, cái mà cũng chính là Bản Thể của các bạn. Ánh Sáng của các bạn 

đang ảnh hưởng tới họ. Bằng cách quyết tâm kiên định với sự thức tỉnh của mình 
và lựa chọn thăng lên cùng Mẹ Trái Đất, các bạn đang làm cho những người thuộc 

về bóng tối phải rời khỏi các hang động và ngóc ngách của họ. Họ có thể sẽ kháng 

cự, bởi theo luật tự do ý chí, họ có quyền kháng cự nếu họ chọn lựa như vậy. Nhưng 

tự do ý chí sẽ không còn là lực chi phối nữa khi mà các Lightworker trên thế giới 

vẫn đang bị đàn áp và kiểm soát. 
 

Thông qua Sự An Bài Thần Thánh, Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh mật độ 

4. Điều này đồng nghĩa với việc có một số luật và một số quy tắc không nằm trong 

phạm vi của tự do ý chí. Điều này cũng có nghĩa là các linh hồn có mức rung động 
thấp sẽ không còn đủ khả năng để duy trì sự ảnh hưởng tiêu cực của mình lên thế 

giới này. 

 

Những kẻ sống trong bóng tối nỗ lực đào một cái hố sâu hơn để chạy trốn khỏi 

ánh sáng hóa ra lại đang tự đào hố chôn mình. Hệ thống miễn dịch của họ sẽ cảm 
nhận được rung động của Trái Đất khi cô ấy thăng lên và họ sẽ cố gắng chạy trốn 

khỏi cô ấy. Nhưng cách duy nhất mà họ có thể làm là rời bỏ cơ thể của mình, hoặc 

trong một số trường hợp, trốn đi bằng phi thuyền. Bằng cách nào đi chăng nữa, thì 

đó cũng chỉ là vấn đề thời gian để họ rời khỏi Trái Đất. 

 
Trong khi đó, họ vẫn đang được soi rọi bởi ánh sáng và con đường giúp mình 

thoát khỏi địa ngục do chính mình tạo ra. “Cuộc dạo chơi” của nhiều linh hồn đã 

từng lừa gạt, dối trá và phạm các tội ác khác nhau vẫn sẽ còn tiếp diễn. Một số lượng 

lớn các linh hồn sẽ bị chấn động trước một vài sự tiết lộ trong những năm sắp tới. 

Người dân sẽ cảm thấy bị phản bội bởi chính phủ và các nhà lãnh đạo của họ. Họ sẽ 
cần phải vượt qua được sự giận dữ của mình và đi đến sự tha thứ, không chỉ dành 

cho những người đã phản bội họ, mà cho chính mình vì đã để bản thân bị cám dỗ 

bởi những lời hứa và những lời hùng biện sáo rỗng. 

 

Cho dù nhóm bóng tối thuộc vào đảng phái chính trị nào đi nữa, hay quốc gia 
nào mà họ thống trị đi nữa, thì tất cả ham muốn quyền lực đều là như nhau, dẫu cho 

hình thức của chúng có thể rất khác nhau. Dần dần mỗi người dân trên thế giới đều 
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yêu cầu sự thật từ phía những nhà lãnh đạo của họ, và khi những nhà lãnh đạo này 

không thể đáp ứng lại được, điều tất yếu là sẽ xảy ra cách mạng. 
 

Điều đó đang diễn ra tại nhiều nước, và ngày càng có nhiều người đi theo. Đôi 

khi, sẽ có những khó khăn to lớn trước khi họ nổi dậy, và thỉnh thoảng một blog 

trên Internet nếu đào sâu đúng chỗ một vụ bê bối nào đó cũng đủ hiệu quả để phơi 

bày bộ mặt thật của các nhà lãnh đạo. 
 

Bài học linh hồn chính đằng sau việc vạch mặt chế độ độc tài thật đơn giản và 

dễ hiểu. Các bạn dựa vào CHD bên trong mình chứ không dựa dẫm vào cái gọi là 

trí tuệ của những kẻ đang nắm trong tay quyền lực. Một xã hội giác ngộ sẽ chọn ra 

những nhà lãnh đạo thể hiện được những phẩm chất của những người đã giác ngộ. 
Họ chính là tấm gương phản ánh nhận thức chung của mọi người. Giờ đây khi mà 

ngày càng có thêm nhiều người giác ngộ trên Trái Đất, thì các nhà lãnh đạo cũng 

cần thể hiện được phẩm chất đó. 

 

Theo luật hấp dẫn, những người phản bội sẽ phải di dời đến một thế giới khác 
nơi mà các linh hồn vẫn còn học các bài học về sự phản bội, hoặc họ sẽ phải tiến 

hóa vượt qua được ham muốn lừa lọc và lợi dụng người khác. Một vài trong số đó 

sẽ nhìn thấy được ánh sáng và bước ra khỏi nhận thức của kẻ đàn áp, dần dần trở 

thành một phần của Trái Đất Mới. Như các thuật ngữ tôn giáo cổ xưa, thì điều này 
được coi là sự “cải tà quy chính”. 

 

Các bạn hiểu chứ, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, chúng tôi không có bất kỳ sự phán 

xét nào trong những lời giải thích vừa rồi. Không có gì sai (hay đúng) khi một linh 

hồn phản bội hay bị phản bội, ít ra là đối với cái nhìn từ một nhận thức cao hơn. 
Những linh hồn nào dùng cách thao túng, lừa dối để đạt đến các chức vụ cao hơn và 

sử dụng quyền lực của họ để lợi dụng người khác thực ra đang bị chi phối bởi cái 

bản ngã luôn lo sợ, nó khiến họ tin rằng khả năng duy nhất để sinh tồn là thông qua 

cách làm chủ người khác. 

 
Những linh hồn này đạt được quyền lực bằng cách thuyết phục mọi người về 

nhu cầu phải có được sự đảm bảo đến từ bên ngoài. Một số nhà lãnh đạo đã thức 

tỉnh của các bạn đã từng thốt ra những phát biểu như “Những ai tìm kiếm sự an toàn 

thay cho sự tự do chẳng đáng nhận được điều gì”. Chúng tôi lại không đồng ý, bởi 

vì tất cả các bạn đều xứng đáng có được sự tự do cho dù đã từng làm bất kỳ điều gì. 
Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ các hệ quả đi kèm khi tin vào một ai đó ngoại trừ 

chính mình mới có thể cứu rỗi được mình. Người cứu rỗi duy nhất chính là CHD 

bên trong của các bạn, cái phần mà các bạn được kết nối trực tiếp với TĐ (Godhead), 

Cội Nguồn Sự Sống. Không có người ngoài hành tinh nào, người thức tỉnh nào hay 

bất kỳ ai khác, đến để giải cứu các bạn, ít ra là theo nghĩa mà họ đến trong vai trò 
Chúa Cứu Thế (đoạn này các bạn có thể hiểu là các vị Thần, Phật, các bậc thầy giác 

ngộ có thể đến để độ nhân, truyền Pháp, có thể chỉ cho chúng ta một con đường, 
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nhưng chúng ta phải tự mình bước đi trên con đường đó chứ không thể dựa dẫm vào 

họ – ghi chú của người dịch). 
 

Điều này không có nghĩa là các bạn không có được sự giúp đỡ. Thực ra, các bạn 

có một lực lượng vô cùng đông đảo những người giúp đỡ đến từ tất cả các tầng thứ, 

các chiều kích khác nhau đang làm việc không ngừng để hỗ trợ các bạn trong việc 

thức tỉnh. Nhưng họ không thể và cũng sẽ không làm các bài tập linh hồn thay cho 
các bạn được. Tất cả những gì họ có thể làm là đưa ra những ví dụ, và truyền thật 

nhiều tình yêu thương đến cho các bạn. 

 

Đừng dựa dẫm hoàn toàn vào chúng tôi, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu. Chúng tôi, 

các Đấng Sáng Tạo, ở đây để phụng sự và hỗ trợ các bạn theo mọi cách có thể, 
nhưng nó tùy thuộc vào khả năng của các bạn để có thể xua đuổi các thực thể bóng 

tối đến từ thế giới astra, để có thể trở về với lương tri và sự an toàn đích thực đến từ 

CHD bên trong mỗi người. Chúng tôi chỉ có thể chỉ cho các bạn con đường, gợi ý 

cho các bạn hành động và truyền cảm hứng cho các bạn. 

 
Vượt lên các “chủ nghĩa” 

 

Trong chương nói về các cộng đồng chủ ý (intentional communities), chúng tôi 

sẽ phác họa một số cấu trúc về loại hình chính phủ có thể giúp ích cho các bạn trong 
những năm sắp tới trên Trái Đất. Một vài phương pháp sử dụng trong các cấu trúc 

này được đúc kết từ những điểm ưu việt nhất thuộc các “chủ nghĩa” khác nhau của 

các bạn và được tổng hợp theo một trật tự mới. 

 

Một điều mà chúng tôi không ngừng lặp đi lặp lại là chất lượng về cơ cấu chính 
trị bên ngoài là sự phản ánh một phần nào đó chất lượng về mức độ nhận thức bên 

trong của các bạn. Nếu các bạn chưa hàn gắn được các vấn đề tiêu cực về mặt cảm 

xúc cũng như các hệ thống niềm tin tiêu cực cốt lõi của mình, thì sẽ vẫn còn có các 

nhà lãnh đạo mà phản ánh các khía cạnh nhận thức chưa được hàn gắn giống như 

các bạn. Điều này là có chủ định, và nó cũng là cách nhanh nhất để các linh hồn 
trưởng thành và tiến hóa trong thời điểm này. 

 

Một ví dụ cụ thể là trường hợp tổng thống Mỹ thuộc các nhiệm kỳ từ năm 2000 

đến 2008, ông George Bush. Tuy rằng ông ta hầu như không hề ý thức được vai 

diễn của vở kịch mà mình đồng ý ở cấp độ linh hồn trước khi đến Trái Đất, nhưng 
mặc dù vậy, ông ta đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Vai trò của ông ta là tạo nên 

sự phân cực để phù hợp với giới tinh hoa và cưỡng ép lên số đông khiến họ không 

thể phớt lờ ông ta. Nếu ông ta chỉ đơn thuần là một tổng thống tầm thường và không 

hoàn thành được gì nhiều, thì hầu hết người dân Mỹ sẽ vẫn còn ngủ gật. Tuy nhiên, 

sự phân cực đã diễn ra thật rõ ràng đến nỗi nó thức tỉnh nhiều người, khiến cho họ 
có nhu cầu về một sự thay đổi lớn lao. 
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Vị tổng thống kế tiếp, ông Obama, là một bước đi đúng hướng, nhưng thật 

không may, ông ta vẫn chưa có được sự sáng tỏ đối với các vấn đề tiêu cực của cá 
nhân mình trước khi được bầu làm tổng thống để có thể tạo ra được sự chuyển biến 

trong nhận thức. Ông Obama chỉ đang phản ánh phần ý thức của linh hồn mà vẫn 

còn đang thoái thác trách nhiệm của mình cho những người khác thay vì đối mặt 

với chúng một cách trực tiếp. 

 
Điều này không phải để nói rằng các nhà lãnh đạo của các bạn đều không thành 

thật. Ông Obama thực sự muốn làm những gì đúng đắn, nhưng ông ta đơn giản là 

chưa có khả năng làm được việc đó với mức độ nhận thức như hiện tại. Về tầm ảnh 

hưởng, ông ta có một mức độ nhận thức cao hơn người tiền nhiệm của mình nhưng 

vẫn là đối tượng giật dây cho các thực thể đang đứng trong bóng tối. 
 

Như các bạn đã biết, tổng thống (hay thủ tướng, tùy theo từng quốc gia) không 

phải là người nắm quyền hành thật sự. Các tập đoàn ngân hàng, cũng như các hội 

đồng tối cao của tổ chức Illuminati, mới là những người thực sự có tầm ảnh hưởng 

ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Tổng thống và thủ tướng nắm quyền chỉ đơn thuần là 
do một phần lớn các linh hồn nằm trong tầm ảnh hưởng của họ đã chấp nhận quyền 

lực của họ. Nhiều người có thể đã bị thuyết phục rằng nhà lãnh này hay nhà lãnh 

đạo kia sẽ thực hiện tốt những lời hứa của họ để làm cho xã hội trở nên giàu có và 

yếu tố an ninh được đảm bảo hơn. 
 

Dĩ nhiên, tất cả các bạn đều có quyền lực, nhưng hầu hết các bạn vẫn chưa học 

được cách sử dụng nó một cách hiệu quả. Khi các bạn nhận ra được quyền lực đích 

thực của mình, thì việc làm của những người được bầu hay những người được đề 

cử hầu như không ảnh hưởng gì đến bạn. Bạn sẽ không cần họ. Không có nghĩa là 
bạn phản đối hay đấu tranh với họ, mà bạn chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình 

trong khi vẫn dành sự tôn trọng đối với quyền lợi của những người khác. 

 

Trong các cuộc thảo luận trước, chúng tôi đã từng đề cập đến việc hầu hết các 

nhà lãnh đạo thế giới của các bạn đều một phần hay thậm chí hoàn toàn bị khống 
chế bởi các thực thể trong cõi astral (thế giới tinh thần), chẳng hạn như những người 

Draconistối. Ngoài các thực thể trong cõi astral, còn còn các người ngoài hành tinh 

có cơ thể vật lý sống trong các con tàu đang cố gắng thao túng các nhà lãnh đạo của 

các bạn. Điều này vẫn được phép chỉ khi nào nó không dẫn đến hậu quả về việc loài 

người bị thống trị hoàn toàn bởi một chủng tộc người ngoài hành tinh cụ thể nào đó. 
 

Những người ngoài hành tinh bóng tối được nuôi dưỡng bởi sự giận dữ và nỗi 

sợ hãi đang lẩn khuất trong tiềm thức của những nhà lãnh đạo hay những người 

được bầu chọn. Chỉ khi nào các nhà lãnh đạo thế giới xóa bỏ được các cảm xúc và 

các hệ thống niềm tin tiêu cực của mình, họ sẽ không còn là đối tượng cho các thực 
thể trong cõi astral và những người ngoài hành tinh trong các phi thuyền khống chế 

nữa. 
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Một vài lời về quyền lực cá nhân 

 

Hoàn toàn không có gì xấu xa hay tội lỗi về quyền lực. Cũng giống như hầu hết 

mọi thứ trong cuộc sống, nó chỉ mang tính trung lập cho đến khi nó được thấm 

nhuần bởi ý thức. 

 
Khi các bạn nhìn ra ngoài thế giới và thấy các nhà lãnh đạo đang lạm dụng 

quyền lực của họ (bằng cách sử dụng nó để làm lợi cho mình dựa trên công sức của 

những người khác), có thể hiểu được rằng các bạn cũng không muốn nắm giữ quyền 

lực khi nó được trao vào tay mình. Khi các bạn xóa tan mọi nhận thức không còn 

phục vụ cho các bạn, quyền lực sẽ không còn đáng sợ nữa và các bạn cũng không 
tránh né nó khi nó được giao phó cho mình. 

 

Điều thật sự cần thiết là hãy tha thứ cho những linh hồn nào đã sử dụng sai 

quyền lực của họ, cũng như tha thứ cho chính mình trong những kiếp sống mà mình 

đã lợi dụng họ. Có thể là trong những kiếp sống trước đây của bạn. 
 

Quyền lực, theo một định nghĩa đơn giản, thì đó là khả năng để hoàn thành công 

việc một cách hiệu quả. Một số linh hồn có quyền lực nhất trên hành tinh của các 

bạn lại không nằm trong các vị trí quyền lực, cũng như không xuất hiện trước mắt 
công chúng. Họ là những người lặng lẽ làm việc đằng sau hậu trường để tạo ra sự 

thay đổi. Họ là những người học cách yêu thương và chấp nhận chính mình, kể cả 

cái Tôi của họ. Giờ thì cái Tôi của họ trở thành những người đầy tớ khiêm nhường 

khi họ bắt đầu hoàn thành các trọng trách và sứ mệnh của mình. 

 
Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực 

 

Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết ra, hầu như có hàng tá quốc gia 

khác nhau trên thế giới đang trong các giai đoạn cách mạng, một số thì hòa bình, 

một số thì không. Như dự đoán, phần lớn các vấn đề gây ra các cuộc nổi dậy đều 
xoay quanh chất lượng sống của những linh hồn đang sống tại các quốc gia đó. 

Những nơi mà người dân trở nên đối tượng cho cái gọi là các giải pháp thắt lưng 

buộc bụng của chính phủ, hay nơi mà các quyền lợi của người dân ngang nhiên bị 

chiếm đoạt, chúng ta sẽ thấy các cuộc nổi dậy diễn ra hầu như ngay tức thì. 

 
Những người được gọi là đại diện cho quyền lực sẽ nhận thấy điều này và cố 

gắng đưa ra các giải pháp mới trong việc kiểm soát và áp bức một cách từ từ, đủ để 

giữ cho “chú ếch bị luộc chín” vẫn còn nguyên vẹn. Bằng cách giảm dần các quyền 

tự do, hay tăng giá dần dần, hay ngừng cung cấp một số mặt hàng và dịch vụ nào 

đó, người dân sống trong các chế độ như vậy sẽ không thấy được sự tương phản sâu 
sắc và do đó họ dễ thích nghi được với các thay đổi. 
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Tuy nhiên, các tần số rung động cao hơn đang tiến đến Trái Đất sẽ khuấy động 

các vấn đề thuộc về cảm xúc cũng như tinh thần trong hầu hết mỗi người, và một số 
lượng lớn các linh hồn, khi bị khuấy động, thường có khuynh hướng phản ứng một 

cách mạnh mẽ hoặc quyết liệt. 

 

Ví dụ, nếu bạn là công dân của một quốc gia sống trong sự áp bức ở một cấp độ 

nào đó từ những nhà lãnh đạo (hầu như là 90% các quốc gia trên thế giới), vào một 
đêm bạn có một giấc mơ và bạn thấy được các viễn cảnh về một thế giới khác nơi 

mọi người hoàn toàn sống trong sự tự do và hợp tác, bạn sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm 

sau hầu như với một cái nhìn khác hẳn về xã hội mà mình đang sống. 

 

Khi các nguồn năng lượng tiếp tục tăng lên, ngày càng có nhiều linh hồn hơn 
nữa sẽ có được các trải nghiệm “chứng ngộ” này, họ sẽ thấy được rõ ràng các chiều 

kích cao hơn, và biết được sự thật mà lẽ ra mọi thứ không nên có như trên Trái Đất 

hiện nay. Đi kèm với điều này là sự tăng lên gấp 7 lần giá bánh mì trong vòng một 

năm, các bạn sẽ có được công thức chung cho một cuộc cách mạng. 

 
Câu hỏi đặt ra là cuộc cách mạng như vậy sẽ diễn ra trong hòa bình hay bạo 

lực? Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: (1) Người dân bị áp bức trong bao 

lâu? (2) Cuộc đàn áp diễn ra ở mức độ khốc liệt như thế nào? (3) Mức độ xảo quyệt 

mà các giải pháp thắt lưng buộc bụng được đưa ra? (4) Các kiểu tuyên truyền truyền 
thông mà quốc gia đó có là gì? (5) Phản ứng chung của cảnh sát và quân đội như 

thế nào đối với các cuộc biểu tình lan rộng? (6) Vấn đề nhân khẩu ở các khu vực dễ 

xảy ra xung đột là gì? (7) Lịch sử xung đột ở quốc gia đó như thế nào? (8) Mức độ 

sợ hãi của người dân? (9) Đâu là hệ thống niềm tin tôn giáo nổi bật trong khu vực 

và các giáo lý tôn giáo cơ bản đối với các vấn đề về bạo lực? 
 

Nhưng phần quan trọng nhất nằm ở chỗ này: Mức độ thất vọng của người dân 

sống trong quốc gia đó tới đâu? Nếu họ hầu như không hài lòng với cách sống của 

mình và xem các cuộc biểu tình hòa bình chỉ để gây sự chú ý cho hoàn cảnh khó 

khăn của họ, thì cách mạng nhiều khả năng sẽ diễn ra trong yên lặng, nhưng nếu 
như họ bị đẩy đến tình trạng tuyệt vọng không có việc làm, thiếu thức ăn nước uống, 

nhưng vẫn có khả năng truy cập Internet, chứng kiến các quốc gia khác đang sống 

xa xỉ, thì khả năng cho một cuộc cách mạng bạo lực sẽ lớn hơn nhiều. 

 

Các nhóm quyền lực trong các quốc gia hay biến động chờ cho những người 
biểu tình cạn kiệt sức lực. Bởi rốt cuộc, họ có thể bị suy yếu do thiếu thức ăn nước 

uống, hoặc không đủ tiền để trang bị vũ khí, dù là mua bán hợp pháp hay từ thị 

trường chợ đen. 

 

Mặc khác, rất nhiều người bị áp bức thấy rằng họ không còn gì để mất, nên tại 
sao lại không nổi dậy? Trong một số trường hợp, các cơn thịnh nộ và oán hận do bị 

kìm nén cảm xúc bên trong bất thình lình tuôn ra. Nó có thể chuyển thành các cuộc 
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tuần hành trên phố và hô vang các biểu ngữ, hoặc nó có thể diễn ra thất thường 

thông qua các cuộc cướp bóc và bạo loạn. 
 

Một điều chắc chắn là. Khi các linh hồn thức tỉnh, họ ngày càng không muốn 

phải chịu đựng sự kiểm soát và áp bức, cho dù chúng diễn ra công khai hay ngấm 

ngầm. Nhóm chúng tôi và kênh kết nối này dự báo rằng hầu như các quốc gia lớn 

trên thế giới sẽ phải trải qua một số hình thức nổi dậy trong suốt 30 năm tới. 
 

Tại quốc gia của người nhận thông điệp này (Mỹ), ít nhất có 30 đến 40 triệu 

linh hồn đang cảm thấy cực kỳ bất mãn với chính phủ của họ. Như đã từng nêu ra 

trước đây, các bạn chỉ có vài trăm ngàn người làm việc cho chính phủ Mỹ và sẽ 

không có cách nào để dập tắt được cuộc nổi dậy của hơn 30 triệu người tuần hành 
khắp thủ đô. Tại Anh Quốc, tỉ lệ các nhân viên chính phủ với những người được trợ 

cấp từ các nhà lãnh đạo là tương đương. Nhưng khi nỗi sợ hãi và các chiến thuật 

dọa dẫm từ chính phủ bắt đầu bị vạch trần, cùng với việc người dân nhận ra rằng họ 

mới là nhóm có sức mạnh áp đảo so với cảnh sát và quân đội, họ sẽ sẵn sàng tràn ra 

khắp các đường phố. 
 

Các cuộc nổi dậy ở quảng trường Thiên An Môn tại Trung Quốc vào năm 1980 

đã thất bại bởi vì vẫn còn quá nhiều sự sợ hãi trong dân chúng để có thể lật đổ chính 

quyền. Kiểm soát và đàn áp ở quốc gia này đã đạt đến tầm mức “nghệ thuật” trong 
vài thập kỷ qua. Giờ họ đang ra sức hạn chế Internet để giữ cho giới trẻ Trung Quốc 

tránh khỏi việc thu nhận thông tin được truyền từ các nhóm cực đoạn trên toàn thế 

giới. Tuy nhiên, họ không thể nào ngăn chặn những gì được truyền đến từ các cảnh 

giới cao hơn, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đã sẵn sàng đón nhận các sự thật 

cao hơn này. Chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cuộc cách mạng diễn ra thành công 
tại đây. 

 

Rất nhiều quốc gia giàu có nằm trong các nước đứng đầu thế giới sợ mất công 

việc hay uy tín của họ nếu họ tham gia vào các cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, với tỉ lệ 

thất nghiệp không ngừng tăng lên và chất lượng cuộc sống ngày càng xuống cấp 
trong các quốc gia được gọi là tiến bộ về khoa học và công nghệ, thì ngay cả những 

người dư giả cũng đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. 

 

Sau cách mạng, điều gì xảy ra tiếp theo? Nếu không có một kế hoạch hành động 

thực tiễn và dễ triển khai, thì nhiều khả năng là sự thay đổi chế độ vẫn không thể 
cải thiện được cuộc sống một cách đáng kể. 

 

Cứ khoảng vài năm tại quốc gia của người nhận thông điệp này, họ lại bầu ra 

một tổng thống, một quốc hội và một thượng viện mới. Đa phần, các thành viên 

trong chính phủ đều thuộc một trong hai đảng phái chính trị, đảng Dân Chủ và đảng 
Cộng Hòa. Tuy nhiên cả hai đảng này đều là các luật sư bào chữa cho bên mình. 
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Kênh kết nối này có một lời phát biểu khá ưa thích: “Thay đổi đảng phái chính 

trị tại Mỹ cũng giống như sắp xếp lại bàn ghế trên tàu Titanic”. Bất kỳ cuộc cải cách, 
lời hứa hẹn, hay cải thiện bên ngoài nào cũng không thể thay đổi được sự thật cơ 

bản rằng, nền kinh tế và hệ thống chính trị hiện nay trong hầu hết mọi quốc gia trên 

thế giới đều dựa trên các nguyên tắc cũ của mật độ 3: thắng - thua, được - mất, kẻ 

thao túng và người bị thao túng, kẻ đàn áp và người bị đàn áp, kẻ giàu và người 

nghèo, vv… 
 

Khi Trái Đất thăng lên, các cuộc cách mạng sẽ nổ ra và rất nhiều trong số đó sẽ 

thành công, đẩy thế giới đi sang một hướng tư duy và hành động mới hòa hợp hơn 

với các nguyên tắc cao hơn về tình yêu và lòng trắc ẩn. 

 
Sự lãnh đạo giác ngộ mới 

 

Trong những năm tiếp theo trên Trái Đất, sẽ ít có sự đề cao vào một cá nhân cụ 

thể nào đó, mà đặt trọng tâm hơn vào các hội đồng để đưa ra được sự lãnh đạo hiệu 

quả. Có các yếu tố thuận lợi trong hệ thống mà các bạn gọi là “chế độ dân chủ đại 
biểu”. Theo ý nghĩa đó, mỗi khu vực trong cộng đồng có thể chọn ra một người đại 

diện cho một nhóm các cá nhân. Nói cách khác, mỗi thành viên của hội đồng sẽ 

được giao phó nhiệm vụ để thực hiện các mong muốn của một nhóm các linh hồn 

do anh ta (hay cô ta) đảm nhiệm, tương tự với cách mà các tiểu bang hay đại diện 
liên bang của các bạn hoạt động trên lý thuyết. 

 

Khi ý thức chung của nhân loại mở rộng và thăng lên, thì các đại biểu, hay các 

thành viên được bầu chọn vào hội đồng sẽ phản ánh được trạng thái nhận thức cao 

hơn đó. Sẽ có ít sự can thiệp từ các thành phần bóng tối, mà hiện nay đang là các 
nhà vận động hành lang cho các tập đoàn, các đặc vụ, người ngoài hành tinh tiêu 

cực, vv… Khi mỗi thành viên thuộc hội đồng hòa nhập với Cội Nguồn bên trong 

của anh ta (hay cô ta) và thực sự lắng nghe các linh hồn khác trong cộng đồng, các 

quyết định sáng suốt có thể và sẽ được thực hiện. 

 
Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, xin được đề xuất một danh sách ưu tiên như sau 

dành cho các thành viên mới được bầu vào trong hội đồng, cho dù họ thuộc một 

cộng đồng có chủ ý, thị trấn nhỏ, lãnh địa, vùng, tiểu bang hay một quốc gia: 

 

Trước hết, chất lượng giáo dục cần được cung cấp cho mỗi người dân. Dù cho 
có phải mất bao nhiêu kinh phí được huy động vào các dự án cộng đồng đi nữa, thì 

khoản tiền lớn nhất nên dành cho các trang thiết bị giáo dục và giáo viên. Chương 

trình giảng dạy là để giáo dục về ý nghĩa của một con người, hay đúng hơn, là một 

thực thể tâm linh sống trong cơ thể con người/ trong thế giới. Các khóa học có thể 

bao gồm việc học cách phát huy tính sáng tạo, làm sạch các thể tình cảm và thể tâm 
trí, quan hệ ứng xử với người khác; các bước cần làm để đáp ứng mọi nhu cầu cơ 

bản cho tất cả các linh hồn đang hiện thân trong cơ thể vật lý; học hỏi các con đường 
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phát triển linh hồn khác nhau nhằm hiểu được quan niệm và nhận thức của mỗi 

nhóm, vv… 
 

Thứ hai, các nguồn lực nên được đầu tư vào việc nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học kĩ thuật. Đặc biệt là các nguồn tài trợ nên được phân bổ cho các dự án năng 

lượng thay thế, các tiến bộ trong nông nghiệp, các hệ thống giao thông vận chuyển, 

làm sạch môi trường và khám phá Vũ Trụ. 
 

Thứ ba, nên chú trọng vào các tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm các loại 

hình kiến trúc sáng tạo, các khu vườn cho cộng đồng, hợp tác xã xây dựng và các 

dự án tái xây dựng, triển khai các mô hình kinh tế giác ngộ mới bao gồm các loại 

tiền tệ, cung cấp các hệ thống sử dụng những công nghệ mới nhất vào trong các căn 
hộ mà mọi người yêu thích (nhưng không cần chú trọng vào những món đồ công 

nghệ mang tính tiêu khiển hàng giờ khiến đầu óc trì trệ). Ưu tiên ở đây là cho phép 

tất cả các linh hồn có thể giao tiếp và nhận biết về các sự kiện diễn ra trên thế giới. 

Ngoài ra, một điều quan trọng là cần đảm bảo và bao gồm thêm các hoạt động vui 

chơi giải trí vào các khoảng thời gian rỗi. 
 

Thứ tư, tạo cơ hội cho các cá nhân bày tỏ sự tự do tâm linh của họ. Khuyến 

khích và hỗ trợ cho các linh hồn muốn xây dựng các nhà thờ, thánh đường, đền thờ, 

giáo đường, tu viện, các trung tâm an dưỡng, trị liệu, các trang thiết bị chữa trị và 
điều trị toàn thân, vv… Sự Thật là nằm ở bên trong, nhưng cũng hữu ích để có một 

môi trường bên ngoài phản ánh được Sự Thật bên trong đó. 

 

Trong các cơ cấu của cộng đồng giác ngộ, những người đã từng phạm những 

điều bất công với các linh hồn khác, cho dù là với cá nhân hay tập thể, cũng sẽ được 
đưa ra trước hội đồng và sẽ được hỗ trợ tư vấn, điều trị, chữa lành, và cuối cùng là 

được đưa đến một khóa an dưỡng tạm thời tách biệt với số đông cộng đồng cho đến 

khi phục hồi lại sự cân bằng. 

 

Xã hội hiện nay của các bạn thiếu sự cảm thông và biết cách tìm ra nguyên nhân 
gây ra các hành vi tội phạm cũng như cách ngăn ngừa chúng. Thật dễ khi tống một 

ai đó vào tù rồi vứt chìa khóa đi thay vì dành thời gian cần thiết và sự chú ý của 

mình để phục hồi lại nhân cách cho họ. Chúng tôi biết có một số chương trình rất 

tốt đứng đầu bởi những người giàu tình thương nhằm đảo ngược mô hình cũ của tội 

ác và trừng phạt, nhưng những người như vậy vẫn còn là thiểu số. 
 

Khi liên quan đến sự an nguy của người dân, thì thay vì giống như quân đội, 

một hệ thống giác ngộ sẽ có một nhóm linh hồn chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo 

sự an toàn cho mọi thành viên, nhưng trọng tâm chính là yêu cầu mỗi thành viên 

cần tạo ra được sự an bình và an toàn bên trong mình, thay vì phải dựa vào những 
người khác để cung cấp sự che chở và bảo vệ. Sẽ đến một lúc nào đó trên Trái Đất 

khi mà tất cả những gì cần làm là hình dung một trường ánh sáng màu vàng bao phủ 
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xung quanh cộng đồng và cộng đồng sẽ được bảo vệ khỏi các hình thái tiêu cực đến 

từ bên ngoài. 
 

Chúng tôi đã đưa ra những cái nhìn lướt qua về một xã hội giác ngộ mới, và 

thực ra, chúng ta cũng đã bàn luận sâu hơn về các phương thức điều hành của các 

bạn trong phần các cộng đồng có chủ ý. 

 
Khi chúng ta tập trung vào các giải pháp cho tình trạng hiện tại, điều tối quan 

trọng là hãy đối mặt với những nơi tăm tối nhất bên trong chính mình cũng như 

trong thế giới của các bạn để khiến cho chúng rung động và được đưa ra ánh sáng. 

Hãy nhớ, các Nhà Tạo Hóa thân yêu, để tỏa Ánh Sáng Yêu Thương của các bạn vào 

tất cả các khía cạnh của Tạo Hóa, thì cần bao gồm cả những phần mà chúng ta sắp 
tập trung vào trong mục tiếp theo sau đây. 

 

Trật tự thế giới mới của Illuminati 

 

Chúng tôi muốn dành một chút thời gian để nói về các kế hoạch của nhóm 
Illuminati tối dành cho Trái Đất và làm thế nào mà các kế hoạch này sẽ sớm bị phơi 

bày. 

 

Tương lai Trái Đất mật độ 3 phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng thức tỉnh của nhân 
loại và đối mặt với các vấn đề cần phải được hàn gắn, cả ở bên trong lẫn bên ngoài. 

Chúng tôi đã nêu lên nhận định của mình là có khoảng 75% nhân loại sẽ không thực 

hiện được quá trình chuyển tiếp vào mật độ 4. Con số này vẫn có thể thay đổi, nhưng 

mức độ sai lệch vào thời điểm này là khá nhỏ. Một biên độ tự do về sai lệch có thể 

cho thấy khả năng rời khỏi Trái Đất dao động trong khoảng từ 70% - 80%. 
 

Nhóm Illuminati tối nhìn thấy được khả năng về một cuộc di dời số lượng lớn 

sẽ diễn ra, nên họ muốn chắc chắn rằng những ai rời đi phải là những kẻ gây ra 

nhiều trở ngại nhất cho các kế hoạch thống trị thế giới của họ. 

 
Một vài phần tử cực đoan thuộc các tổ chức đen tối đã lên kế hoạch nhằm kiểm 

soát phần đông dân số thế giới thông qua các cách thức khác nhau. Một nhóm được 

chọn từ những “kẻ tâm thần” này muốn xóa sổ 90% nhân loại, chỉ để lại 10% những 

người dễ dàng cho họ điều khiển và thao túng trong việc thi hành các mệnh lệnh. 

 
Chúng tôi muốn chỉ ra rằng đây là nhóm thiểu số trong thiểu số, một nhóm nhỏ 

những linh hồn thuộc về cái gọi là các thế lực bóng tối, gồm khoảng 20% những 

người ngoài hành tinh đã từng ảnh hưởng đến nhân loại kể từ khi bắt đầu nền văn 

minh Trái Đất. Tuy ít ỏi, nhưng một vài người trong số những linh hồn lạc lối này 

lại nắm trong tay rất nhiều quyền lực, dưới dạng của cải vật chất và tầm ảnh hưởng. 
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Từ một quan điểm mật độ 4 (và cao hơn), loại quyền lực này chỉ là một dạng ảo 

tưởng, và đây chính xác là lý do tại sao nhóm này muốn loại bỏ những linh hồn nào 
gây ra mối đe dọa lớn nhất cho các kế hoạch của họ. Tổ chức này luôn cảm thấy bị 

đe dọa bởi những ai muốn vạch trần các hoạt động bên trong lẫn bên ngoài của họ.  

 

Cũng chính nhóm nhỏ này đã chống lại các tiến bộ trong khoa học và y khoa, 

bằng cách đưa vào các loại ma túy, các phụ gia thực phẩm được biết đến là nguy 
hiểm. 

 

Cũng chính nhóm nhỏ này đã nỗ lực làm giả các loại vắc-xin để khiến con người 

mắc bệnh vô sinh, hay phá hủy hệ thống miễn dịch của họ. 

 
Cũng chính nhóm nhỏ này đã thử nghiệm các loại vũ khí hóa học nhằm mục 

đích hủy diệt hàng loạt, tuy nhiên việc triển khai các loại vũ khí như vậy ngay lập 

tức sẽ bị Hội Đồng Ngân Hà ngăn chặn. 

 

Mội vài thành viên thuộc nhóm Illuminati tối bị kiểm soát do các ảnh hưởng 
đến từ thế giới astral (thế giới tinh thần), cũng như những người Orion, Draconis và 

Sirius đen tối. Những người khác thì chỉ đơn thuần là bị mắc kẹt trong cái Tôi của 

chính họ, khiến họ phát cuồng với những khao khát của mình trong việc kiểm soát 

mọi người và mọi vật. 
 

Một nhóm lớn hơn thuộc Illuminati tối không hề có ý định muốn hủy diệt 90% 

loài người, nhưng lại khao khát muốn duy trì quyền lực mà họ đang sở hữu, và muốn 

tăng quyền lực của mình lên cấp số nhân bằng cách tạo ra một chính phủ thế giới 

duy nhất dưới sự kiểm soát của một hệ thống ngân hàng thế giới. 
 

Những người này là những người đứng đằng sau Liên minh Bắc Mỹ (North 

American Union) và đồng Amero, cũng như đứng đằng sau việc thúc đẩy hợp nhất 

quyền lực tại Liên Minh Châu Âu (European Union) và sẽ sớm là Liên Minh Châu 

Á (Asian Union). 
 

Những linh hồn này hợp nhất các phương tiện truyền thông lớn lại với nhau và 

khua hồi trống tạo nên sự phẫn nộ trong quần chúng đối với những kẻ khủng bố. Họ 

muốn giữ cho đám đông phải sợ hãi và hoang mang. 

 
Những linh hồn này đang nỗ lực để kiểm soát cả thời tiết, nhằm thu lợi và ngấm 

ngầm gây tổn hại cho những bên mà họ xem là kẻ thù. 

 

Nằm bên ngoài vòng tròn những linh hồn thuộc Illuminati tối này là một nhóm 

lớn hơn bao gồm những kẻ môi giới quyền lực, những người mà chưa có được sự 
hiểu biết đầy đủ về các thế lực hoạt động đứng sau hậu trường, mặc dù vậy họ vẫn 

tuân theo mệnh lệnh bởi vì họ đã bị tẩy não để tin rằng các nỗ lực (xuất phát từ bản 
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ngã) của họ bằng cách nào đó lại khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp và an 

toàn hơn. Trong khi đó, họ tích lũy một số lượng lớn của cải vật chất và quyên góp 
một phần vào việc từ thiện để cho thấy sự rộng lượng về sự giàu có bất cân xứng 

của mình. 

 

Họ là những nhà môi giới quyền lực, các chủ ngân hàng, các luật sư, thẩm phán, 

các giám đốc tập đoàn đã được lập trình để thành công bằng mọi giá, ngay cả khi 
điều đó đồng nghĩa với việc phải dẫm đạp lên người khác trên suốt chặng đường. 

 

Một vài thành viên có tầm nhìn trong giới tinh hoa đã được thần tượng hóa 

thông qua các cuốn sách giáo khoa kinh tế. Họ không ngừng phun ra các lý thuyết 

và giảng dạy về các cách thức khác nhau để làm giàu một cách nhanh chóng. Các 
tư tưởng đó bao gồm các động lực để thúc đẩy thành công, sự tưởng tượng sáng tạo, 

các kỹ thuật xây dựng sự tự tin. Nhiều lý giải được đưa ra về tính hiệu quả trong 

việc tạo ra thực tại của mình bằng cách thay đổi lối suy nghĩ. Điều này sẽ mang lại 

lợi ích chỉ khi các hoạt động như vậy luôn luôn có cơ sở của chúng trong việc giúp 

những người khác thích nghi với hoàn cảnh của mình. Họ thường xuyên tham gia 
vào các hoạt động tiếp thị đa cấp và các công ty tiếp thị theo mạng lưới dựa trên mô 

hình thành công được gọi là mọi người cùng thắng lợi hay lợi ích cho tất cả (win-

win). 

 
Một lần nữa, điều này thật tuyệt nếu nó bắt nguồn từ tình yêu thương thật sự, 

nhưng hầu hết các động lực đứng đằng sau trong việc giúp đỡ người khác lại nhằm 

mục đích tăng thêm sự giàu có cho bản thân mình. Vẫn còn chịu sự ảnh hưởng lớn 

đến từ đỉnh kim tự tháp tài chính hiện nay. Chưa có sự dịch chuyển cơ bản nào về 

nhận thức trong hầu hết số đông các linh hồn đang giảng dạy về động lực thành 
công và các mô hình tiếp thị theo mạng lưới. 

 

Cùng với những người môi giới quyền lực này là một bộ phận người dân thuộc 

những người có khuynh hướng truy cầu sự an toàn. Họ là những người hỗ trợ cho 

việc điện tử hóa tài sản trong các thẻ tín dụng. Họ tin rằng một con chip nhận dạng 
như vậy sẽ khiến cho việc theo dõi mọi người dễ dàng hơn trong các trường hợp 

khẩn cấp như cấp cứu hay tìm thân nhân bị mất tích, vv… Dĩ nhiên, họ cũng nhanh 

chóng chỉ ra rằng các thiết bị như vậy thật tuyện vời trong việc thực thi pháp luật, 

nhắc nhở cho gia đình và bạn bè thân hữu rằng các công dân tuân thủ pháp luật thì 

không việc gì phải sợ hãi. 
 

Những linh hồn ngây thơ này tin rằng nếu tất cả mọi người đều nằm giấu mình 

gọn gàng trong những chiếc hộp nhỏ “bình thường” thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Họ xem 

những ai từ chối chấp nhận “Dấu hiệu của con thú” (“Mark of the Beast” – như được 

gọi trong Kinh Thánh của các bạn) là những kẻ kì cục, lập dị, hay mất trí. 
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Những linh hồn này vẫn tin rằng “ông bố” chính phủ sẽ bằng cách nào đó cứu 

họ nếu xảy ra thảm họa, mặc cho những gì đã diễn ra sau trận động đất Nhật Bản, 
cơn bão Katrina, tràn dầu tại vịnh Gulf, vv… Họ chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn 

nhìn, và khi mà chính phủ yêu cầu sự giúp đỡ của họ để triển khai một chương trình 

nhận dạng quốc gia, tại Anh hay tại Mỹ, thì họ đều sẵn sàng để góp sức mình vào 

việc “làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn” hơn. 

 
Họ có lẽ sẽ nhún vai khi nghe một bản báo cáo về lợi nhuận mà các công ty dầu 

mỏ thu được, hay các nhà thầu quân sự kiếm được các khoản lợi nhuận béo bở trong 

việc buôn bán vũ khí cho cả hai bên xung đột. Họ sau đó sẽ lảng tránh điều này như 

một lời biện hộ: “Dĩ nhiên vẫn có vài nhà cung cấp không tốt trong số họ, nhưng 

nhìn chung, các con chip điện tử này sẽ khiến chúng ta an toàn. Hơn nữa, nếu chúng 
ta bị lạc, ai đó sẽ có khả năng tìm ra được chúng ta nhờ sự phát sóng từ các con chip 

này”. 

 

Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ) 

 
Trật tự thế giới cũ, đội lốt như trật tự thế giới mới, sẽ không bao giờ đơm hoa 

kết trái bởi vì có rất nhiều linh hồn hiện nay đang thức tỉnh trước sự thật rằng sự an 

toàn chỉ có thể đến từ bên trong. Mặc dù một số người sẽ cảm thấy nản lòng và đơn 

giản là từ bỏ, buông xuôi theo bầy đàn, còn một số lượng lớn các linh hồn khác thì 
“giận phát điên và sẽ không chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa”. 

 

Trong khi chúng tôi những người ở các cõi thượng thiên không hề dung túng 

cho bất kỳ hành vi nào xuất phát từ sự giận dữ, nhưng chúng tôi cũng quan sát thấy 

rằng những linh hồn giận dữ với cách mà mọi thứ đang diễn ra trên thế giới hiện 
nay tỉnh táo nhiều hơn so với những ai đơn giản là chuyển kênh ti-vi, khui tiếp một 

lon bia để xem điều gì đó náo động thu hút sự chú ý của họ. 

 

Các nguồn năng lượng của Vũ Trụ, cũng như các cánh cổng đang mở ra trên 

Trái Đất, là nguyên nhân làm cho mọi thứ phải phơi bày ra trên bề mặt của ý thức 
để cho chúng có thể được chữa lành. Điều này có nghĩa là những lời nói dối, che 

đậy, gạt gẫm, và các chiến lược bí mật đang dần bị phơi bày, bởi những người tố 

giác, các nhà điều tra, hay thông qua sự khám phá tình cờ. Một trong những nhạc sĩ 

của các bạn gọi điều này là “Nghiệp báo tức thời” (Instant karma – một bài hát của 

ca sĩ John Lennon). 
 

Đây là lý do mà trật tự thế giới mới của Illuminati sẽ không bao giờ thành công. 

Chỉ bởi vì có rất nhiều linh hồn có cái mà các bạn gọi là khả năng “phát hiện nói 

dối”. Nói cách khác, họ có thể cảm nhận bằng trực giác được điều gì đó không ổn 

bất cứ khi nào Illuminati đưa ra một phương án nhằm nô dịch dân chúng, dù cho từ 
ngữ của họ hoa mỹ thế nào đi chăng nữa trong các bài thuyết trình. 
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Có một sự kiện thuộc tôn giáo đã được tương truyền trong loài người, rằng có 

một vị thần nào đó đã xuất hiện từ những đám mây với một lời hứa sẽ cứu rỗi nhân 
loại. Kịch bản này sẽ hoàn chỉnh hơn nhờ sự hỗ trợ của các máy chiếu 3D và các 

hình ảnh được tụ hội bằng ánh sáng laser phóng lên trời để khiến cho điều này có 

thể tin được. Tuy nhiên cái mà các linh hồn bị lừa gạt đằng sau dự án này thấy được 

là điều không thể giả mạo bằng năng lượng. Một thực thể xinh đẹp lung linh giữa 

bầu trời mà không có nguồn năng lượng đích thực sẽ ngay lập tức bị phát hiện là giả 
bởi những người đã thức tỉnh phần nào hay đã hoàn toàn giác ngộ. 

 

Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối 

 

Có rất nhiều chương trình và dự án ngầm giúp cho nhóm bóng tối thực hiện 
được lịch trình của họ. Chúng tôi trong cái cõi cao hơn không được phép “nhúng 

tay” vào các hoạt động cụ thể trong việc công bố trước công chúng trừ khi Trái Đất 

gặp nguy hiểm vì các hoạt động như vậy. Vâng, chúng tôi có thể cảnh báo cho các 

kênh kết nối và các học viên của chúng tôi về các mối nguy hiểm tiềm tàng. Chúng 

tôi còn có thể, trong một số trường hợp, can thiệp để ngăn chặn thảm họa. 
 

Chúng tôi nhận ra nhóm Illuminati tối và các kế hoạch của họ trong việc nô dịch 

toàn bộ nhân loại. 

 
Lời khuyên đầu tiên của chúng tôi dành cho các bạn là hãy luôn bảo trì tâm thái 

từ bi và yêu thương. Đừng cho nỗi sợ hãi xâm nhập. Chỉ có nỗi sợ chính nó mới thu 

hút được điều tiêu cực. Cũng chính nỗi sợ đã thu hút các hệ thống của chính phủ 

trong việc mang lại sự an toàn, nhưng thực ra họ đang chơi trò chơi dựa trên sự sợ 

hãi của các bạn, không ngừng gia tăng nó và nuôi dưỡng nguồn thức ăn đó như 
những con ma cà rồng. 

 

Đừng cấp thêm cho chúng khoái cảm bằng việc nuôi dưỡng sự sợ hãi của các 

bạn. Thay vào đó, hãy lan tỏa ánh sáng yêu thương của mình vào sâu trung tâm nỗi 

sợ, cho phép nó trồi lên trên bề mặt và được giải trừ. Hãy đối mặt với những nỗi sợ 
một cách trực tiếp và toàn bộ từ một vị trí thuận lợi của CHD bên trong. Hãy kêu 

gọi CHD một cách thường xuyên bất kỳ khi nào các bạn nhớ đến, soi rọi Chân Lý 

rực rỡ và sự sáng suốt vào từng góc tối của tâm hồn. 

 

Khi mọi chỗ bên trong các bạn được mang ra ánh sáng, bóng tối sẽ không còn 
đường lui và vì thế nó biến mất vào trong hư vô vì vốn dĩ đã luôn là như vậy. Các 

chúa bóng tối, khi không còn chỗ đứng, sẽ không thể giữ được sự kìm kẹp của họ 

lên loài người, và nhanh chóng rời khỏi bức tranh. Nếu không có số đông dân chúng 

được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi, thì thời gian của họ trên Trái Đất coi như sẽ kết 

thúc. 
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Các Nhà Tạo Hóa thân yêu, các bạn còn quyền năng hơn cả những chúa bóng 

tối đáng sợ nhất. Hãy không ngừng soi rọi ánh sáng tình yêu thuần khiết, vô điều 
kiện của mình vào giữa bóng tối u ám của Illuminati, mà không hề bận tâm đến kết 

quả. Họ sẽ chấp nhận món quà ánh sáng của các bạn, hoặc là lảng tránh nó bằng nụ 

cười khinh bỉ. “Lại thêm một linh hồn bị gạt nữa nghĩ rằng hắn có thể đối đầu với 

bọn ta ư?”, họ khẽ cười, nhưng sâu bên trong họ là một cảm giác bồn chồn. Ảo 

tưởng về sự kiểm soát của họ đang mục rữa từ nền móng và một phần của họ biết 
điều đó. 

 

Do kiêu hãnh và tự mãn, họ ngày càng lún sâu hơn và quay trở lại bàn chiến 

lược để tìm ra kế sách nhằm tăng tốc cho cuộc chinh phạt của mình và tích lũy nhiều 

quyền lực hơn. Thất vọng, họ tung ra những chiêu bài lớn của mình, phủi đi những 
đồng tiền lẻ nằm trên bàn, với một niềm hi vọng tràn trề rằng thủ đoạn mới nhất sẽ 

hoàn toàn cám dỗ được các đối thủ của họ (vốn ở khắp mọi nơi). 

 

Ngay cả trong hàng ngũ của họ, họ cũng biết rằng có những linh hồn đang làm 

việc cho ánh sáng. Họ ghét ánh sáng. Họ ghét TĐ. Họ đổ lỗi cho TĐ cho mọi nỗi 
đau mà họ đã từng chịu đựng. Những nỗi đau này đã lùi quá xa trong quá khứ đến 

nỗi họ còn không nhớ ra lúc mà nó bắt đầu. Nếu có thể, họ sẽ nhận ra rằng không 

có ai và không có điều gì để phải tranh đấu, và như thế trò chơi sẽ tự kết thúc. Nhưng 

họ vẫn chưa tiến hóa đến mức đó. Đối với họ, nhân vật hóa trang đang diễn trên sân 
khấu cuộc đời mới là thật, và họ đấu tranh bằng danh dự, phẩm giá với một nỗi e sợ 

rằng một ai đó, tại nơi nào đó, sẽ xem họ như những kẻ yếu đuối. 

 

Trong các bài viết trước đây, chúng tôi đã đưa ra câu chuyện về Lucifer (quỷ 

vương). Chúng tôi đã định nghĩa rằng những người theo Lucifer là những người 
chối bỏ cơ thể cảm xúc để có được trí tuệ tối cao, bằng việc bỏ ra nhiều sức lực để 

kìm nén các cảm xúc đang bị khuấy động bên dưới bề mặt. Tín ngưỡng của họ là 

tập trung vào phần trí tuệ và không để bị động tâm bởi sự “yếu đuối” của cảm xúc. 

Tập trung mọi chú ý, đè nén cảm xúc, và hãy là một người “đàn ông”. Là một người 

lính mạnh mẽ và kiêu hãnh, không bao giờ cho ai thấy được điểm yếu của mình. 
 

Nhánh Lucifer trong tổ chức Illuminati không ngừng lập ra các chiến lược mới 

và tốt hơn nữa để kiểm soát chính họ cũng như những người khác. Họ nghĩ rằng nếu 

đủ khả năng kiểm soát, thì những cảm xúc đó sẽ bị trục xuất mãi mãi. 

 
Trong khi đó, linh hồn của họ ngày càng bị phân mảnh và chia nhỏ, ngày càng 

yếu hơn trong từng khoảnh khắc trôi qua, cho đến một ngày khi mà hệ miễn dịch 

của họ đành kêu gọi bỏ cuộc. Thì đó cũng là lúc câu khẩu hiệu: “Dừng! Bên phải 

quay!” và họ buộc phải đi tìm một thế giới khác để lại cố gắng và chinh phục. Chỉ 

cho đến khi nào họ thức tỉnh thì mới có thể dừng chơi trò chơi ngớ ngẩn này lại. 
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Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, khuyến khích tất cả các bạn những ai đang đọc 

cuốn sách này hãy ôm trọn cơ thể cảm xúc của chính các bạn. Yêu thương và chấp 
nhận tất cả các phần trong chính mình, đặc biệt là cái Tôi nhỏ bé cũng như những 

điểm yếu của nó. Hãy dành cho nó tất cả tình yêu thương dịu dàng. Hãy để nó biết 

rằng linh hồn mới là người phụ trách, bây giờ và mãi mãi. Amen. 
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CÁC THỰC TẠI XÃ HỘI 
 

 
 

Dẫn nhập 

 

Để xây dựng thế giới giác ngộ, điều cần thiết là phải có một cơ sở hạ tầng nhằm 

hỗ trợ cho các linh hồn trong việc đi vào bên trong để khám phá ra bản tính tự nhiên 
của mình và từ đó khuyến khích họ bộc lộ ra vẻ đẹp nội tâm và sự hài hòa với nhau. 

 

Dưới đây, chúng tôi đã phác thảo ra một vài khía cạnh về cấu trúc xã hội mới 

này, cùng với một bản tổng hợp những gì cần bãi bỏ để cho phép các cấu trúc mới 

có điều kiện bám rễ. 
 

Các bạn sẽ không nghi ngờ gì khi nhận thấy chúng tôi đang tạo ra một sự pha 

trộn trong việc minh họa những gì mất cân bằng với việc đưa ra các giải pháp khả 

dĩ. Bởi vì điều quan trọng là cần tập trung vào tất cả mọi khía cạnh của điều đang 
diễn ra, mà không đánh giá thấp mặt tiêu cực hay bị ám ảnh bởi nó. Vấn đề và các 

giải pháp đều nằm bên trong nhận thức của loài người và đó là mục đích chính trong 

việc chúng ta xem đi xét lại những điều này. Hãy cùng nhìn vào hiện trạng về các 

hệ thống xã hội của các bạn và từ đó đưa ra các lời giải. 

 

Chấm dứt chủ nghĩa tiêu thụ 

 

Xã hội hiện nay của các bạn phát sinh từ một nhận thức sâu sắc và mạnh mẽ 

bên trong về sự thiếu thốn và khan hiếm. Một vài trong số những điều này bắt nguồn 

từ các thế hệ trước đây khi nó có thể được xem là điều cần thiết để làm lụng đầu tắt 
mặt tối trên các cánh đồng chỉ nhằm kiếm đủ lương thực nuôi sống gia đình, nhưng 

còn nhiều điều đi xa hơn nữa theo thời gian. Thực ra, niềm tin về việc thiếu thốn và 

khan hiếm có thể là do sự quay trở lại thời điểm trượt xuống, Nguyên Nhân Nguyên 

Thủy, quyết định của các linh hồn khi hạ xuống các thế giới thấp hơn và dần lãng 

quên mất bản chất Thần Thánh của mình. 
 

Khi cái phần bản ngã trở nên cố hữu trong các mật độ thấp hơn, thì nhận thức 

của nó chuyển sang việc đồng hóa với vật chất hữu hình. Vật chất đã trở thành tôn 

giáo chủ đạo của thời đại hiện nay. Niềm tin cho rằng mình là tổ hợp cơ thể, tâm trí 

và tính cách khiến cho các bạn nhận thức thế giới như những gì nằm bên ngoài, tách 

biệt và vô cảm. Nhà vật lý học Newton của các bạn đã củng cố thêm nhận thức này 
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bằng cách phác họa Vũ Trụ như là một bản thiết kế ngẫu nhiên, tình cờ và phi nhân 

tính. 
 

Nếu các bạn tin rằng Tạo Hóa không chăm lo cho mình, hay cho rằng mình 

chẳng là gì đáng kể trong kế hoạch của mọi thứ, thì một cách tự nhiên các bạn sẽ 

làm tất cả những gì bên trong khả năng của mình để vượt qua được cái cảm giác sâu 

sắc về tình trạng bất toàn đó. 
 

Nơi đầu tiên các bạn bắt đầu là với cơ thể vật lý. Nó có vẻ khiếm khuyết, yếu 

đuối, và dễ dàng bị xâm phạm bởi nhiều yếu tố ngoại lai, từ cái lạnh cho đến cái 

nóng, kể cả việc bị tấn công bởi các cơ thể khác. Trong khi đúng là cần phải bảo vệ 

cơ thể trong các môi trường khắc nghiệt cũng như cung cấp cho nó những dinh 
dưỡng cần thiết, nhưng cái cảm giác bất hoàn sâu sắc thì lại bắt nguồn từ việc cái 

Tôi đã lấy khái niệm cải thiện cơ thể đi quá xa so với sự cân bằng lành mạnh vốn 

có. 

 

Không có gì sai với việc làm đẹp và tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên cho cơ thể. Vấn 
đề chỉ phát sinh khi nào giá trị bản thân của các bạn bị ràng buộc với những sự cải 

thiện này. 

 

Chủ nghĩa tiêu thụ là một loại hình kinh tế phụ thuộc vào sự nghiện ngập của 
các linh hồn trong việc cải thiện hay thay đổi cơ thể vật lý để vượt qua được cảm 

giác bất toàn sâu sắc. Luôn luôn có nhu cầu để cải thiện ngày một nhiều hơn và 

nhiều hơn nữa. Không chỉ nhiều hơn, mà phải tốt hơn và tốt hơn nữa. Các sản phẩm 

vì thế mà liên tục được nâng cao. Trong khi điều này có ích ở một mức độ nào đó, 

nhưng các công ty đã đi quá xa so với mục đích đơn thuần là cải tiến các sản phẩm 
của họ. Một thiết bị hoạt động đủ chức năng và phục vụ đúng mục đích của nó lại 

dần dần bị loại bỏ để thay cho những thứ phù hợp với các xu thế mới nhất, và hợp 

phong cách (dựa trên một vài quyết định tùy tiện được đưa ra tại một cuộc họp hội 

đồng quản trị nào đó). 

 
Quần áo và trang sức có thể phục vụ cho một chức năng hữu ích nào đó thì giờ 

đã lỗi thời và một dòng thời trang mới hợp phong cách hơn sẽ thay thế (dựa trên 

một quyết định bất kỳ nào đó từ nhà thiết kế thời trang, cùng với các quảng cáo bóng 

bẩy đi kèm thông qua hợp tác thương mại với các nhà xuất bản, các tạp chí và các 

phương tiện truyền thông khác). 
 

Thông điệp cơ bản nằm đằng sau chủ nghĩa tiêu thụ khá đơn giản: Các bạn 

không xứng đáng và cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu bạn mua đúng sản phẩm này 

hay sản phẩm kia, điều này tạo ra một tình trạng thiếu thốn tạm thời khiến cho bạn 

phải mua một thứ gì đó để bù lấp cho cái lỗ hổng trống rỗng bên trong mình. 
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Cái lỗ hổng trống rỗng này, trong thực tế, là cái do bạn tự tạo ra từ chính nhận 

thức của mình bằng việc tin rằng mình bị giới hạn hay thiếu thốn ở khía cạnh nào 
đó. Khi nào các bạn buông bỏ được niềm tin mà cho rằng người có nhiều đồ chơi 

nhất là người thắng, và nhận ra sự giàu có bên trong mình, cái luôn trọn vẹn và hoàn 

chỉnh, các bạn sẽ không còn bất cứ ham muốn nào trong việc dành hàng giờ để mua 

sắm tại các trung tâm thương mại, hay duyệt qua các catalog trực tuyến, với hi vọng 

rằng thứ gì đó sẽ mang lại cho mình vẻ ngoài gợi cảm hay lấy đi các nếp nhăn. 
 

Để chúng tôi lặp lại điều này, như một lời quảng cáo: Các bạn đều xinh đẹp và 

hoàn hảo. Không có loại quần áo, trang sức, nước hoa, đồ trang điểm, màu tóc, áo 

ngực hay đồ giảm eo nào có thể thay đổi được việc cơ bản bạn là ai. Nếu các bạn 

muốn cải thiện cơ thể của mình, tốt thôi, nhưng đừng biến nó thành một loại tín 
ngưỡng. 

 

Hãy đi vào bên trong và tỏa ánh sáng vào cái Tôi nhỏ bé mà đang tin rằng nó là 

chưa đủ tốt. Hãy nói với cái phần bên trong bạn mà luôn luôn cho rằng uống một 

viên thuốc sẽ khiến bạn khá hơn, hay mua một thiết bị tập thể dục mới sẽ làm bạn 
gợi cảm hơn trong các cuộc hẹn hò, hay đến một phòng tập nào đó sẽ làm cho bạn 

là người có phong cách. 

 

Các bạn ở đây trên Trái Đất không phải để gây ấn tượng với những người khác 
hay khiến cho họ thích bạn. Một khi các bạn làm sáng tỏ được khía cạnh luôn tìm 

kiếm sự chấp nhận từ người khác của cái Tôi và bắt đầu tôn vinh nhịp điệu tự nhiên 

của riêng mình, thì các bạn sẽ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chủ nghĩa tiêu thụ. Biểu 

tượng cho văn hóa pop mới nhất sẽ không còn mang ý nghĩa gì với bạn nữa. Các 

bạn sẽ không phung phí tiền bạc vào những thứ mà mình không cần. Cũng như thoát 
khỏi các khoản nợ xoay vòng, khiến cho hệ thống cũ trở về với cát bụi vốn là nơi 

mà nó đến. 

 

Những việc cụ thể mà các bạn có thể làm để giảm mức tiêu thụ 

 
Điều quan trọng nhất mà các bạn có thể làm là cân nhắc giữa những gì mà các 

bạn cần với những gì mà cái Tôi ham muốn. Chúng tôi không khuyến khích việc 

“chắn ngang” cái Tôi, hay nỗ lực buộc nó phải chịu khuất phục. Cảm giác bị tước 

đoạt chỉ tạo thêm mâu thuẫn bên trong mình. Tuy vậy, hãy bắt đầu bằng cách nhận 

ra làm thế nào để sự hiệu quả tác động một cách toàn bộ trong lối sống của mình. 
 

Bắt đầu bằng những việc đơn giản như tắt bớt các công tắc điện, lắp đặt các ổ 

cắm tiết kiệm điện, chạy xe chậm hơn một chút và tăng tốc nhẹ nhàng, tái sử dụng 

các vỏ chai nhựa (giữ lạnh cho chúng để tránh thẩm thấu hóa chất, hay tốt hơn nữa, 

là sử dụng và tái sử dụng các chai thủy tinh), cải tạo nguồn nước thải. Mua thật 
nhiều đồ đã qua sử dụng càng tốt, đặc biệt là quần áo. Sử dụng giấy làm từ bột gỗ 
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đã qua tái chế. Mua những thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các sản 

phẩm kém bền được làm từ các nguyên liệu tái chế. 
 

Tắt nguồn tivi. Mua hàng qua mạng. Đến các chợ nhà nông hoặc tự mình nuôi 

trồng nông sản. Tự học nấu ăn hay hỗ trợ cho các nhà hàng bằng cách mua các loại 

nông sản địa phương. Sử dụng các thẻ thanh toán thay các thẻ tín dụng cho hầu hết 

các cuộc mua bán, hoặc trả hết các thẻ tín dụng hàng tháng. Học cách tự sửa sang 
lại căn nhà của mình. Trồng các loại cây thích nghi với vùng khí hậu. Tránh các bãi 

cỏ tốn nhiều công sức cắt xén và bảo quản thường xuyên. Tẩy chay các sân gôn 

không sử dụng nguồn nước tái sử dụng. Sử dụng các hố xí tự hoại nếu bạn sống 

trong các vùng nông thôn. 

 
Trong phần nói về các cộng đồng chủ ý, chúng tôi sẽ bao hàm một vài nguyên 

tắc chung trong việc lắp đặt các nguồn năng lượng gió, nước và mặt trời. 

 

Trên hết, hãy sử dụng thời gian của các bạn một cách khôn ngoan. Đầu tư vào 

sự trưởng thành tâm linh của mình. Hãy tham dự các cuộc hội thảo về việc phát triển 
cá nhân. Hãy lắng nghe các bản nhạc hay, yêu đời. Thiền định. Đi dạo trong thiên 

nhiên. Đừng đơn giản lấp đầy thời gian của các bạn bằng các hoạt động kéo dài triển 

miên chỉ vì cảm thấy chán hay muốn tránh các cảm xúc khó chịu. Buông bỏ sự tham 

công tiếc việc và dành cho mình một vài khoảng thời gian rỗi. Tinh giản lối sống 
cũng như đầu óc của các bạn. Dạy cho trẻ em sự khác biệt giữa ham muốn và nhu 

cầu. Các nhu cầu mà con người thực sự cần, ngoài thức ăn, nước uống, quần áo, chỗ 

ở, là một môi trường yêu thương với những con người luôn tương trợ lẫn nhau. Hãy 

làm hết khả năng của các bạn trong việc mang lại những điều vừa nêu đến mọi 

người. Động viên họ hãy nghĩ cho chính họ cũng như chịu trách nhiệm cho những 
cảm xúc của họ. Hãy tổ chức các cuộc sum họp đều đặn cùng với nhạc sống, ca hát, 

nhảy múa và các bữa tiệc potluck (potluck là tên gọi một bữa tiệc mà mọi người 

tham dự sẽ mang đến một món ăn tự tay mình nấu – ghi chú của người dịch). 

 

Sống và ăn uống một cách tự nhiên sẽ giảm được đáng kể các bệnh mãn tính 
hay các căn bệnh nghiêm trọng, điều này sẽ giúp các bạn tránh được các hiểm họa 

được mô tả trong phần tiếp theo của chúng tôi – chăm sóc y tế. 

 

Hệ thống y tế 

 
Ngay cả những người theo chủ nghĩa truyền thống bảo thủ nhất cũng như những 

người được coi là lạc quan đều phải thừa nhận rằng hệ thống y tế trong các quốc gia 

phát triển đã bị xuống cấp. Thực ra, mọi thứ đang trở nên tệ hơn nhiều so với điều 

đó. Cho dù các bạn sống trong một hệ thống y tế tư, phi lợi nhuận, hay được trợ cấp 

từ chính phủ, thì các vấn đề về cơ bản là như nhau. 
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Nguyên nhân sau đây đặc biệt đúng với vấn đề chăm sóc y tế tồn tại trong bộ 

phận tư nhân hay phi lợi nhuận thuộc chuyên môn y khoa, nhưng nhiều điểm cũng 
có nét tương đồng trong môi trường được trợ cấp từ chính phủ. Chúng ta hãy bắt 

đầu từ các loại thuốc men. 

 

Hều hết các loại thuốc đều được chế biến để trị các triệu chứng, thay vì các 

nguyên nhân gây bệnh. Sở dĩ có điều này là bởi vì thường rất khó để tìm hiểu và 
loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh, đặc biệt là với các bệnh mãn tính, 

di truyền, hay ít được biết tới trong giới y khoa. Chỉ rất ít chuyên viên thuộc phương 

pháp chữa bệnh đối chứng (Allopathic) và các công ty sản xuất thuốc mới có thể 

hiểu được yếu tố toàn diện và sự thật rằng các bạn cần phải có nhiều cấp độ bản thể 

được điều chỉnh và đồng nhất mới có thể đảm bảo cho sự chữa lành thật sự được 
diễn ra. 

 

Các công ty sản xuất thuốc tồn tại vì mục đích làm đầy túi tiền cho các ông chủ 

và nhà đầu tư của nó. Hầu hết, họ không có hứng thú gì với sức khỏe của các bạn. 

Họ kiếm tiền khi các bạn ốm, không phải khi các bạn khỏe mạnh. Những người dân 
lành mạnh sẽ không mua thuốc để khiến cho mình cảm thấy tốt hơn, hay khiến cho 

mình có cái ảo tưởng được khỏe mạnh hơn. 

 

Các bạn không thể mở một cuốn tạp chí mà không thấy một vài mẩu quảng cáo 
về các viên thuốc, các lọ thuốc và các thiết bị y khoa mới nhất. Chúng tôi đã ghi 

nhận rằng trong các mục quảng cáo các tác dụng phụ được liệt kê cho từng loại 

thuốc thường lớn hơn so với phần được dành để ca ngợi cho công dụng chính của 

nó. Ngay cả trên các quảng cáo truyền hình, phần lớn thời gian được dành để nói 

đến các hiệu ứng phụ hơn là các lợi ích của thuốc, mặc dù các luật sư (hay người 
nói) thường nói thật nhanh đến nỗi khán giả không thể nào theo kịp từng lời. Thực 

chất, họ đang cố gắng che đậy mặt sau trong sự kiện nhiều khả năng là thuốc của họ 

có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho những ai dùng chúng. 

 

Thực ra, chúng tôi cũng ghi nhận rằng đã có nhiều trường hợp tử vong do các 
phản ứng phụ của thuốc, từ việc kết hợp các loại thuốc (phản ứng trái ngược với các 

loại thuốc khác) cho đến kê đơn sai liều lượng (lỗi trong việc quản lý thuốc), vv… 

hơn là các bệnh dịch (deseases), hội chứng (syndromes), chứng bệnh (maladies) và 

phổ giới hạn (aberrations) mà các loại thuốc đó dự kiến là chữa khỏi, ngăn chặn, 

giảm bớt hay kìm hãm. 
 

Chúng tôi không có ý nói rằng không cần phải dùng đến các loại dược phẩm, 

nhưng chúng tôi nói rằng có đến 90% trong số đó là không cần thiết và thậm chí 

nguy hiểm đến sức khỏe vật lý của các bạn. 

 
Chúng tôi quan sát thấy trẻ em của các bạn bị cho uống các loại thuốc chống 

trầm cảm chỉ đơn giản vì chúng cảm thấy chán nản với chương trình học trên lớp 
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hoặc không thể giữ sự tập trung vào tiết học tiếp theo của môn lịch sử. Những đứa 

trẻ được sinh ra ngày nay đã tiến hóa khá cao. Nhưng ngay khi chúng đến thế giới 
này, chúng liền trở thành tác nhân bị kích thích để khiến cho chúng quên mất mình 

là ai và trở thành người tiêu thụ. 

 

Chúng tôi biết điều này nghe có vẻ khắc nghiệt và phán xét, nhưng điều quan 

trọng là không nên dung túng thêm bất kỳ hành vi định hướng một cách tiêu cực 
nào cho các linh hồn khi họ đến Trái Đất. Không những họ có các gen được kế thừa 

từ tổ tiên (rất nhiều người trong số họ bị mắc kẹt trong các niềm tin tiêu cực), họ 

còn học hỏi các lối suy nghĩ từ cha mẹ, các bác sĩ, y tá, bảo mẫu, các thành viên 

trong gia đình, các vị thủ tướng, thầy tu, và bất kỳ ai từng đi vào cuộc sống của họ 

khi họ còn nhỏ. Cộng thêm điều này là sự tấn công không ngừng từ truyền hình và 
truyền thông, và đó chính là lý do mà chúng ta có chút tự hỏi tại sao mà họ lại mang 

tính nổi loạn, bị chia cách hoặc luôn cảm thấy lẫn lộn. 

 

Thông thường, cha mẹ (những người làm việc quá sức và căng thẳng) sẽ đơn 

giản tìm đến những thứ mà có vẻ là giải pháp dễ dàng, chẳng hạn: Cho bé Johnny 
một viên thuốc để giúp bé tập trung hơn, hoặc làm bé từ tốn lại, làm bé hoạt bát hơn, 

hoặc bằng cách nào đó khiến bé ngoan hơn. 

 

Dĩ nhiên hệ thống y tế của các các bạn không chỉ có các loại thuốc men. Các 
bạn còn có một lượng đông đảo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, một vài người 

trong số họ rất có tay nghề và giàu tình thương. Ccũng có một số người chỉ học 

thuộc lòng các cuốn sách giáo khoa, thi đậu các kỳ thi, nhận được các loại bằng cấp, 

tham dự các khóa tập huấn, nhưng lại không hiểu hết các ý nghĩa trong việc làm 

người. 
 

Nếu không có một trực giác phát triển cao cùng với khả năng điều chỉnh và sự 

đồng cảm với người khác, thì thường rất khó để biết được người đó cần gì để phục 

hồi được sức khỏe. Ngay cả khi một tiến bộ kỹ thuật có thể tạm thời loại trừ được 

một căn bệnh nghiêm trọng, hay một viên thuốc có thể ngăn được sự lây nhiễm, thì 
thử hỏi có bao nhiêu chuyên gia chăm sóc sức khỏe đặt ra câu hỏi hiển nhiên rằng: 

“Người này đã làm gì để phải mắc căn bệnh này ngay từ đầu?” 

 

May mắn thay, chúng tôi đã quan sát thấy một số lượng tăng lên đáng kể các 

bác sĩ điều trị theo phương pháp tổng thể (holistic practitioners) và các nhà trị liệu 
trong vòng 50 năm trở lại đây. Nhiều Lightworker và những người trên con đường 

tiến tới mật độ 4 và 5 đã đến được nơi họ cần đến nhờ sự giúp đỡ của các điều dưỡng 

viên, các nhà trị liệu và các vị thầy giác ngộ. 

 

Bên cạnh 20 đến 25% nhân loại đang trên con đường thức tỉnh, thì còn có thêm 
5% những người sẵn sàng thức tỉnh nhưng không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. 

Họ tìm đến các viên thuốc, gọi cho các bác sĩ, hay đọc các tạp chí đang cung cấp 



https://thuviensach.vn

 392 

các giải pháp (miễn là thể Visa hay MasterCard đã sẵn sàng). Các bạn, những 

Lightworker, có thể sẽ là bước tiếp theo trong tiến trình chữa lành. 
 

Chúng tôi hỗ trợ và động viên cho những ai đang xây dựng cầu nối trong lĩnh 

vực điều trị tổng thể (holistic) với điều trị đối chứng (allopathic). Chúng tôi biết 

không hề dễ dàng để khiến cho các bác sĩ và các y tá mở mang đầu óc của họ với 

các cách suy nghĩ mới trong việc chữa lành bệnh tật, nhưng từng chút từng chút 
một, tiến bộ sẽ được tạo ra. 

 

Khi chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống y tế hiện tại, hãy biết rằng các bạn chính 

là một phần trong giải pháp. Bằng cách chứng minh rằng sức khỏe thực sự chỉ có 

thể đến từ bên trong và nó liên quan đến việc sống cuộc sống một cách hài hòa với 
các phần bên trong mình cũng như với môi trường, các bạn đã cho 5% nhân loại kia 

thấy được một cách hoàn toàn khác để có được một sức khỏe đích thực và dài lâu. 

 

Tương lai của y học 

 
Đâu là tương lai cho hệ thống y tế của các bạn? Từ một viễn cảnh mật độ 3, nó 

trông không có vẻ gì là tốt. Mặc cho sự trỗi dậy của các phương pháp điều trị tổng 

thể và sự khuyến khích nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, nhưng hầu hết các chuyên 

gia chăm sóc sức khỏe vẫn còn sa vào cạm bẫy của lòng tham, áp bức và kiểm soát. 
Trong một vài năm tới, các vấn đề thuộc y học đối chứng và chất lượng chăm sóc 

sức khỏe sẽ ngày càng trở nên hiển hiện hơn. Hầu hết các điều dưỡng viên sẽ cảm 

thấy nhiều áp lực hơn cả bây giờ. Chúng tôi đã nhắc đến các vấn đề về hệ thống 

miễn dịch trong phần trước, giờ chúng ta hãy nhìn sâu hơn một chút. 

 
Như chúng tôi đã từng đề cập trước đây, những linh hồn nào không sẵn sàng 

thăng lên cùng Trái Đất sẽ tìm cách rời khỏi cơ thể vật lý và đầu thai vào các hành 

tinh thích hợp với mức rung động của họ. Tiến trình này sẽ tăng tốc dần dần thông 

qua các cánh cổng chuyển đổi. 

 
Bởi vì bản ngã hầu như không thay đổi trái ngược với linh hồn, nên sẽ có sự 

mâu thuẫn bên trong chính mình giữa cái phần muốn đi sang một kiếp khác (linh 

hồn), với cái phần muốn ở lại Trái Đất (bản ngã/ nhân cách). 

 

Tuy nhiên một linh hồn như vậy vẫn còn các mối ràng buộc với gia đình, bạn 
bè, lối sống, các thứ vật chất, cũng như có một cảm giác sâu sắc về trách nhiệm và 

nghĩa vụ để chăm sóc những người khác. Nên cái suy nghĩ về việc rời bỏ tất cả mọi 

thứ lại đằng sau không có vẻ gì là hấp dẫn họ cho lắm. Do đó linh hồn này sẽ không 

ngừng tìm cách kéo dài sự sống trên Trái Đất kể cả khi cơ thể mình ngày càng bị 

hủy hoại. Cái ham muốn hời hợt để hồi sinh cơ thể, cộng với khao khát từ sâu thẳm 
bên trong về việc rời bỏ nó, thường dẫn đến các căn bệnh mãn tính, kéo dài. Khi cái 

khao khát sâu hơn này dần dần dành chiến thắng và cơ thể ngày càng yếu đi, người 
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đó sẽ cần nhiều hơn sự chăm sóc từ những người khác để có thể duy trì được các 

hoạt động căn bản của cơ thể. 
 

Không có nhiều người chăm sóc và các thiết bị y tế (xe lăn, nạng, bình ô-xy, 

ống thở, niềng, giường đặc biệt, vv…). Sớm muộn gì thì số linh hồn cần sự hỗ trợ 

sẽ vượt quá số người hỗ trợ sẵn có và những người tự mình chống chọi cần phải chờ 

lâu hơn để nhận được sự chăm sóc. 
 

Trong những năm sắp tới trên Trái Đất, các bệnh viện sẽ bị quá tải, các bác sĩ 

và y tá sẽ kiệt sức vì các nhiệm vụ được giao, các bệnh nhân sẽ bị gửi trả về nhà mà 

không có được sự chăm sóc hợp lý, các bệnh truyền nhiễm sẽ lây lan giữa những 

người bị suy giảm hệ thống miễn dịch. Với cái nhìn từ viễn cảnh của mật độ 3, đây 
hoàn toàn không phải là một bức tranh đẹp. Thật ra, nó là công thức cho sự trở lại 

của các dịch bệnh phổ biến tại Châu Âu cách đây 800 năm. 

 

Chúng ta cũng đã thảo luận về tình trạng kinh tế của các bạn. Cộng nó với số 

lượng gấp 10 lần những người bị bệnh cần sự chăm sóc, thì các bạn sẽ có được sự 
sụp đổ hoàn toàn của hệ thống y tế được trợ cấp từ chính phủ, cũng như khủng hoảng 

trong khu vực tư nhân. 

 

Giải pháp duy nhất đối với khủng hoảng y tế là hãy tự chữa lành cho chính 
mình, bằng cách hiểu được nguyên nhân thật sự của bệnh tật và cởi mở để cho tầng 

nhận thức cao hơn được tái hòa nhập. Là các Lightworker, các bạn sẽ được kêu gọi 

để trông nom cho những người bị bệnh và những người đang chết dần chết mòn. 

Các bạn sẽ biết mình cần làm bao nhiêu, và khi nào, lúc nào thì thực hiện, cũng là 

để cho các bạn không bị kiệt sức. 
 

Hãy kêu gọi CHD bên trong mang đến cho các bạn thật nhiều bệnh nhân, hay 

khách hàng mà các bạn có thể cứu giúp được. Nhận được bù đắp cho công sức của 

mình chỉ là phụ, nhưng nó cũng quan trọng. Các bạn sẽ được cung cấp khi các bạn 

làm công việc chữa lành. Đơn giản là hãy cởi mở, chăm sóc cho các nhu cầu vật lý, 
cảm xúc cũng như tinh thần của mình, và cho một cách thương yêu khi nhu cầu trỗi 

dậy. Hãy tin tưởng rằng các bạn là một phần của Vũ Trụ hào phóng và giàu có. 

 

Nói cách khác, nếu các bạn được định hướng bởi cái Tôi cao hơn để lập ra một 

kế hoạch kinh doanh hay một chương trình tiếp thị để khiến cho những người khác 
nhận ra các dịch vụ của các bạn, thì hãy làm một cách hăm hở mà không cần phải 

phán xét. Chẳng có gì sai trong việc “gây sự chú ý” khi mà mục đích chính trong 

công việc của các bạn là phụng sự những người khác. 

 

Để chúng tôi lặp lại: Hãy dành thời gian cho chính mình. Nếu bạn là một điều 
dưỡng viên cá nhân, đừng chấp nhận 3 lần giao ca 12 tiếng nếu bạn biết mình không 

thể hoàn toàn hiện diện trong hiện tại với người thứ 3. 
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Các động lực trong việc điều trị và chữa lành bằng phương pháp tổng thể 
 

Nếu bạn là một nhà điều trị, thì một số khách hàng của bạn sẽ thu được lợi ích 

to lớn nhờ công sức của bạn nhưng một số khác thì không. Hãy buông bỏ mọi sự 

đầu tư vào kết quả mà bạn chờ đợi mang lại từ các dịch vụ của mình. Chỉ cần làm 

hết khả năng của mình, cầu nguyện và yêu thương mọi người. Nếu bạn nhận được 
hướng dẫn để áp dụng một phương pháp điều trị đặc biệt nào đó với một khách hàng 

thì thật tuyệt. Nếu không, hãy đơn giản là tùy thuộc ở hiện tại. Trong việc điều trị 

này, khả năng tỉnh thức và thực sự biết lắng nghe người khác gần như có thể hoàn 

thành được 90% quá trình. Kỹ thuật chỉ chiếm 10% còn lại. 

 
Nhà trị liệu tâm lý nào chỉ tập trung vào cách luôn hiện diện trong hiện tại và 

học cách lắng nghe người khác và thậm chí là quên tất cả những gì được học từ lý 

thuyết thì vẫn tốt hơn nhiều so với những ai thực hành lý thuyết một cách mù quáng, 

nhưng lại tách rời phần con người. 

 
Jesus, trong suốt quãng thời gian của anh ấy trên Trái Đất, không phải lúc nào 

cũng chữa trị bằng phép màu cho tất cả những ai đến gặp mình. Thật ra, chỉ có một 

số nhỏ những linh hồn là ngay lập tức được chữa lành. Những người được chữa lành 

nhanh chóng đó đã sẵn sàng cho một trải nghiệm như vậy. Linh hồn của họ đã hoàn 
thành rất nhiều bài học cần thiết để có thể đi từ trạng thái bệnh tật sang trạng thái 

khỏe mạnh. Jesus chỉ đơn giản là trở thành chất xúc tác cho sự hoàn tất của quá trình 

mà thôi. 

 

Các bạn không hẳn lúc nào cũng biết được làm thế nào mà sự hiện diện của 
mình lại có tầm ảnh hưởng đến những người đang tìm sự giúp đỡ từ các bạn. Đôi 

khi nó thật hiển nhiên, nhưng mọi người thì khá phức tạp. Các bạn có thể chính là 

người xuất hiện đúng lúc để giúp cho một linh hồn nào đó thực hiện được quá trình 

chuyển tiếp trong kiếp này. Nhưng cũng đừng phán xét chính mình khi các bạn điều 

trị cho ai đó nhưng họ lại chết vào ngày hôm sau. Hãy cám ơn vì các bạn có thể 
chính là động lực thúc đẩy cần thiết cho linh hồn đó đi tiếp. 

 

Trong những năm sắp tới trên Trái Đất, phương pháp chữa trị tổng thể sẽ được 

công nhận một cách rộng rãi như là một câu trả lời cho rất nhiều vấn đề y tế hiện 

nay. Đang có ngày càng nhiều bác sĩ quay lưng lại với phép điều trị y học đối chứng 
nghiêm ngặt để đón nhận các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân. 

 

Có thể phải có rất nhiều xác chết chất đống ngoài đường, hay một dịch bệnh 

nghiêm trọng nào đó bao trùm cả một khu vực dân cư trước khi hầu hết mọi người 

phá vỡ được lối tư duy bị giới hạn của họ. Các bạn có thể là một phần của một nhóm 
linh hồn có vẻ như miễn nhiễm với tất cả các căn bệnh xung quanh. Nhóm của các 

bạn sẽ làm cho những người khác dấy lên câu hỏi rằng: “Có gì khác biệt trong những 
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người này nhỉ?” Và đó chính là cơ hội cho các bạn giúp những linh hồn khác đến 

với ánh sáng. 
 

Giao tiếp trong thời đại điện tử 

 

Chúng ta hãy chuyển sang thảo luận về một khía cạnh khác của bối cảnh xã hội 

trên Trái Đất vào thời gian diễn ra các cổng chuyển đổi. 
 

Nếu các bạn không phải là những người sống trong các hang đá (hay hoang dã), 

thì hẳn hầu hết các bạn ai ai cũng đều nhận thấy rằng có một số lượng lớn các sản 

phẩm công nghệ và sự xuất hiện các nhóm văn hóa mới được sản sinh trong thời đại 

vô tuyến viễn thông. Mặc cho nhiều khả năng là các hệ thống vệ tinh và điện tử sẽ 
bị gián đoạn trong các sự kiện diễn ra các cánh cổng chuyển đổi, song vậy những 

thiết bị này vẫn thu hút được khá nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong giới trẻ. 

 

Các bạn có điện thoại di động, máy tính xách tay, các máy chơi game, các thiết 

bị định vị, vv…, nhưng hiện nay, điện thoại và Internet chính là các phương tiện 
giao tiếp phổ biến nhất trong giới trẻ. Các bạn có hẳn một thế hệ các linh hồn đắm 

mình trong không gian ảo. Một vài người trong số họ gần như quên mất nghệ thuật 

giao tiếp đơn giản bằng lời nói, thay vào đó họ thích nhắn tin cho nhau theo ngôn 

ngữ riêng của họ. 
 

Thực tế ảo này cũng chính là một phần của chiều kích 4, và hầu như nó diễn ra 

một cách tự nhiên đối với những linh hồn rung động ở mật độ 4. Hầu hết những trẻ 

em đang đến Trái Đất hiện nay rung động ở cấp độ đó, trong khi có một vài người 

là đến từ mật độ 5 và cao hơn. 
 

Những trẻ em mật độ 4 dễ dàng sử dụng các thiết bị điện tử mới (vốn là điều 

khá kinh ngạc cho những người thuộc thế hệ cũ khi họ phải mất hàng tuần mới có 

thể nắm vững được một chức năng đơn giản của một thiết bị). Chỉ trong vòng vài 

tiếng nhận được một chiếc điện thoại hay máy tính mới, họ có thể lần mò theo cách 
của họ để vượt qua mê cung các câu lệnh và các đoạn mã để một lần nữa lạc vào 

không gian ảo. 

 

Thế giới ảo đã xuất hiện một cách song song với các chiều kích khác của không 

gian và thời gian, nó phổ biến đến nỗi chúng tôi có thể chính xác gọi nó là một tầng 
thứ phụ của chiều kích 4. Những linh hồn bị dính mắc vào thực tại này đang thực 

sự tạo ra các cấu trúc thuộc chiều kích 4, và những cuộc phiêu lưu của họ trong 

không gian ảo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng di chuyển cùng với Trái Đất Mới. 

 

Một vài người trong số họ sẽ sử dụng các kĩ năng máy tính của mình để phát 
triển các công nghệ mới mang lại lợi ích cho các linh hồn mật độ 4 trong tương lai. 
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Trong khi đó, những người khác thì chấm dứt chu kỳ trên thế giới này và đầu thai 

vào các thế giới kỳ lạ khác phù hợp với thế giới bên trong máy tính của họ. 
 

Các bạn có thể nhận ra là có nhiều trò chơi game đang được tiếp thị hiện nay 

trông có vẻ giống như các cuộc chiến trên chòm sao Orion cách đây hàng trăm nghìn 

năm về trước. Điều này là có chủ ý. Các nguồn năng lượng cũ của Orion vẫn đang 

kiểm soát phần đông nhân loại trên Trái Đất. Trong khi đó, một vài người có thể 
phản đối rằng không gian ảo góp phần tạo cho họ cơ hội để giải tỏa sự hiếu chiến 

của mình mà không làm hại gì đến những người khác trong thực tại, trong khi một 

số khác chỉ ra rằng việc dành thời gian cho việc giết chóc và các chiến thuật chiến 

tranh không sớm thì muộn cũng sẽ thu hút các thực tại này biểu hiện ra thế giới bên 

ngoài. 
 

Dù cho việc đắm mình trong các trò chơi game có ưu điểm hay nhược điểm gì 

đi nữa, thì việc không ngừng tập trung vào những thứ bên ngoài bản thân có thể làm 

gia tăng sự chối bỏ các cảm xúc. Ngoài ra, cũng có những điều cần phải nói thông 

qua giao tiếp giữa người với người. Đó là khi mọi người thực sự nói chuyện với 
nhau bằng cách mặt đối mặt, nhìn vào mắt nhau, nhận biết các biểu hiện trên khuôn 

mặt, quan sát các cử động, cử chỉ của cơ thể, tìm kiếm các dấu hiệu không lời, và 

nhận định một cách nghiêm túc những gì được nói từ một tầm nhận thức cao hơn. 

Không có bất kỳ điều gì trong những điều này giống với việc nhắn tin, gửi email, 
hay nói cách khác là tránh sự tiếp xúc vật lý với một linh hồn khác. 

 

Thử hỏi, có bao nhiêu người trong số những linh hồn trẻ tuổi đang đắm mình 

trong công nghệ có khả năng nhận biết được cái phần sâu kín nhất bên trong họ? Có 

bao nhiêu người bày tỏ được cảm xúc của mình một cách đơn giản và thẳng thắn? 
Có bao nhiêu người có được các mối quan hệ chất lượng? Trong khi một vài người 

hiển nhiên là có thể, nhưng hầu hết số đông lại đang sử dụng công nghệ như một 

phương tiện để trốn tránh hơn là đối mặt với các thực tại mà con người phải đương 

đầu. 

 
Xin hãy hiểu cho. Chúng tôi không phán xét các trò chơi game, điện thoại di 

động và những anh chàng được gọi là “lập dị” (geeks) hay dân “mọt máy tính” 

(nerds). Xã hội của các bạn đạt được nhiều thành tựu to lớn là nhờ các linh hồn có 

đầu óc công nghệ. Tuy nhiên điều rõ ràng trong mắt chúng tôi là những linh hồn này 

đang mất đi sự cân bằng và họ đang sử dụng không gian ảo để trốn tránh cái cảm 
giác khó chịu với cuộc sống trên Trái Đất. 

 

Các bạn có thể thấy được sự ứng dụng của đầu óc công nghệ vào hướng phục 

vụ cho chiến tranh trong những năm gần đây. Các chiến lược gia hàng đầu điều 

khiển các quả bom từ hệ thống điều khiển của một máy tính sẽ lấy làm kinh ngạc 
khi trông thấy các tòa nhà của kẻ thù bị thổi bay, trong khi họ lại đang tận hưởng sự 

thoải mái trong tiền đồn quân sự của mình. Điều này có vẻ dễ chịu hơn so với việc 
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chứng kiến cảnh tay chân bị văng tung tóe sau một vụ nổ, hay nhìn máu đang rỉ trên 

khuôn mặt của những đứa trẻ khi chúng trông thấy cha mẹ mình bị mang đi trong 
các túi xác. 

 

Các cuộc chiến tranh tiếp diễn bởi vì có một sự ngăn cách giữa phần trí tuệ và 

trái tim, đó là cách giải thích mà đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Toàn thể nhân 

loại, khi chạm đến được các khía cạnh sâu hơn của Bản Thể, sẽ không thể đơn giản 
làm ngơ trước những khổ đau gắn liền với chiến tranh. Một số thanh thiếu niên ngày 

nay sẽ học được cách yêu thương và quan tâm cũng như vượt qua được cám dỗ của 

các trò chơi game bạo lực, trong khi một số khác sẽ tiếp tục sản xuất các loại vũ khí 

cho riêng mình trong các cuộc chiến hủy diệt hàng loạt - diễn ra tại các hành tinh 

khác. 
 

Trong lúc đó, chúng tôi thúc giục các bạn những ai đang đọc cuốn sách này hãy 

tiếp cận những người trẻ tuổi và tham gia cùng họ vào các cuộc nói chuyện có ý 

nghĩa. Hãy cố gắng hiểu được cái phần của họ đang lẩn trốn đằng sau màn hình điện 

tử. Đừng áp đặt hay phán xét cách sống của họ, nhưng hãy cho họ thấy lối sống của 
họ là một tầm nhìn bị giới hạn bởi thực tại. Mặc dù có thể lối sống của bạn chưa hẳn 

đã tốt hơn, nhưng nó có thể mang lại một nhận thức có giá trị đối với họ. 

 

Khi nền kinh tế của các bạn tiếp tục bị suy yếu, có lẽ lúc đó sẽ không còn dư dả 
để mua các món đồ công nghệ nữa. Hãy giáo dục cho trẻ em học cách trân trọng 

mọi thứ trong cuộc sống mà không cần hao tốn nhiều tiền. Hãy dành thời gian với 

chúng trong thiên nhiên, những nơi nằm bên ngoài vùng phủ sóng của các trãm phát 

sóng điện thoại. Tắt các chương trình truyền hình. Tắt máy tính. Bắt đầu bằng một 

ngày mỗi tuần. Cho chúng có được các lựa chọn khác mà không phải phụ thuộc vào 
công nghệ. Giao cho chúng một phần mảnh vườn của bạn và để cho chúng làm 

những gì mình muốn. Cho chúng các hạt giống hoa màu, rau xanh và đưa cho chúng 

một cuốn sách hướng dẫn trồng trọt. Nếu chúng muốn làm vườn cùng bạn, hãy luôn 

luôn sẵn lòng. Leo núi và cắm trại. Thử chèo thuyền vượt địa hình. Làm một chuyến 

du lịch biển. Đọc sách cùng nhau, như cách ngày xưa, bằng giấy có dây buộc... 
 

Hãy khuyến khích chúng tập luyện cơ thể. Một chế độ ăn gồm đồ ăn nhanh của 

McDonald cùng với Coca-Cola, bị nhai nuối vội vàng trong lúc tải các tập tin video, 

sẽ chẳng giúp gì cho sức khỏe của chúng. Nếu các bạn là người giữ hầu bao, hãy 

nói với chúng những gì cần ăn và những gì cần làm với cơ thể. Chúng tôi không đề 
xuất cách tiếp cận giống như quân đội, nhưng bạn là người chịu trách nhiệm cho sự 

an toàn của chúng, và an toàn không đơn giản là có nghĩa cho phép chúng sống một 

cuộc sống lười vận động. 

Thật khó để giải thích cho những người trẻ tuổi hiểu được là họ vẫn ổn mà 

không cần phải có các máy chơi game mới nhất như của hàng xóm. Hẳn nhiên, nhiều 
người trong số họ có thể thấy được những thứ diễn ra không êm ả trên phần lớn thế 

giới, nhưng hầu hết số đông vẫn chưa tạo ra được sự liên hệ nào giữa cách sống của 
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mình với các vấn đề trên thế giới. Đúng là ở một mức độ nào đó, chúng không chịu 

trách nhiệm cho cách mọi thứ diễn ra, nhưng ở một mức độ khác, tất cả chúng ta 
đều là Một. Trong khi chúng đang nằm ườn trong phòng riêng của mình với các 

thiết bị cầm tay, thì những đứa trẻ đói khát ngoài đường kia lại chính là một phần 

của chúng, cho dù chúng có nhận ra hay không đi nữa. Không sớm thì muộn chúng 

cũng phải vượt qua được sự chối bỏ. 

 
Chúng tôi không chủ trương tán thành việc những đứa trẻ phải trưởng thành 

hoàn toàn vào độ tuổi 15. Tuy nhiên, những năm sắp tới trên Trái Đất đòi hỏi phải 

có một tầm nhận thức mới mà chỉ số ít linh hồn thức tỉnh mới có. Những người được 

sinh ra ngày nay đã cực kỳ tiến bộ, tuy nhiên chủ nghĩa tiêu thụ và các thiết bị điện 

tử có thể làm họ đi ngược lại với con đường tâm linh. Dù cho biểu hiện cụ thể nào 
thể hiện ra trên con đường của trẻ em ngày nay đi nữa, thì sự tự khám phá chính 

mình phải được ưu tiên hàng đầu trong danh sách. Trách nhiệm của các bạn là hãy 

minh chứng điều này bằng chính cách sống của mình và động viên chúng đi vào sâu 

hơn bên trong. 

 
Giải phóng ý thức công việc  

 

Ý thức công việc đã khắc sâu trong mỗi con người về mặt di truyền, cũng như 

xã hội. Có một tổn thương tập thể khá lớn xung quanh các kiếp sống của những linh 
hồn đã từng làm rất nhiều công việc lao động chân tay để tồn tại. Từ nhận thức của 

linh hồn thì đây là một trải nghiệm học hỏi. “Tôi sẽ đầu thai vào một vùng đất nghèo 

khổ của nước Nga, trong thời kỳ lúa mì bị mất mùa và nạn đói đang hoành hành, để 

xem cái cảm giác đó như thế nào”, một linh hồn mạo hiểm nói. Các bạn hãy nhớ 

cho, linh hồn không đánh giá và phán xét các trải nghiệm. Nó chỉ tìm kiếm thật 
nhiều trải nghiệm trong khả năng có thể khi hiện thân trong các thế giới thấp hơn. 

 

Do mức độ khốc liệt của trải nghiệm trong một vài kiếp sống, nên niềm tin tiêu 

cực cốt lõi: “Tôi phải đấu tranh để sinh tồn” đã bị lập trình sâu vào tiềm thức. Ngay 

cả khi các tiến bộ khoa học đang hiển hiện trước mắt, các công nghệ về y tế, các 
phương thức canh tác nông nghiệp và các hệ thống phân phối đều có khả năng cung 

cấp thức ăn, nước uống, thuốc men đến từng người đàn ông, phụ nữ và từng đứa trẻ 

trên hành tinh này, nhưng niềm tin khó lay chuyển trong việc đấu tranh đã làm tiêu 

tan mọi nỗ lực đưa thế giới trở thành nơi giàu có và thịnh vượng. 

 
Trên bề mặt, có vẻ như các hệ thống chính trị, tôn giáo đang ngăn chặn sự phân 

phối các nguồn cung cấp và giữ cho các linh hồn không nhận thức được những quy 

luật tự nhiên về dinh dưỡng cũng như nông nghiệp. Nhưng bên dưới những rào chắn 

đó là những mô thức đã bám rễ sâu vào tình trạng thiếu thốn và khan hiếm, những 

niềm tin đã đi theo nhân loại từ Nguyên Nhân Nguyên Thủy. 
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Khi các bạn đồng hóa với phần con người nhỏ bé, cuộc sống thực sự có vẻ giống 

như là một cuộc vật lộn. Ngay cả khi các bạn dành cho mình chút thời gian rỗi để 
thư giãn, thì rất nhanh chóng tâm trí các bạn cũng sẽ bị lấp đầy bởi các chiến lược 

mới. “Phải luôn giữ cho mình bận rộn!” Nó nhắc nhở bạn vì nó sợ bạn quên mất 

điều gì đó quan trọng. 

 

Mặc dù có nhiều thứ cần phải làm hiện nay trên thế giới, nhưng ngay cả khi 
được hướng dẫn hợp lý thì vẫn có một khoảng thời gian để các bạn chẳng dùng vào 

việc gì, đặc biệt là đối với các nước phương Tây. Các độc giả của chúng ta đều có 

những hoàn cảnh sống khác nhau từ những người cực kỳ giàu có, cho đến những 

người chẳng có chút tiền bạc hay vật chất nào (không giống với việc mượn một 

chiếc máy tính hay mượn sách từ thư viện cũng như khả năng để đọc cuốn sách 
này). Tuy nhiên, có một thực tế là mỗi người trong số các bạn ai cũng đều có thể 

dành ra cho mình một ngày nghỉ vào bất kỳ lúc nào trong lịch làm việc mà không 

lo “trời bị sập xuống”. 

 

Bên dưới ý thức công việc là nỗi sợ hãi cho rằng nếu mình làm việc chưa đủ 
siêng năng, thì một điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. Ở một số nơi, ý thức công việc 

mạnh mẽ đến nỗi có những hệ thống thực sự được dựng nên để trừng phạt những ai 

làm việc chưa đủ nhanh, giống như những nơi bóc lột sức lao động. Trong trường 

hợp này, nỗi sợ lan truyền từ người quản lý cao nhất theo mọi cách thức đến hàng 
ngũ các cấp bên dưới, mặc dù có sự khác nhau về mức độ. Ông giám đốc sống trong 

nỗi lo sợ to lớn rằng ông ấy sẽ không đạt được hạn ngạch đề ra, hay chỉ tiêu lợi 

nhuận, trong khi đó những người lao động sợ sẽ bị đuổi việc nếu mình không theo 

kịp dây chuyền lắp ráp. 

 
Khả năng hoàn toàn thư giãn và không làm hay nghĩ bất cứ điều gì là một trong 

những chìa khóa đạt đến sự giác ngộ. Nhưng để thực hiện điều đó cũng đồng nghĩa 

với việc đối mặt với các khía cạnh bên trong chính mình liên quan đến nỗi ám ảnh 

về sự bận rộn, cũng như các cảm xúc khác nhau mà trong đó có một số cảm xúc 

tương đối không thoải mái. Rất nhiều người trong số các bạn khi thiền định có những 
khoảnh khắc mà các bạn cảm thấy nôn nao muốn rời đi để làm điều gì khác. Hay 

các bạn nhận thấy mình đang lấp đầy khoảng thời gian nhàn rỗi bằng các hoạt động 

vô thức, vì sợ rằng mình sẽ đối mặt trực tiếp với nỗi cô đơn đang trốn tránh đằng 

sau các mối quan hệ xã hội kéo dài bất tận. 

 
Trên Trái Đất Mới, mọi người ai ai cũng đều góp sức mình theo một cách nào 

đó, nhưng trước hết, tất cả mọi linh hồn sẽ được giáo dục chính xác thì điều gì là 

quan trọng nhất và tại sao. Tạo ra một môi trường sống đẹp đẽ, hài hòa sẽ được phê 

duyệt nằm trong danh sách những điều ưu tiên hàng đầu. Điều đó có nghĩa là sẽ có 

rất nhiều việc làm cho thợ mộc, thợ hàn, thợ điện, các nhà thiết kế, kĩ sư, vv… và 
cũng có nhiều cơ hội cho những người làm vườn, nghệ sĩ, nhà điêu khắc, họa sĩ, 

nhạc sĩ và những người biểu diễn góp vui. 
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Giá trị của một sản phẩm hay dịch vụ sẽ dựa trên mức độ tốt đẹp mà nó đóng 
góp cho lợi ích của cộng đồng. Những người được bầu làm các thành viên đứng đầu 

của một cộng đồng sẽ tiếp xúc với các thành viên khác và nhận những phản hồi từ 

họ. Họ sẽ nêu lên các câu hỏi như là: “Các bạn cảm thấy thế nào về bức tranh đó?” 

hay “Sẽ như thế nào nếu tòa nhà được đặt ở kia?” 

 
Mọi người ai cũng được trao cho cơ hội để nói lên nguyện vọng hay bày tỏ sự 

biết ơn của mình. Những điều này sẽ được bắt đầu từ cấp cơ sở, có thể lúc bắt đầu 

nó chỉ liên quan đến một vài người thuộc mỗi khu vực của cộng đồng, nhưng dần 

dần nó sẽ mở rộng đến phần đông của thế giới. Có thể hơi quá khi cần cả một thành 

phố để xem xét các ý kiến của bạn, nhưng một vài điều trong số đó có thể được giao 
cho một vài hộ dân hay một khu dân cư. 

 

Lời khuyên của chúng tôi cũng tương tự như những gì mà người nhận thông 

điệp này thường khuyên các khách hàng của anh ấy: Hãy đi những bước đi của em 

bé. Đừng cố gắng cứu thế giới chỉ trong một ngày. Hãy làm việc cùng với gia đình 
và những người bạn thân thiết nhất của mình để thoát khỏi áp lực công việc và làm 

những gì mà các bạn thực sự yêu thích. Tìm nơi thích hợp cho mình. Nếu mỗi người 

trên Trái Đất đều làm những gì họ yêu thích, thì sẽ không còn tồn tại vấn đề trong 

việc tìm kiếm đủ các linh hồn để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết duy trì cho 
hoạt động của cộng đồng. 

 

Một số người trong các bạn có thể nói: “Tôi không biết mình thực sự muốn làm 

điều gì. Tôi chỉ biết đó không phải là cái mà tôi đang làm hiện nay.” Có khá nhiều 

công cụ và kỹ thuật khác nhau để khám phá ra niềm đam mê của mình. Hãy hỏi 
người nhận thông điệp này hay một nhà trị liệu nào đó để giúp các bạn nhận ra các 

khao khát thực sự bên trong bản thân mình. 

 

Trong hầu hết mọi trường hợp, những thứ mang lại niềm vui to lớn nhất trong 

cuộc sống là những thứ được kết nối với mục tiêu và nhiệm vụ linh hồn của các bạn. 
Điều quan trọng là hãy tập trung vào những điều này ngay cả khi các bạn chưa thể 

hình dung ra cách thực tiễn nào đó để thu được lợi nhuận hay có việc làm trong lĩnh 

vực đó. 

 

Tái cơ cấu lại cuộc sống để phù hợp với những khao khát và niềm vui của mình 
là điều không dễ. Nó đòi hỏi sự tận tâm trong việc thực hiện từng chút, từng chút 

một mỗi ngày để đi đúng hướng với những ước mơ của mình. Ngay cả khi tất cả 

những gì mà các bạn có thể dành ra là nửa tiếng mỗi ngày, thì hãy làm như vậy. Nếu 

cần thiết, hãy đặt nó vào trong thời gian biểu của mình. Trước tiên, đừng lo lắng về 

việc làm thế nào để có thể biến nó thành công việc kinh doanh. Sau này, các bạn có 
thể làm việc với các chi tiết cụ thể để biểu lộ những ước mơ của mình thành những 

cách thức mang lại sự thịnh vượng và cân bằng. 
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Người nhận thông điệp này có một bài tập khá sáng tạo và đơn giản để tạo thuận 
lợi trong việc thực hiện những gì mình yêu thích và được trả lương vì điều đó. Nếu 

các bạn chưa rõ về những gì muốn làm, hãy liên hệ với anh ấy. 

 

Các hệ thống xã hội giác ngộ 

 
Để có một nền văn hóa giác ngộ, các bạn phải có các mối quan hệ giác ngộ. 

Điều này có nghĩa là cung cấp cho mọi người một nền giáo dục căn bản về cách đối 

nhân xử thế, điều mà gần như không được dạy tại hầu hết các trường học trên Trái 

Đất hiện nay. 

 
Tỉ lệ tội phạm cao tại nhiều quốc gia có nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự 

thiếu thốn sự yêu thương và quan tâm trong thời kỳ thơ ấu cũng như mối bất hòa 

chung trong gia đình và người thân của những linh hồn đang tiến hóa. Dĩ nhiên, 

nhiều người trong số các bạn được sinh ra từ những người cha người mẹ đã dành rất 

nhiều tình yêu cho con cái khi chúng lớn lên, và chúng tôi không nghi ngờ gì về 
việc tình cảm gia đình là có tồn tại trong nhiều trường hợp, nhưng để yêu thương 

một cách vô điều kiện thì điều này có nghĩa là chấp nhận con người vốn có của bạn, 

chứ không chỉ biểu hiện tình cảm ra bên ngoài qua từng thời kỳ. Nó không chỉ đơn 

giản là chăm lo cho sự an toàn của các bạn, mà còn khích lệ việc bày tỏ các cảm xúc 
sâu kín bên trong. Điều này đồng nghĩa với việc trưởng thành trong một môi trường 

mà cả hai nhân tố nhân cách lẫn tâm linh đều được nuôi dưỡng và duy trì. Đó là điều 

chưa thực sự phổ biến hiện nay tại hầu hết các quốc gia trên Trái Đất. 

 

Cha mẹ nào cũng có những khuyết điểm con người của họ, như các bạn đều 
thấy, chẳng có ai có thể xem là bậc cha mẹ hoàn hảo. Nuôi dạy trẻ con thật khó khăn 

và đòi hỏi sự tập trung, nhận biết không ngừng. Nhiều cha mẹ đã sinh con ra trước 

khi họ đủ trưởng thành để mang lại cho chúng sự dưỡng dục cần thiết cả về mặt tâm 

linh lẫn tinh thần. 

 
Vấn đề này liên quan đến lịch sử xa xưa của các bạn. Tuy vậy, có rất nhiều hệ 

thống bộ lạc trong quá khứ có các nghi thức và các nghi lễ đặc biệt dành riêng cho 

việc công nhận và hỗ trợ cho từng thời kỳ trưởng thành và phát triển khác nhau của 

con người. Xã hội hiện đại của các bạn chỉ còn một vài điều trong số những điều 

này là được giữ lại nguyên vẹn. Thông thường, cả cha và mẹ đều đi làm, nhưng họ 
lại cho rằng mình vẫn luôn ở bên cạnh con cái. 

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ, hay trải qua phần lớn 

thời thơ ấu của chúng trong khi cả cha và mẹ đều đang đi làm, chiếm phần đông 

trong các gia đình thuộc các quốc gia phương Tây hiện nay. 
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Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục của các bạn được định hướng để biến học sinh 

thành những người lao động hiệu quả. Chương trình giảng dạy được thiết kế để 
khiến các  bạn phù hợp với xã hội hiện tại, để chuẩn bị cho môi trường làm việc. 

 

Một phần tạo nên hệ thống xã hội giác ngộ là việc nhận ra rằng những đứa trẻ 

sinh ra ngày nay không có hoàn cảnh giống với thế hệ trước kia. Nhiều đứa trẻ đến 

từ các vì sao, đúng theo nghĩa đen, và chúng không hiểu được cuộc sống của con 
người trên Trái Đất. Chúng đến đây để giảng dạy và chữa trị. Hãy nhận ra điều này, 

đó chính là công việc của các bạn trong vai trò những bậc phụ huynh để mang lại 

cho chúng những người thầy mà có thể cung cấp cho chúng sự hiểu biết toàn diện, 

đó là sự giáo dục kết hợp giữa trực giác và tư duy logic. 

 
Khi nào các bạn tự chữa lành được các vấn đề của đứa trẻ bên trong mình, thì 

việc đưa ra lời hướng dẫn rõ ràng cho những đứa con của các bạn sẽ dễ dàng hơn. 

Cho đến lúc đó, con cái của các bạn sẽ là những chiếc gương. Chúng biết cách làm 

thế nào để “nhấn nút” giúp các bạn, và cũng biết cách chữa lành cho các bạn, nếu 

các bạn cho chúng một cơ hội. Chúng có thể không có nhiều kiến thức, đặc biệt là 
khi chúng chỉ mới có vài tuổi, nhưng chúng có thể biết thông qua trực giác. Nếu con 

của các bạn dường như đối đầu với các bạn, hãy nhìn vào bên trong và xem xem 

những khía cạnh nào đó bên trong mình mà đang mâu thuẫn với nhau. Liệu có phải 

là do có những cảm xúc nào đó chưa được bày tỏ? 
 

Một điều khá phổ biến là những đứa trẻ có khuynh hướng hành động dựa trên 

các vấn đề thuộc về tiềm thức từ cha mẹ chúng. Bằng cách này, chúng đang mang 

đến cho các bạn một món quà bởi vì trong một vài trường hợp các bạn có thể không 

nhận ra một khuôn mẫu cảm xúc tiêu cực bên trong mình nếu như không có chúng 
chỉ ra. 

 

Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi sự khéo léo, bởi vì các bạn cần đặt ra các ranh 

giới rõ ràng và chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của chúng, trong khi đó vẫn cho 

phép chúng có được nhiều sự tự do cần thiết để trưởng thành và tiến hóa mà càng 
có ít các niềm tin giới hạn càng tốt. Nói cách khác, tất cả các bạn là những thực thể 

vô hạn đang sống trong một môi trường bị giới hạn tại thời điểm hiện tại. Các bạn 

bắt đầu bằng cách học về những giới hạn hay ranh giới và sau đó trưởng thành, tiến 

hóa vượt qua các giới hạn. Dần dần, các bạn thậm chí còn có thể vượt qua được cái 

gọi là các giới hạn vật lý, nhưng trước tiên phải bắt đầu từ những điều căn bản. 
 

Chúng ta hãy bắt đầu từ con số không trong nhận thức của chúng ta về các mối quan 

hệ cá nhân. 

 

Các mối quan hệ giác ngộ 
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Các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, phải chăng các bạn thấy rằng thật khó để chung sống 

hòa thuận với nhau? Cứ như thể chúng tôi thường xuyên phải nhắc các bạn vậy. Một 
vài linh hồn dường như sống tốt với gia đình, bạn bè và ngay cả trong những mối 

quan hệ làm ăn, nhưng khi đối diện với người bạn đời thân thiết của họ, thì mọi lời 

dự đoán của chúng tôi lại trật lất. 

 

Những linh hồn giác ngộ mà chúng tôi tiếp xúc trong khoảng thời gian chúng 
tôi dành cho Trái Đất đã học cách tìm được sự thanh bình trong hầu hết mọi trường 

hợp ngoại trừ với người bạn đời của họ. Với một người rất gần gũi, các bạn có 

khuynh hướng vứt bỏ mọi rào chắn bởi vì cảm thấy đủ an toàn để làm vậy. Cũng vì 

thế mà những vấn đề chưa được giải quyết bên trong các bạn sẽ được dịp trồi lên và 

biểu hiện ra ngoài. 
 

Hơn nữa, có rất nhiều cặp đôi bị cuốn hút lẫn nhau chính xác là vì mục đích giải 

quyết các vấn đề về nghiệp tích lũy từ các kiếp sống khác nhau trong quá khứ. Ngay 

cả khi các bạn tiến hóa đến mức không còn bất kỳ nghiệp nào nữa, các bạn vẫn có 

nhiều khả năng cuốn hút một người bạn đời - người mà sẽ phản ánh những khía 
cạnh chưa trọn vẹn của chính các bạn. Các bạn có thể không chủ ý lựa chọn nhau vì 

lý do này, nhưng ở một cấp độ khác, linh hồn của các bạn nhận thấy đây là cơ hội 

để phát triển và tiến hóa nhanh hơn bằng cách có một người bạn đời không ngừng 

phản ánh các mặt mà các bạn cần phải cải thiện. 
 

Trong một vài trường hợp, những cặp đôi như vậy có khả năng đạt tới một mức 

độ chấp nhận lẫn nhau đủ để duy trì mối quan hệ, nhưng thường thì họ dành những 

lời phán xét và các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết vào trong bản thân mình. 

Điệp khúc đó có thể giống như thế này: “Tôi thực sự thoải mái khi sống một mình. 
Tôi dường như trọn vẹn, cân bằng và định tâm. Chỉ cho đến khi tôi dành thời gian 

cho người bạn đời của mình, tôi không ngừng bộc lộ ra rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn 

có được những điều đó. Tôi thất vọng vì mình không giữ được sự điềm tĩnh và tập 

trung khi ở cạnh người bạn đời.” 

 
Nếu một linh hồn như vậy không chịu sự chi phối của bản ngã, hẳn anh ấy hay 

cô ấy đã có một lòng biết ơn lớn lao dành cho mình cũng như người bạn đời. Hơn 

hết, nếu hai linh hồn không cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau vượt qua các vấn đề 

ngoan cố này, thì họ có thể sẽ chẳng được chữa lành, và thậm chí đến một lúc nào 

đó các vấn đề nảy sinh sẽ thực sự cản trở cho quá trình thăng lên của họ. Một điệp 
khúc giác ngộ hơn sẽ như thế này: “Xin tạ ơn TĐ Toàn Năng vì người bạn đời của 

con đã chỉ cho con thấy những thứ mà con cần chữa lành. Nếu không, con có thể tự 

lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng mình đã vượt qua được những vấn đề đó.” 

 

Để thực sự tận hưởng niềm vui trong khoảng thời gian ở bên nhau, điều quan 
trọng cần ghi nhớ là linh hồn trước mắt các bạn vừa là con người và vừa là Thần 
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Thánh. Đó là cơ hội để yêu phần con người của người bạn đời và của các bạn, cũng 

như phần Thiêng Liêng của cả hai. 
 

Dĩ nhiên, chúng tôi tạm giả định rằng các bạn đã biết cách thực hiện tốt các kĩ 

năng lắng nghe và phân biệt được giữa hành vi của một người với bản chất bên trong 

của người ấy. Vận dụng cách giao tiếp mềm mỏng và các kỹ thuật khác có thể có 

ích. Câu nói ví dụ: “Theo cách tôi hiểu thì những gì bạn nói là…” có thể là một công 
cụ phản ánh hiệu quả nhất. Cộng thêm điều này với một quá trình kìm lại, như: 

“Điều mà tôi chưa thổ lộ cho bạn là…” hay “Điều mà tôi vẫn chưa nói ra là…” sẽ 

hỗ trợ rất nhiều cho quá trình giao tiếp. Mục đích không phải là để đối chất hay buộc 

người khác thừa nhận mà để thực sự cởi mở hơn, bằng cách chủ động lắng nghe 

người mà mình giao tiếp. 
 

Cách giao tiếp tốt nhất chính là cách giao tiếp không lời. Nó đòi hỏi việc dành 

toàn bộ sự chú tâm của mình vào người khác mà không lẩm nhẩm những gì mình 

định nói tiếp theo. Nhìn vào mắt. Chú ý các chuyển động và cử chỉ của cơ thể mình 

mà không đưa ra phán xét. Chú ý điều tương tự xảy ra với người bạn đời của mình, 
một lần nữa không đưa ra phán xét. Luôn nhắc nhở mình rằng mục đích của mối 

quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau để trưởng thành, học hỏi, tìm hiểu và hân hoan trước vẻ 

đẹp của cuộc sống. Các bạn là những linh hồn thống nhất và hoàn chỉnh chỉ đơn 

giản khao khát chia sẻ niềm vui sống của mình với người khác. Các bạn không phải 
là một nửa này đang đi tìm nửa kia để trở thành một thể thống nhất. Loại quan hệ 

như vậy sẽ không tránh khỏi thất bại. 

 

Ngay cả khi các bạn đã chung sống 50 năm với “nửa kia của mình”, chừng nào 

bạn còn giữ quan niệm cố hữu đó, thì vẫn còn có một mức độ trì trệ trong quá trình 
trưởng thành của các bạn. Bao nhiêu năm bình thường ở bên cạnh nhau cũng không 

thể thay thế được một vài năm thực sự có giá trị với một người nào đó đã sẵn sàng 

trưởng thành và tiến hóa một cách nhanh chóng cùng với mình. 

 

Người khác không bao giờ là nguồn cung cấp hạnh phúc cho bạn. Chỉ có CHD 
bên trong bạn mới có thể. Người bạn đời của bạn có thể phản ánh một trạng thái cực 

lạc nào đó cho bạn, hoặc có thể là chất xúc tác giúp bạn vượt qua một vấn đền nan 

giải và đi vào không gian hạnh phúc, nhưng chỉ có bạn mới là người chịu trách 

nhiệm cho trạng thái ý thức của riêng mình. 

 
Các mối quan hệ tốt nhất là các mối quan hệ mà những người bạn đời có nhiều 

điểm tương đồng, nhưng không quá nhiều để làm mất đi vị chua cay cũng như sự 

đa dạng của cuộc sống. Các bạn muốn sự khác biệt, nhưng không quá khác biệt đến 

mức không phù hợp. Có nhiều sở thích và sự khác biệt có thể là một điều tuyệt vời. 

Đôi khi các bạn muốn được bổ trợ cho nhau, nghĩa là có những lĩnh vực bạn còn 
yếu kém thì đó lại là điểm mạnh của người bạn đời và tương tự. Cũng có những lúc 

các bạn muốn chung sức làm điều gì đó mà đòi hỏi cả hai đều phải mạnh mẽ. 
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Nếu các bạn chưa có một mối quan hệ tình cảm nào cả và ao ước có được một 
người bạn đời, tốt nhất là hãy tuyên bố thật rõ ràng với CHD bên trong những đặc 

điểm và phẩm chất mà bạn muốn có đối với người bạn đời. Những giá trị này có thể 

là, “một người biết cách lắng nghe, giàu tình thương, tận tâm, trưởng thành về mặt 

cảm xúc, vv…” Sẽ là không thực sự phù hợp nếu chỉ chăm chăm vào những thứ cụ 

thể, như hình dáng cơ thể, thu nhập, những sở thích và những điều không thích, 
vv… Một lời xác nhận chung chung cộng thêm một số chi tiết cụ thể, như: “Tôi 

đang thu hút một người bạn đời có đời sống tình dục lành mạnh, có tài chính tạm 

ổn, và chúng tôi có nhiều điểm chung” thì hoàn toàn ổn. 

 

Một số người trong số các bạn mạnh dạn hơn có thể nói: “Tôi muốn hấp dẫn 
một người bạn đời người mà sẽ là chất xúc tác cho sự trưởng thành tâm linh của tôi. 

Tôi muốn ai đó thách thức tôi và chỉ ra những điểm yếu của tôi.” Điều đó thật tuyệt, 

và hầu như các bạn sẽ nhận được những gì các bạn yêu cầu. Chỉ cần biết ơn ngay cả 

khi sự phản chiếu mà các bạn nhận được từ người khác có thể là không thực sự thoải 

mái cho lắm. 
 

Các bạn đang sống trong thời điểm mà các thành viên trong gia đình hồn đang 

tìm kiếm và trở về với nhau trong cơ thể vật lý. Mặc dù hiếm có cặp linh hồn sinh 

đôi (twin souls) nào hiện thân trên Trái Đất cùng một lúc, nhưng nhiều người mà 
người nhận thông điệp này hay gọi là “các thành viên gia đình hồn thứ hai” có vẻ 

như sẽ ra đời trong những năm sắp tới. Đó là những linh hồn bạn tình, những thực 

thể mà các bạn có một sự kết nối sâu sắc từ các kiếp sống khác hay các chiều kích 

khác. Các bạn đang đến với nhau bởi vì các bạn là những linh hồn tiến bộ và muốn 

học cách đồng sáng tạo, một cách cao hơn trong mối quan hệ thay vì cạnh tranh. 
 

Dần dần, tất cả các bạn sẽ cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với tất cả mọi người 

và mọi vật, bởi vì các bạn đã học được cách nhận ra sự Nhất Thể trong tất cả mọi 

thứ. Khi các bạn trưởng thành và tiến hóa, phẩm chất ý thức của những người mà 

các bạn cuốn hút sẽ phản chiếu trạng thái ý thức của các bạn ngày một nhiều hơn, 
dựa theo luật hấp dẫn. Sẽ càng có ít các linh hồn bị cuốn hút đến các bạn như là 

những học trò hay người thầy (ngoại trừ môi trường giáo dục trong các ngôi trường). 

Các bạn ở đây để cùng nhau tạo ra Thiên Đàng trên Trái Đất. Để làm được điều 

này, các bạn cần thật nhiều những linh hồn phù hợp có cùng các giá trị và mục tiêu 

căn bản như mình. Các bạn cần có một mức độ tận tụy và sẵn lòng như nhau để nói 
lên sự thật, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra. Đôi khi sự khác biệt có thể được giải quyết 

thông qua quá trình giao tiếp và học hỏi. Cũng có lúc sự khác biệt là quá lớn và cần 

thiết để chọn cho mình một con đường riêng. Học cách nhận biết khi nào thì xắn tay 

áo lên để giải quyết các vấn đề của một mối quan hệ, và khi nào thì nói lời tạm biệt, 

điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tận tụy lớn lao, cũng như học cách lắng nghe sự 
mách bảo từ trái tim của bạn. 
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Tương trợ lẫn nhau 

 
Khi các linh hồn siêu xuất vượt lên trên bản ngã và sống định tâm tại Bản Thể, 

thì việc tương trợ lẫn nhau sẽ không còn là vấn đề. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng tôi 

muốn đưa ra một vài gợi ý về các cách thức để xây dựng một mối quan hệ tương 

thân tương ái. 

 
Mặc dù đa số các bạn đều đã quen với khái niệm “đôi bên cùng có lợi”, đặc biệt 

là trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng cấu trúc tế bào của các bạn vẫn còn nhiều khuôn 

mẫu của mật độ 3 đã khắc sâu bên trong cơ thể vật lý liên quan đến vấn đề sinh tồn, 

cạnh tranh, và các hành vi tự bảo vệ. Ngoài ra, các bạn còn có một vài nhân tố bị 

ảnh hưởng từ sự lập trình của xã hội mà cho rằng các bạn cần phải có điều này hay 
điều kia thì mới có thể thành công. Các bạn đã được dạy dỗ để kiểm soát hoàn cảnh, 

kể cả những người xung quanh mình. 

 

Các yêu cầu để thực sự có được một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau là như sau: 

(1) Các bạn phải biết, vượt lên trên mọi sự nghi ngờ, rằng hạnh phúc của các bạn 
đóng góp vào hạnh phúc của người khác, và cũng tương tự với điều ngược lại. Khi 

người khác thành công, các bạn hãy thực sự cảm thấy hạnh phúc cho họ, cho dù 

điều đó có thể chẳng mang lợi ích trực tiếp gì đến cho bạn. (2) Các bạn hãy tự khám 

phá và chữa lành cho bất kỳ hay tất cả những động cơ tiềm ẩn nào mà các bạn dành 
cho người khác. Những động cơ này có thể bao gồm việc xem người khác như 

những khách hàng tiềm năng hay như những người tình lãng mạn, mong muốn có 

được tình yêu và sự chấp thuận của họ, mong muốn họ đồng thuận với những ý kiến 

và quan niệm của mình, muốn thuyết phục họ về cách nhìn nhận của mình về một 

số phương diện thực tế, hay nói cách khác là muốn điều khiển thái độ cũng như hành 
vi của họ. (3) Các bạn có thể vượt lên trên những lời nói và sự mặc định của mình 

dành cho người khác. Họ không đơn giản là đàn ông hay đàn bà, người lớn hay con 

trẻ, người có học hay vô học, ... Họ là những thực thể tâm linh đầy quyền năng và 

vĩ đại. Các bạn có thể hòa năng lượng của mình với họ và cảm nhận họ là các thực 

thể vĩ đại vượt lên trên diện mạo cơ thể. 
 

Khi các bạn hòa mình với những người khác, các bạn bắt đầu nhận ra các nhu 

cầu đích thực của họ, những thứ mà không giống với các ham muốn của con người. 

Các bạn sẽ học được cách giao tiếp từ cái Tôi cao hơn của mình với cái Tôi cao hơn 

của người khác, thay vì giữa hai nhân cách với nhau. Các bạn học được cách thấu 
cảm. Chỉ đơn giản là có một sự đồng cảm siêu việt vượt trên mọi lời miêu tả hay 

các phương pháp. Thực chất, các bạn trở thành Một với người khác. 

 

Khi các bạn đạt đến trạng thái nhận thức Thiêng Liêng này, hành động của các 

bạn đối với người khác sẽ tự động trở thành việc nâng đỡ. Điều này không phải là 
thứ gì đó được huấn luyện để làm, nó tuôn chảy qua bạn một cách tự nhiên bởi vì 

bạn biết và yêu thương người láng giềng của bạn như chính bạn. 
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Phương pháp tốt nhất cho sự nâng đỡ là hòa mình một cách sâu sắc với bản tính 
chân thật của người khác. Hãy hỏi CHD trong bạn rằng: “Tôi có thể làm gì để tối đa 

hóa sự phát triển của linh hồn, cũng như sự hạnh phúc và yên vui cho người này?” 

Sau đó hãy lắng nghe câu trả lời. Đôi khi câu trả lời sẽ khuyên bạn chẳng làm gì cả, 

hoặc đơn giản là yên lặng và đón nhận. Cũng có lúc các bạn có thể được kêu gọi để 

can thiệp vào các vấn đề của người khác. Không có công thức cố định để làm điều 
đó. Nó tùy thuộc vào từng người dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Đừng để bị mắc 

kẹt vào lý thuyết hay bị ảnh hưởng bởi các kết quả từ các khách hàng trong quá khứ 

nếu bạn là một nhà trị liệu. Hãy hòa mình ngay từ bây giờ với người khác. Hoàn 

toàn ở trong hiện tại. Và yên lặng một cách chủ động. 

 
Đơn giản biết và cảm nhận sự hiện diện của một hay nhiều linh hồn đang đứng 

trước các bạn. Đừng “dán nhãn” cho các trải nghiệm. Các bạn có thể thực hiện quá 

trình này với người quan trọng của các bạn, với người bạn thân nhất, với một người 

hay một nhóm người, cho dù các bạn có thể có hay không có bất kỳ hiểu biết gì về 

họ. Các bạn không hề vi phạm tự do ý chí của người khác. Các bạn chỉ đơn giản 
hiện hữu trong sự hiện diện của họ. Cùng bên nhau, các bạn chính là Một Thực Thể 

đang biểu hiện thông qua hai hay nhiều cơ thể. 

 

Khả năng để thực sự trở thành Một với người khác sẽ rất cần thiết trong những 
năm sắp tới trên Trái Đất. Cảm nhận sự Nhất Thể sẽ làm cho cuộc hành trình đến 

các cộng đồng giác ngộ diễn ra dễ dàng hơn.  

 

Như đã thảo luận, thật không hề dễ dàng gì để xây dựng một cộng đồng có chủ 

ý, nhưng đó lại chính là hướng đi cho tương lai Trái Đất mật độ 4. Nếu các bạn đang 
lên kế hoạch để ở lại cùng Trái Đất trong suốt thời kỳ Chuyển Đổi Thiên Hà, điều 

bắt buộc là các bạn phải hiểu các ý nghĩa của việc sinh sống trong cộng đồng. Các 

bạn phụ thuộc lẫn nhau. Bạn vẫn là một cá nhân, nhưng sự yên vui của bạn là một 

phần trong sự yên vui của cả tập thể. Phụ thuộc lẫn nhau không có nghĩa là để trở 

nên phù hợp, bị lệ thuộc, hay giống với bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa xã hội. 
Bên trong ý thức của cả nhóm, các bạn vẫn có bản sắc riêng của mình. Một nhóm 

thực sự tương trợ lẫn nhau không hề vi phạm tự do ý chí của các thành viên, không 

áp đặt họ phải suy nghĩ, cảm nhận hay hành động theo một cách cụ thể nào đó. Phụ 

thuộc là đặc điểm của mật độ 3, trong khi tính cá nhân là đặc điểm của mật độ 4 và 

sự tương trợ lẫn nhau chính là đặc điểm của mật độ 5. 
 

Các cộng đồng có chủ ý được miêu tả trong phần tiếp theo sẽ làm rõ hơn ý tưởng 

này, nó công nhận từng quan điểm của mỗi người đó là sự hợp lý và đóng góp chung 

vào sự phát triển cũng như tiến hóa của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng nhau khám 

phá mô hình xã hội của các cộng đồng đang hình thành và sẽ đơm hoa kết trái trong 
những năm sắp tới trên Trái Đất. 
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NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 
 

 

 

Dẫn nhập 

 

Có trên 1000 cộng đồng trên khắp thế giới thích hợp với định nghĩa của chúng 

tôi về “cộng đồng có chủ ý” (intentional community). Chúng tôi không kể đến các 

thành phố và các thị trấn mọc lên mà không có một chủ ý cụ thể, nhưng sau đó trở 

nên thống nhất hoặc liên kết lại nhờ những cố gắng của các thành viên. Có hàng 
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trăm nghìn cộng đồng gắn kết chặt chẽ, nhưng chúng không được thành lập một 

cách có chủ ý với tâm trí của tất cả các thành viên. Khả năng của các cộng đồng này 
để chuyển đổi thành một cộng đồng có chủ ý là có thể bởi vì chúng có thuận lợi là 

đã sẵn có một mức độ gắn kết nào đó. 

             

Chúng tôi cũng không kể đến hàng trăm nghìn những gia đình mở rộng chia sẻ 

một hoặc hai ngôi nhà trên một mảnh đất nhỏ, nhưng không được tổ chức gắn kết 
với các buổi gặp mặt đều đặn và với các chức năng và nhiệm vụ đã được cấu trúc. 

            

Một loại khác chúng tôi đã bỏ qua là nhà ở hợp tác (cooperative housing), hay 

eco-housing (co-housing) - cái về bản chất là một hiệp hội chủ nhà hay một dự án 

hợp tác xây dựng nhỏ có thể bao gồm một tòa nhà riêng lẻ hoặc một số các tòa nhà. 
Trong đó, chúng tôi đã bao gồm “làng sinh thái” (ecovillage), một bước tiến bộ hơn 

của loại hình này là nhà ở tập thể (co-housing) vì đã tập trung trực tiếp vào cộng 

đồng, hơn là đơn giản chia sẻ tài sản. 

 

Bên dưới, chúng tôi đã phác họa các cộng đồng có chủ ý thành 3 loại chính: 
 

Các ngôi làng sinh thái (Ecovillages) 

 

Mô hình gần gũi nhất để biến một thị trấn đang tồn tại hay một thành phố đang 
tồn tại thành một cộng đồng có chủ ý là làng sinh thái. Ý tưởng ở đây là tất cả mọi 

người trong làng đều quy tụ vào nơi ở riêng và một hay nhiều các trung tâm cộng 

đồng được điều hành trực tiếp bởi các chủ nhà riêng rẽ. Mỗi một chủ nhà là một 

phần của một đoàn thể, nhưng thực sự là của người dân, do người dân và vì người 

dân, và không được thiết lập bởi chỉ một bộ phận của cộng đồng. 
 

Mỗi thành viên trưởng thành của một làng sinh thái có một mức độ chia sẻ như 

nhau trong hoạt động của cộng đồng. Làng có một bản hiến chương, đặt ra các mục 

tiêu, các hướng đi và các mục đích, và sống theo các các lý tưởng đã được đồng 

thuận bởi các thành viên của nó. Một số làng sinh thái có thể có mục tiêu chính của 
họ là có đủ chỗ ở, hoặc giữ được tính sinh thái. Có lẽ họ đồng sở hữu một trạm phát 

năng lượng, hay tất cả đồng thuận lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái tất cả các 

ngôi nhà. 

 

Những thuận lợi của làng sinh thái là nó cung cấp một mức độ riêng tư cao, 
trong khi đó đồng thời vẫn mang mọi người đến cùng một tư tưởng như nhau, những 

người mà muốn sáng tạo một cách tập thể một lối sống khác hay một cách sống 

khác. Một ví dụ về dạng cộng đồng này là làng sinh thái tại Ithaca, New York. 

 

Các cộng đồng tâm linh (Spiritual Communities) 
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Có hai loại cộng đồng tâm linh - những cộng đồng với một vị đạo sư hoặc một 

nhà lãnh đạo trung tâm và những cộng đồng không có người lãnh đạo. Với những 
cộng đồng có một nhà lãnh đạo, có một số cộng đồng với một vị Thầy năng động, 

đang còn sống và một số cộng đồng dựa trên những lời dạy của một vị thánh hay 

một vị Thầy giác ngộ đã qua đời. 

 

Loại cộng đồng tâm linh khác có thể sử dụng những lời dạy của một số các vị 
Thầy khác nhau, nhưng không bị giới hạn bởi bất cứ tín điều nào hay học thuyết nào 

của họ. Các thành viên của một cộng đồng cụ thể có thể bắt chước theo lối sống của 

một vị thánh, một bậc đạo sư hay một nhà hiền triết cụ thể, nhưng các linh hồn được 

tự do khám phá những lời dạy khác vào bất kỳ lúc nào, bao lâu những nguyên tắc 

này còn hòa hợp với những nguyên lý cơ bản của nhóm. 
 

Một ví dụ về loại thứ nhất của cộng đồng tâm linh là Làng Ananda (Ananda 

Village) ở thành phố Nevada, California, được dựa trên những lời dạy của 

Paramahansa Yogananda, đã được dạy bởi một trong các học trò của anh ấy, Swami 

Kriyananda. 
 

Một ví dụ về loại thứ hai của cộng đồng tâm linh có thể là một trong một số 

những cộng đồng dựa theo cuốn sách “A Course In Miracle” (ACIM), một cuốn 

sách được mang đến vào cuối những năm 1970 bởi một phụ nữ đã kết nối với Chúa 
Sananda, linh hồn tối cao của Jesus. Các thành viên của các cộng đồng ACIM về cơ 

bản quan tâm tới các lời dạy tâm linh khác cũng như các lời dạy của Chúa Sananda. 

 

Sự thuận lợi của các cộng đồng tâm linh là chúng giữ các thành viên tập trung 

vào sự tiến bộ tâm linh. Nếu người lãnh đạo hoặc người thầy khá giác ngộ, thì những 
lời dạy sẽ khuyến khích sự trao quyền cá nhân và sự tự do cá nhân, hơn là việc bám 

chặt vào các luật lệ và các quy tắc. Những cộng đồng phụ thuộc nặng nề vào người 

lãnh đạo và khuyến khích các thành viên từ bỏ trách nhiệm cá nhân thì đang có nguy 

cơ trở thành một thứ tà phái tiêu cực. 

 
Các tà phái (cults) được định nghĩa như các cộng đồng tôn giáo hay các cộng 

đồng tâm linh nơi mà hầu hết quyền lực hoặc tất cả quyền lực cá nhân được trao cho 

người lãnh đạo, một cách có chủ ý hoặc không chủ ý, công khai hoặc âm thầm. 

Người lãnh đạo tà phái tích lũy quyền lực cá nhân bằng sự trả giá của các thành 

viên. Niềm tin cốt lõi tiêu cực đóng góp cho sự thành công của các tà phái là ý tưởng 
một người nào đó (người lãnh đạo) là tốt hơn, có khả năng tâm linh cao hơn các 

thành viên cá thể khác, và do đó các thành viên không thể đạt được sự giác ngộ mà 

không có sự “ban ơn của người thầy”. 

 

Các bạn có thể quan sát sự làm việc của một cộng đồng để xác định xem có hay 
không quyền lực được tập trung vào người lãnh đạo trung tâm, hay quyền lực được 

phân bố ra khắp cộng đồng. Các cộng đồng tâm linh lành mạnh bao gồm các thành 
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viên được tự do rời đi, tự do yêu cầu các giá trị của người lãnh đạo, tham gia đối 

thoại với các thành viên của các cộng đồng khác có các nhà lãnh đạo khác, nắm lấy 
nhiều con đường tâm linh, và tập trung vào sự tự trao quyền lực cho mình (self-

empowerment). 

 

Các công xã (Communes) 

 
Các công xã về cơ bản được thành lập với một lượng tối thiểu tự do cá nhân và 

một tầm quan trọng đối với vị thế của nhóm như một tổng thể. Bất chấp tầm quan 

trọng thấp bé của tự do cá nhân, một số công xã có thể xuất hiện tình trạng vô chính 

phủ, hay người dân tham gia vào các ứng xử phản kháng khác nhau, thường với sự 

tự do thái quá một cách hoang dại. Đó chỉ là những sự phản kháng chống lại thực 
trạng và tình trạng có ít tự do thực sự. 

 

Loại lành mạnh nhất của công xã là một gia đình mở rộng, và thường bao gồm 

các cá nhân đa tình (những người với nhiều bạn tình) những người đơn giản là quyết 

định sống cùng với nhau và góp chung các nguồn lực. Không phải tất cả các nhóm 
người công xã là những người đa tình (amorous), nhưng sự mật thiết và bản chất 

chia sẻ các nguồn lực của cộng đồng thường nâng lên cao hơn một số dạng của lối 

sống quần hôn. 

 
Các thành viên công xã về cơ bản không sở hữu bất kỳ tài sản nào, ngoại trừ 

các đồ dùng cá nhân, như là trang sức hay quần áo. Tất cả những tài sản lớn được 

chia sẻ giữa các thành viên của công xã, bao gồm ô tô, ngựa, đất và các món nợ. Có 

thể có một thành viên trung tâm - người có trách nhiệm trông coi tài sản, hoặc tên 

mỗi thành viên có thể xuất hiện trên các văn bản hoặc các hợp đồng. 
 

Sự thuận lợi của các công xã khi họ là các ví dụ sinh động về Sự Nhất Thể của 

các sinh mệnh con người. Sự bất tiện là có rất ít tự do cá nhân, và thường rất ít sự 

riêng tư. Các công xã thành công nhất là những công xã được điều hành bởi những 

người đã trải qua các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ mật thiết của họ, công 
xã đó cũng không phải là một nhóm nhiều người. Thông thường, những người đa 

tình đã đơn giản đè nén các vấn đề tình cảm của họ và đã tự thuyết phục mình rằng 

họ có thể giữ lối sống của họ mà không làm tổn thương bản thân và những người 

khác, cho dù họ có thể có rất nhiều vấn đề đang ở trong tình trạng bị từ chối. Một 

vài người đa tình có thể thực sự vượt qua được các niềm tin và các tình cảm giới 
hạn liên quan đến sự mật thiết (là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa người nam và 

người nữ, bao gồm cả tình yêu và tình dục - ghi chú của người dịch), nhưng họ là 

phần rất thiểu số. 

 

Các cấu trúc cộng đồng khác 
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Có các cộng đồng kết hợp một số các khía cạnh khác nhau của làng sinh thái, 

cộng đồng tâm linh và công xã vào một sự tổng hợp của cách sống giá ngộ. Ví dụ, 
một số cộng đồng có thể có một nhà lãnh đạo hoặc một vị thầy không thiên về tâm 

linh, nhưng có kiến thức đặc biệt về sinh thái học, sinh tồn, làm vườn, trồng trọt, 

hay một số năng khiếu hoặc kỹ năng khác. Trong khi mỗi thành viên có thể có vị 

đạo sư hoặc tôn giáo riêng của họ, họ chia sẻ một sự thích thú đi kèm với năng khiếu 

hoặc kỹ năng của người lãnh đạo. 
 

Với một vài ngoại lệ, tình trạng hỗn loạn đã không được nhận biết đầy đủ trong 

tất cả các cộng đồng trên Trái Đất mà chúng tôi biết. Có một số cá nhân có đất đồng 

sở hữu, hay sống trên những mảnh đất được ủy quyền, và về cơ bản tự làm cho 

mình, nhưng làm một cách độ lượng và với một thái độ thân thiện với những người 
khác. Họ có thể làm một số quyết định như một nhóm, nhưng nói chung họ để kệ 

các thành viên, bao lâu cô ta hay anh ta không xâm phạm đến những quyền lợi của 

các thành viên khác. 

 

Thông thường, những cộng đồng vô chính phủ một nửa này không phải là tự 
cung tự cấp. Các thành viên có thể làm việc bên ngoài cộng đồng, làm cho cộng 

đồng này khá hơn một chút là không chỉ ở cùng nhau. 

 

Một vài cộng đồng có sự gắn bó và có tổ chức, nhưng không có một người lãnh 
đạo trung tâm, thường bao gồm những cá nhân đã làm việc nhiều năm cùng với 

nhau. Họ là những nhà trị liệu điển hình, những nhà hàn gắn và những nhà tư vấn 

giúp tăng trưởng cá nhân, và họ ít nhiều đang thử nghiệm các lối sống và những sự 

sắp đặt cuộc sống khác nhau. Sự thành công của họ phụ thuộc phần lớn vào những 

buổi gặp mặt thường xuyên, nơi họ giải quyết những sự khác biệt và đồng lòng chia 
sẻ những mục tiêu và những viễn cảnh. Một ví dụ về loại cộng đồng này là 

Hummingbird Ranch, gần Mora, New Mexico, Hoa Kỳ. 

 

Nhằm giúp một cộng đồng thịnh vượng mà không cần một người lãnh đạo tốt, 

người dân cần nhận lấy nhiều trách nhiệm đối với những cảm xúc, những suy nghĩ, 
và những hành động của chính họ. Thông thường, số lượng thành viên trong một 

cộng đồng như vậy bị hạn chế cao. Các thành viên phải nhất trí bầu cử, và thường 

sau rất nhiều cân nhắc, trước khi nhận những thành viên mới. Bất kỳ ai trở nên phụ 

thuộc quá mức vào những người khác, hoặc không muốn chia sẻ những nhiệm vụ 

và những công việc vặt, hoặc lối sống của họ quá khác biệt, sẽ không được nhận 
vào cộng đồng. 

 

Đây không phải là việc phán xét các thành viên, hay phần nào làm hại họ, hay 

trở thành một nhóm đặc quyền, hay phân biệt đối xử. Đó là một vấn đề của mỗi 

thành viên đang tồn tại, đang đi cùng sự hướng dẫn bên trong và đang kiểm tra điều 
đó cùng với các thành viên khác. Liệu có thực sự đúng đắn để nhận thành viên này 

vào cộng đồng hay không? Liệu người này có thực sự phù hợp với cấu trúc của cộng 

http://www.globalfamily.net/hummingbirdranch.html
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đồng? Liệu người này sẽ có một cơ hội tốt để được hạnh phúc và trở nên thích hợp 

trong cộng đồng này? 
 

Một số cộng đồng thất bại bởi vì họ đã cho phép bất kỳ ai cũng được gia nhập, 

bất chấp tầng thứ tiến hóa của những người đó. Các thành viên của các cộng đồng 

đang tồn tại có quyền tự do ý chí để lựa chọn ai được gia nhập và ai thì bị từ chối. 

Lời khuyên của chúng tôi về vấn đề này tương tự như lời khuyên của chúng tôi cho 
các mối quan hệ cá nhân của các bạn: Gửi tình yêu và tình thương cho tất cả các 

linh hồn trong cuộc đời của các bạn, những người không phù hợp với các bạn, và 

sau đó trả họ về với con đường của họ trong hòa bình. 

 

Điều quan trọng là buông bỏ nhận thức về bổn phận mà các bạn có thể có đối 
với những sinh mệnh con người vốn được xem là bè bạn của các bạn. Các bạn không 

cần phải nói “Có” với tất cả mọi người để được xem là yêu và thương. Đôi khi điều 

này là vô giá trị khi phải đầu tư thời gian và năng lượng của các bạn cho một ai đó 

- người mà không có sự mong muốn tăng trưởng và thay đổi theo hướng tích cực. 

Đây là cái mà Chúa Sananda đã ngụ ý bằng thành ngữ: “Đừng quăng chuỗi ngọc 
của các bạn cho lợn”. Tương tự như vậy, trong các cộng đồng, quyền và là trách 

nhiệm của các bạn là làm ra các quyết định thực sự mang lại lợi ích cho các thành 

viên của cộng đồng và cho thế giới ở tầm vĩ mô, thậm chí nếu cần phải nói “Không” 

để bảo vệ các thành viên. 
 

Khi lựa chọn để trở thành một phần của một cộng đồng có chủ ý đang tồn tại, 

hoặc khi nhận những thành viên mới vào một cộng đồng mà các bạn đã đang tham 

gia, hãy nhớ rằng một trạng thái cao của tư tưởng sẽ hấp dẫn những người khác đang 

ở một tầng thứ rung động tương tự - hầu như là vậy. Sẽ có các ngoại lệ, đặc biệt khi 
có các bài học linh hồn chưa được giải quyết. Ví dụ, một thành viên bất hòa có thể 

xuất hiện để dạy các bạn bài học linh hồn của sự sáng suốt và bài học về việc tạo ra 

những đường biên vững chắc bằng cách nói “Không”. Thành viên này cũng có thể 

cần học một bài học linh hồn về sự hợp nhất, hay sự làm sạch hành vi bên trong 

trước khi chờ đợi để gia nhập vào một cộng đồng hòa hợp. 
 

Tất nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Những linh hồn đang là các thành viên của 

một cộng đồng đang nhận một người phá phách và phá hoại các mục đích của cộng 

đồng có một bài học linh hồn về việc thiết lập các đường biên vững chắc (tức là học 

cách nói “Không”) Thành viên phá phách được nhận vào cộng đồng cũng có một 
bài học linh hồn cần phải học. Anh ta có thể hấp dẫn những người yêu, thương vào 

cuộc đời để dạy anh ta về tình yêu và tình thương. Ngay khi một linh hồn như vậy 

là một phần của một cộng đồng và tất cả những người liên quan quyết định là họ sẽ 

phải làm việc với nhau, bài học linh hồn quan trọng hơn cả là học cách chấp nhận 

cái là như vậy, và khám phá các cách thức mới của việc trao và nhận tình yêu và 
tình thương giữa các thành viên mới và các thành viên cũ của cộng đồng. 
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Tất nhiên, không phải luôn luôn cần thiết phải biết, từ một góc nhìn trí tuệ, bất 

cứ bài học linh hồn nào trong tất cả các hoàn cảnh có thể phát sinh liên quan đến 
các cộng đồng có chủ ý (hay bất kỳ khía cạnh nào khác của cuộc đời). Một số linh 

hồn trên Trái Đất sẽ tìm kiếm một bài học sâu sắc mỗi khi sự không hoàn hảo, hay 

những phút lầm lạc thể hiện ra trong đời sống gần như hoàn hảo của họ (từ nhận 

thức của họ). Ví dụ, nếu các bạn dẫm lên một cục đá và làm bầm tím chân của mình, 

thì liệu đó có phải là các bạn có nghiệp tiêu cực? Có lẽ bài học linh hồn lúc này là 
đơn giản hơn nhiều: Hãy nhìn xuống nơi mà các bạn đang đi! 

 

Làm thế nào để thành lập một cộng đồng 

 

Thành lập một cộng đồng có chủ ý liên quan đến một lượng nào đó của việc thử 
và sai. Đó là vì các bạn không thể biết, với sự chắc chắn, về tất cả mọi quyết định 

của tự do ý chí mà các thành viên thường trực và các thành viên tiềm năng sẽ làm. 

Các bạn có thể dự báo, hiểu biết và nhận thức các năng lượng của những người khác 

và làm ra những quyết định tương đối sáng suốt cùng với nhau, nhưng sẽ luôn luôn 

có những sự thay đổi không mong muốn trong thiên tiểu thuyết đang diễn ra (hay 
vở kịch) của việc sống cùng với nhau. 

 

Trong bất kỳ cố gắng nào về vấn đề này, điều quan trọng là các bạn và những 

người đang cùng thành lập nên cộng đồng với các bạn đến cùng nhau và tuyên bố 
một cách ngắn gọn mục đích của việc ở cùng với nhau, các bạn hy vọng hoàn thành 

cái gì, và một số cấu trúc cơ bản để thực hiện điều đó. Chúng tôi đề nghị các bạn 

nghiên cứu về các cộng đồng đang tồn tại và tìm hiểu xem cái gì đang hoạt động và 

cái gì thì không đối với mỗi cộng đồng. Tự hỏi mình một số câu hỏi cơ bản: “Mọi 

người có hạnh phúc không? Họ có đang tăng trưởng và đang tiến hóa cùng nhau 
không? Liệu họ có phần nào tạo ra một sự khác biệt tích cực trên thế giới? Những 

nhu cầu vật lý cơ bản của họ có được đáp ứng? Họ có những biểu hiện tình cảm 

lành mạnh không? Họ có được khuyến khích để là con người, cũng như là Thần 

Thánh? Các thành viên có nhận thức được về sự tự trao quyền cho mình không hay 

lại phụ thuộc quá nặng nề vào nhà lãnh đạo của họ?” 
 

Cho dù là các bạn đang cùng tạo lập một cộng đồng mới hay đang gia nhập một 

cộng đồng đang tồn tại, hãy tự hỏi mình: “Cấu trúc tiền tệ và tài chính có đang làm 

việc? Liệu các cá nhân có quyền lên tiếng về cái xảy ra trong các ủy ban và có quyền 

góp ý với những nhà lãnh đạo? Mối quan hệ của cộng đồng với các chính quyền thị 
xã, quận, huyện hay tỉnh địa phương là gì? Các thành viên xử lý xung đột với nhau 

và với thế giới ở tầm vĩ mô như thế nào?” 

 

Hầu hết những cộng đồng “thành công” có một số loại hội viên tạm thời dự 

phòng để cho phép các linh hồn đang đến sống thử ở cộng đồng, và trao cho các 
thành viên hiện tại một cơ hội để hiểu biết nhiều hơn về các thành viên tương lai. 
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Một số cộng đồng có vài tầng lớp, hay vài tầng thứ hội viên, biến đổi từ cư dân 

tạm thời, đến cộng tác viên, đến thành viên thường trực, vv.., với mỗi tầng thứ kế 
tiếp nhau sẽ được trao cho trách nhiệm và quyền hạn lớn hơn. 

 

Điều quan trọng là nên có những thỏa thuận rõ ràng, ngắn gọn, bằng văn bản 

cũng như bằng lời nói, giữa các thành viên. Điều này sẽ giảm thiểu những sự bất 

ngờ. Ví dụ, nếu những quy định của cộng đồng tuyên bố là mỗi thành viên phải 
đóng góp ít nhất 10 giờ mỗi tuần để phục vụ cho cộng đồng, điều này cần được 

truyền đạt trước đến các thành viên mới trong tương lai. Sẽ cần có một thời khóa 

biểu làm việc hoặc phương thức khác thay thế chỉ ra những nhiệm vụ và những trách 

nhiệm khác nhau, tức là công việc phải được thực hiện. 

 
Những nhóm và những hội đồng lãnh đạo nên linh động và đánh giá lại các 

công việc một cách định kỳ để đảm bảo những quyền ưu tiên được thực thi. Sau hết, 

việc lựa chọn giải pháp 20 người mỗi người sử dụng 10 giờ một tuần để làm việc 

trong vườn trong lúc có quá ít người so với lượng công việc thì đó chắc chắn là một 

sự phân phối nguồn lực con người không sáng suốt. 
 

Nói thêm về các hội đồng 

 

Mục này không được thiết kế để trở nên một luận văn thấu đáo về cách làm thế 
nào vận hành một cộng đồng có chủ ý. Có rất nhiều cuốn sách tốt hơn về chủ đề 

này. Chúng tôi đề xuất các bạn tìm hiểu thêm trên Internet và làm một số nghiên 

cứu. Tuy thế mà, chúng tôi sẽ làm một vài điểm tóm tắt bên dưới. 

 

Mục tiêu của một tổ chức lãnh đạo của cộng đồng là tạo ra sự thuận lợi hơn cho 
tiến trình ra quyết định của một nhóm các linh hồn. Nếu cộng đồng của các bạn bao 

gồm 12 người, các bạn có thể muốn mỗi người sẽ là một thành viên hội đồng. Sau 

đó tất cả các bạn gặp nhau thường xuyên, hoặc một lần một tuần, để thảo luận các 

vấn đề thông thường đối với tất cả các bạn, và, quan trọng là, cung cấp sự ủng hộ 

cho nhau về mặt vật lý và tình cảm. 
Các bạn có thể bắt đầu buổi gặp mặt bằng cách quan tâm đến các công việc phải 

làm. Một con mương cần phải đào, hay một cái giếng cần phải khoan, hay những 

tấm pin mặt trời cần phải lắp đặt. Các bạn cần quyết định có nên hay không nên 

nhận một thành viên mới muốn gia nhập cộng đồng. Các bạn cần thảo luận về cán 

cân tài chính. 
 

Tiếp theo, các thành viên sẽ giải quyết đến các nhu cầu cá nhân. Nên có một 

không gian để chia sẻ những hiểu biết tâm linh và những viễn cảnh tâm linh cho 

cộng đồng, hay chỉ là những trải nghiệm bên trong. Những nguyên tắc cơ bản nào 

đó phải có hiệu lực để chống lại việc một số linh hồn muốn giữ độc quyền năng 
lượng hoặc độc quyền thảo luận, và để khuyến khích những thành viên nhút nhát 

hơn thể hiện mình và đóng góp cho cộng đồng. 
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Những thỏa thuận nào đó là cần thiết để giữ các buổi họp mặt hội đồng ngắn 
gọn và tập trung. Tất cả mọi người phải được tôn trọng. Các bạn có thể sử dụng 

cách tiếp cận “talking stick”, có nghĩa là một người với cây gậy hay một vật nào đó 

được gửi đi vòng quanh và khi vật này đến tay ai thì người đó được quyền nói và 

tất cả mọi người đơn giản lắng nghe cho đến khi bắt đầu một giai đoạn bình luận. 

Hầu hết các bạn nhanh chóng phản ứng lại với điều được nói mà trước hết không 
lắng nghe một cách đầy đủ, với tất cả những khả năng nhận thức của mình. “Cây 

gậy nói” giúp các bạn hòa nhịp vào người đang nói với toàn bộ sinh mệnh của các 

bạn. Các bạn sẽ cần lập lên một số loại quy định hoặc quy trình nào đó, như là có 

hay không những quyết định đã được làm ra bởi sự nhất trí, bởi số đông, hay bởi 

một số cách thức khác. Đó có thể là vấn đề tâm lý cơ bản, nhưng các thành viên cần 
được nhắc nhở rằng: “cách ứng xử không xác định một con người”. Nói cách khác, 

các bạn có thể không đồng ý với ứng xử của một thành viên khác nhưng vẫn xem 

người đó như một người con đẹp đẽ, vô tư của TĐ. 

 

Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 

 

Các cộng đồng có chủ ý của các bạn sẽ bao gồm các thành viên mật độ 4 và mật 

độ 5. Hầu hết các bạn sẽ rung động ở mật độ 4, nhưng một vài người trong các bạn 

sẽ đi vào một tư tưởng trội của những rung động mật độ 5. Khi các bạn tăng trưởng 
và tiến hóa, các bạn sẽ biết Mẹ Trái Đất như một sinh mệnh sống đầy sinh lực. Các 

bạn sẽ kết nối một cách sâu sắc và mật thiết với cô ấy. 

 

Khi các bạn làm sạch các vấn đề tình cảm và tâm lý, các bạn sẽ càng ngày càng 

thu hẹp và tập trung lại các cách thức lắng nghe Mẹ Trái Đất khi cô ấy chia sẻ sự 
sáng suốt của cô ấy với các bạn. Không phải tất cả các bạn trong cộng đồng sẽ có 

cùng một tầng thứ và cùng sự kết nối với Trái Đất. Một trong những chủ đề mà tất 

yếu sẽ được mang đến cho hội đồng đó là vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để 

đối xử với Mẹ Trái Đất với sự tôn trọng và làm thế nào để sống một cách hòa hợp 

với cô ấy. 
Chúng tôi đã quan sát thấy có các làng sinh thái là quá nghiêm ngặt khi nó phục 

hồi, tái sử dụng, cải tạo và tôn trọng Trái Đất đến mức mà niềm vui rời khỏi cuộc 

sống. Mặt khác, có rất nhiều những cộng đồng có thiện ý đã không thành thật đối 

với trách nhiệm quản lý Trái Đất và các nguồn lực của cô ấy. Cho đến khi các hệ 

thống truyền tải năng lượng thay thế của các bạn được hoàn thiện, các bạn có thể, 
ví dụ, sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy năng để vận hành cộng đồng của 

các bạn, nhưng vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch để lái xe tới cửa hàng cách xa 30 

km. Trong trường hợp đó, các bạn có thể có một trong các mục tiêu của mình là giữ 

một đội xe ô tô con chạy được cả bằng nhiên liệu hóa thạch và cả bằng điện. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick
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Điều quan trọng là đặt ra các mục tiêu thực tế và đạt được một điểm cân bằng 

giữa các thái cực. Điều này có thể bao gồm việc cho phép lượng khí thải nhà kính ít 
nhất có thể, trong khi vẫn mang lại nhiều niềm vui và sự đa dạng. 

 

Khi các bạn trở thành Một với tất cả mọi thực thể sống, những sự quan tâm này 

sẽ tự nó phát triển với cố gắng tối thiểu. Nó sẽ đơn giản cảm thấy tốt để tái tạo, hơn 

là cưỡng bức tất cả mọi người phải theo điều đó. Việc từ bỏ thịt sẽ xảy ra một cách 
tự nhiên, hơn là cảm giác giống một sự hy sinh. Không có ai sẽ phán xét về những 

thứ này, mà họ sẽ đơn giản hợp nhất vào đó như những hoạt động thông thường. 

 

Trong khoảng trên 30 năm nữa, các công nghệ mới sẽ được giới thiệu đến các 

linh hồn mật độ 4 để cho phép họ tẩy sạch sự ô nhiễm môi trường theo sau việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch và những cách thức khai thác tài nguyên khác. Những 

chiếc xe điện sẽ thay thế những động cơ đốt trong. Những cục pin hydrogen sẽ được 

sản xuất một cách an toàn và rẻ. Cuối cùng, năng lượng điểm không sẽ được khai 

thác trên diện rộng. 

 
Tại một thời điểm, những linh hồn mật độ 4 sẽ sẵn sàng quay lại thế giới mật 

độ 3 để phục hồi lại vẻ đẹp và sự điều hòa của những công trình đã hết tuổi thọ hay 

những công trình đã sụp đổ, những đống rác thải, những mảnh đất ô nhiễm, hay 

những di sản mục nát và suy tàn của một xã hội tiêu thụ mà sẽ tự phá hủy vào lúc 
nào đó từ bây giờ đến năm 2030. 

 

Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi những linh hồn mật độ 4 thực sự sẵn 

sàng đi lại bất cứ nơi nào trên Trái Đất mà không trở thành đối tượng của sự tiêu 

cực. Khi rung động của Trái Đất tiếp tục tăng lên, quá trình làm sạch sự tiêu cực sẽ 
trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một ngày sẽ đến, các Nhà Tạo Hóa yêu dấu, khi 

mà các bạn thực sự trải nghiệm Thiên Đàng trên Trái Đất, điều mà tất cả các bạn đã 

được hứa hẹn. 

 

Sống trong Thiên Đàng 

 

Thiên Đàng là một trạng thái của tư tưởng. Nó có thể khác nhau đối với mỗi 

linh hồn. Một số sẽ xem nó là Thiên Đàng khi ở ngoài thành phố, trong khi đó những 

người khác không gọi nó là Thiên Đàng cho đến khi cộng đồng của họ đã ổn định 

trong 10 hay 20 năm. 
 

Một viễn ảnh thế giới không tưởng không phải là cái mà chúng tôi đang ủng hộ 

ở đây, mà chúng tôi nhìn thấy một khoảng thời gian khi tất cả những sinh mệnh con 

người trên Trái Đất sẽ tiến hóa vượt trên nhu cầu kiểm soát và thao túng thế giới và 

thao túng những linh hồn khác. Đây là thời gian khi sự hợp tác thực sự ngự trị, khi 
các linh hồn nhận ra TĐ trong mỗi người và cả việc họ nói đi đôi với làm như những 

vị Thầy trên Trái Đất. 
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Những người Anh và những người Chị của các bạn từ các vì sao sẽ đi lại giữa 
các bạn một lần nữa. Họ sẽ chào mừng các bạn trở lại với gia đình Vũ Trụ vĩ đại. 

Trái Đất sẽ trở lại là Vườn Eden như nó đã luôn luôn là như vậy trong một chiều 

kích khác. Tầng thứ thực tại đó sẽ hạ xuống một cách nhẹ nhàng vào tất cả tư tưởng 

của các cư dân trên Trái Đất, và tất cả sẽ là Một. 

 
Cho đến lúc đó, có rất nhiều việc cần phải làm. Bên dưới là một danh sách 

những nơi tốt nhất để hình thành các cộng đồng ánh sáng thay thế. Đây không phải 

là một danh sách đầy đủ. Một số cộng đồng sẽ thịnh vượng ở những vùng khác, đặc 

biệt nếu họ đã có một tầng thứ cao của tư tưởng và có thể vượt qua những sự cực 

đoan của thời tiết hoặc sự gần kề với các thành phố mật độ 3. Trong một số trường 
hợp, những bộ máy chính phủ áp bức sẽ vẫn gây khó khăn cho việc thành lập các 

cộng đồng, nhưng theo thời gian, những chính phủ này sẽ chuyển đổi sang một trạng 

thái giác ngộ hơn. 

 

Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng 

             

Tây Canada 

            

Tây Bắc Hoa Kỳ 
           

Tây Nam Hoa Kỳ 

           

Đông Nam Hoa Kỳ 

            
Tây Nam Mexico 

            

Costa Rica 

             

Tây Brazil 
            

Bắc Argentina 

             

Trung Uruguay 

            
Bắc Anh Quốc 

            

Nam Pháp 

           

Bắc Tây Ban Nha 
            

Cực Nam Hà Lan 
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Những phần của Bỉ 
            

Tây Nam Đức 

             

Những phần của Thụy Sĩ 

            
Cực Bắc Italy 

           

Tây Bắc Romania 

             

Nam trung Thổ Nhĩ Kỳ 
           

Những phần phía Đông Ethiopia 

             

Những phần Madagascar 

            
Cực Bắc Nam Phi 

             

Những phần khác nhau của Congo 

             
Tây và Trung Nga ở dãy núi Ural 

             

Tây Bắc Trung Quốc 

            

Nam Siberia 
             

Những phần khác nhau của Malaysia 

            

Tây Bắc các đảo của Hawaii 

            
Đông Australia (Nam Queenland / Bắc New South Wales) 

            

Những phần của đảo Nam New Zealand 

             

Tây Nam của đảo Bắc New Zealand 
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VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH 

CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN 

TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT 

 

Sứ mệnh và mục tiêu của loài người 

 

Mục đích của tất cả các linh hồn là tăng trưởng và tiến hóa trong sự hiểu biết. 

Từ một nhận thức của linh hồn, tất cả mọi thứ đều là một cơ hội học tập. Những bài 

học không là tốt hay xấu, nhưng chúng cung cấp sự tương phản. Khi linh hồn tiến 
hóa, những bài học đau đớn trở nên ít và ít được khao khát hơn. Trước tiên, chúng 

có vẻ như là một phần không thể tránh được của hành trình tiến hóa. Linh hồn non 

trẻ đi tới đi lui giữa việc chấp nhận nỗi đau một cách đơn giản như là một phần cần 
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thiết của cuộc đời, và một sự chống trả lại điều đó. Một linh hồn như vậy sẽ cố gắng 

giao chiến với nỗi đau trong hy vọng về chiến thắng cuối cùng trước điều đó.  
 

Khi một linh hồn đã học được tất cả về các dạng khác nhau của sự đau đớn và 

các bài học đi kèm với nó, tiêu điểm được chuyển sang việc học hỏi về sự giác ngộ. 

Điều đầu tiên mà linh hồn già dặn hơn nhận ra là con đường giác ngộ chính là thông 

qua việc phụng sự những người khác. Bằng việc tập trung vào nhu cầu của những 
người khác (mà không loại trừ những nhu cầu của chính mình), linh hồn vượt ra 

khỏi cái Tôi thiên kiến và bắt đầu nhận ra là những người khác ít nhiều cũng đều 

giống với anh ta.  

 

Bánh xe luân hồi đã được trao cho con người bởi TĐ nhằm cho phép các linh 
hồn nhiều thời gian như họ cần để học các bài học của họ. Nếu nó không phải là 

trạng thái suy tàn của các thế giới thấp dẫn đến kết quả các đời sống vật lý ngắn 

ngủi, những linh hồn sẽ đơn giản ở lại với trải nghiệm hiện tại cho đến khi nó được 

hoàn thành. Tuy nhiên, những sự khắc nghiệt của mật độ 3, bao gồm ốm đau, bệnh 

tật, tai nạn, và sự suy thoái trong các mô của thân thể, đã làm điều đó trở nên cần 
thiết cho các linh hồn tái sinh vào các hoàn cảnh tương tự mà họ đã để lại trong các 

đời sống trước đây.  

 

Tái sinh để hoàn thành các bài học từ các đời sống quá khứ không phải là việc 
bị trừng phạt cho những tội lỗi của quá khứ. Niềm tin rằng những linh hồn phải 

chuộc lỗi, trong đời sống này, cho nghiệp của đời sống quá khứ, là sai lầm. Tuy 

nhiên, những linh hồn sẽ thường chọn trở lại trong một vai trò đảo ngược nhằm học 

được một cách đầy đủ tất cả mọi thứ về một mối quan hệ cụ thể. Mối quan hệ giữa 

người đàn áp và người bị đàn áp, hay giữa nạn nhân và thủ phạm, là một ví dụ phù 
hợp.  

 

Một linh hồn có thể là một kẻ đi đàn áp trong một đời sống, gây ra sự đau đớn 

cho những người khác với sự nhẫn tâm đối với bất kỳ người nào ngoại trừ chính 

mình, và trong một đời sống tiếp theo, họ có thể chọn tái sinh vào vai trò nạn nhân 
nhằm hiểu được cảm giác như thế nào khi bị đàn áp. Ngay khi các linh hồn đã học 

được tất cả mọi thứ mà họ khao khát từ những vai trò đó, họ di chuyển đến những 

bài học khác và không còn tạo ra các hoàn cảnh trong các cuộc đời của họ mà níu 

giữ họ trong các vai trò đó.  

 
Một số bài học được học bởi các cá nhân, và những bài học khác thường là trải 

nghiệm của một nhóm các linh hồn. Khi một chủng tộc ngoài hành tinh đến Trái 

Đất và chiếm đóng bằng bạo lực, hoặc phá hủy những thành tựu của loài người, 

hoặc can thiệp vào các vấn đề của con người, có một bài học cho nhóm linh hồn. Ở 

một tầng thứ, loài người có thể đóng vai trò của nạn nhân, trong khi chủng tộc khác 
(ví dụ những người Draconis đen tối) có thể là kẻ thống trị hay là thủ phạm. Ngay 

khi có đủ một số lượng các linh hồn không còn khao khát học bài học về nhóm nạn 
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nhân, một điều gì đấy sẽ xuất hiện chống lại sự xâm lược của chủng tộc chiếm đóng. 

Tất nhiên, các bạn không cần phải đi vào không gian để nhìn xem điều này xảy ra 
như thế nào.  

 

Ví dụ, sự xâm lược những bộ tộc thổ dân bởi những người châu Âu ở châu Mỹ 

và Australia, là một ví dụ. Điều có thể  xảy ra là một số những nạn nhân đã từng là 

những kẻ xâm lược trong một đời sống quá khứ, hay có thể sẽ là những kẻ đi xâm 
lược trong một đời sống tương lai. Trong một số trường hợp, các nạn nhân có thể 

có thỏa thuận đóng vai trò này như một cách để dạy tình yêu và tình thương cho 

những kẻ xâm lược (nếu các linh hồn liên quan tin rằng những kẻ xâm lược đã sẵn 

sàng giảm đi thái độ hung hăng của họ). Điều quan trọng là đừng phán xét các nạn 

nhân và những người đi xâm lược. Điều đó không có nghĩa là các bạn nên bỏ qua 
những hành động của những người đi xâm lược. Chỉ là nhìn sâu hơn vào các bài học 

linh hồn đằng sau những hành động như vậy.  

 

Những linh hồn bị kẹt trong bản ngã có thể đóng những vai trò này từ lần này 

đến lần khác, từ đời này sang đời khác, từ nền văn minh này sang nền văn minh 
khác, cho đến khi họ mệt mỏi với trò chơi và quyết định vượt lên. Đây là trường 

hợp của lần này. Những Lightworker đã mệt lử với những trò chơi về chiến tranh, 

nghèo đói, khổ cực, đàn áp, kiểm soát, thống trị, và tương tự như vậy. Họ đã sẵn 

sàng tạo ra một Thời Đại Vàng mới của hòa bình, thịnh vượng và hợp tác.  
 

Bản thân Trái Đất bây giờ cũng đã sẵn sàng tốt nghiệp vào tầng thứ tiếp theo 

của sinh mệnh. Điều này có nghĩa là cô ấy sẽ không còn ủng hộ tư tưởng mật độ 3 

nữa. Những sinh mệnh tái sinh trên cô ấy sẽ ở đây để học về những bài học khác. 

Họ sẽ học về việc xây dựng các cộng đồng có chủ ý, có trách nhiệm với môi trường, 
trồng lương thực một cách hợp tác, thiết kế các hệ thống giao thông mới, và tất cả 

những hoạt động khác đã được mô tả ở phần đầu cuốn sách này. Loài người không 

cô đơn trên hành tinh này. Thêm vào đó là những động vật được khai sáng, như là 

cá heo, cá voi và vài loài khác, có rất nhiều sinh mệnh trong các tầng thứ khác nhau 

đã sẵn sàng trợ giúp trong quá trình thức tỉnh. Bên dưới, chúng tôi đã đưa ra một số 
những thông tin về vai trò của các thực thể khác nhau khi loài người thức tỉnh.  

Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ 

Khi các bạn thăng lên trong sự rung động, các bạn sẽ phát hiện thấy tự bản thân 

mình làm sạch tất cả những niềm tin cốt lõi tiêu cực của mình về thực tại và về 

những thay đổi của Trái Đất. Luật hấp dẫn cũng sẽ làm các bạn thấy được những 
người ngoài hành tinh (Ets) và những người hướng dẫn tinh thần mà thích hợp với 

các bạn. Các bạn có thể phải buông bỏ một số người hướng dẫn mà không còn phụng 

sự các bạn nữa trước khi các bạn có thể để những người khác thích hợp hơn bước 

vào. Những người hướng dẫn tinh thần phát triển hơn của các bạn là khá phổ biến 

trên Trái Đất. Nhiều người hướng dẫn tinh thần có thiện chí sẽ dạo quanh và tiếp 
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tục gắn vào thân thể năng lượng của các bạn bởi vì họ nghĩ là các bạn vẫn cần sự 

giúp đỡ của họ. Trong phần lớn các trường hợp, khi các bạn là trong sạch và không 
cần những sự hướng dẫn của họ nữa, các bạn có thể yêu cầu họ rời đi và họ sẽ ra đi. 

Nếu họ vẫn bướng bỉnh, họ có thể từ chối ra đi và rồi các bạn sẽ cần sử dụng một 

kỹ thuật mạnh hơn để buộc họ rời đi. Người nhận thông điệp này và những người 

khác có một số kỹ thuật cho việc bảo vệ bản thân khỏi những người hướng dẫn nhiệt 

tình quá mức. Sau hết, đó là quyết định của tự do ý chí của các bạn để có thể cho 
phép hay không những năng lượng cụ thể, các thực thể hay các hình tư tưởng đi vào 

không gian cá nhân của các bạn. 

Về bản chất sự hướng dẫn mà các bạn nhận được sẽ giúp đỡ các bạn một cách 

chân thực để chuẩn bị cho những thay đổi của Trái Đất. Các bạn cần cảm thấy được 

nâng đỡ và được ủng hộ bởi những người hướng dẫn của các bạn. Nếu những người 
hướng dẫn của các bạn đang tiếp tục cung cấp những suy nghĩ về sự sợ hãi cho các 

bạn, có thể đã đến lúc phải thay đổi hệ thống hướng dẫn của các bạn. Tham khảo 

với người nhận thông điệp này hay một người chữa trị hay một vị Thầy thích hợp 

khác để giúp các bạn trong việc buông bỏ sự hướng dẫn mà không còn phục vụ cho 

các bạn nữa. 

Một lưu ý cuối cùng về điểm này. Nếu các bạn luôn luôn tin tưởng vào những 

người hướng dẫn để trao cho các bạn thông tin, và những thông tin không có ý phục 

vụ các bạn, hay có vẻ như dẫn các bạn vào một hướng “sai”, thì điều đó có thể là 

các bạn biết nhiều về chủ đề được yêu cầu hơn là những người hướng dẫn của các 
bạn. Điều kỳ lạ là biết bao nhiêu linh hồn trên Trái Đất có vẻ như tin tưởng vào 

những người hướng dẫn tinh thần chỉ bởi vì họ (những người hướng dẫn) đang ở 

trong tinh thần và không trong sự hiện thân của nó. Chúng tôi không chắc nơi các 

bạn lấy ý tưởng bởi lẽ một người hướng dẫn không phải là con người và anh ấy hay 

cô ấy chưa chắc đã tiến hóa và hiểu biết hơn các bạn. 

Như một nhận xét ngẫu nhiên, rất thú vị để lưu ý là người nhận thông điệp này, 

khi anh ấy được yêu cầu, anh ấy chỉ mở kênh vào cái Tôi cao hơn của chính anh ấy, 

cũng giống như thu lúa vào kho kém hơn nếu anh ấy tuyên bố là anh ấy đang mở 

kênh với những người hướng dẫn tinh thần từ một chiều kích cao cả. Tuy thế không 

có sự đảm bảo là thông tin từ “những người hướng dẫn tinh thần cao cả” (lofty spirit 
guides) là có nhiều và chính xác hơn thông tin từ cái Tôi cao hơn của chính anh ấy. 

Tất cả thông tin, cho dù từ chúng tôi, hay từ cái Tôi cao hơn của anh ấy, hay từ ai 

đó khác, cần phải được kiểm tra với sự sáng suốt và với cách nghĩ phê phán. 

Điều này sẽ đưa chúng ta đến lĩnh vực nghiên cứu tiếp theo: Tôn giáo, lĩnh vực 

thiếu sự sáng suốt nghiêm trọng trong nhiều trường hợp, như các bạn đã nhận xét 

một cách không nghi ngờ. 

Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên Thể 
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Mục đích của Hội Đồng Ngân Hà là giúp các hành tinh và các linh hồn đang cư 

trú trên các hành tinh thức tỉnh đối với vẻ nguy nga lộng lẫy thực sự của họ như 
những đứa con của TĐ. Những nhóm nhỏ hơn bên trong GC, như là Ashtar 

Command, làm việc với những người cụ thể để mang các nguyên tắc của GC vào 

sự hiểu biết lớn hơn trên Trái Đất. Do bởi sự hiện diện trên phạm vị rộng của GC 

và các nhóm nhỏ hơn của nó, họ có khả năng kiểm tra các chính phủ và các thế lực 

quân đội trên Trái Đất tới một mức độ mà họ là nhóm thích hợp nhất để thực hiện 

những chỉ thị Can Thiệp Thần thánh. 

Mục đích của những người Arcturus là mang những khoa học khai sáng đến 

Trái Đất và trông nom hệ thống lưới điện từ của Trái Đất nhằm tối thiểu hóa những 

sự kiện biến động trên Trái Đất trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Họ đang làm việc 

với những người Pleiades mật độ 4 để cân bằng các đường ley và các xoáy cụ thể. 
Những người Arcturus không bao giờ để bị lôi kéo vào những bài học nghiệp và 

những cuộc tranh cãi khác nhau mà xảy ra phổ biến trong những người Sirius, những 

người Orion và những người Draconis. Động lực của họ trong việc trợ giúp Trái Đất 

đến một cách trong sạch từ tình yêu không điều kiện và một cảm xúc về mối quan 

hệ họ hàng gần gũi với loài người. Nhiều linh hồn giác ngộ hơn giờ đây đang đầu 
thai trên Trái Đất có DNA của người Arcturus như một phần của ma trận linh hồn 

họ. 

Những người Pleiades mật độ 4 đang làm việc dưới sự hướng dẫn của những 

người Arcturus thường để lại các biểu tượng mã hóa được biết đến như “các vòng 
tròn trên cánh đồng”(crop circles) trong các vùng mà công việc lưới của họ diễn ra 

nhằm giúp đỡ thêm nữa sự khơi dậy tâm trí trong loài người. Mục đích của những 

người Pleiades mật độ 4 là trợ giúp những người Arcturus và GC trong việc ổn định 

trường điện từ của Trái Đất trong sự chuyển đổi. 
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Một vài biểu tượng  drop circle xuất hiện trên những cánh đồng lúa mỳ ở Anh 

Mục đích của những người Pleiades mật độ 7 là mang kiến thức về gen và sinh 

học đến con người trên Trái Đất nhằm giúp đỡ họ thăng lên các thân thể tinh thể ánh 

sáng mật độ 5. Họ cũng làm việc với những người Pleiades mật độ 4 để giúp cân 

bằng hệ thống lưới của Trái Đất. 

Mục đích của những người Sirius giác ngộ là giúp đỡ tối thiểu hóa các thiệt hại 
mà được tạo ra bởi những người Sirius quá hăng hái, những người đã và vẫn đang 

ở một mức độ nào đó trên “các con đường bậc thầy hướng đạo” (guru trips). Họ 

cũng ở đây để mang công nghệ khai sáng đến Trái Đất ngay khi loài người đã tiến 

hóa đến điểm mà họ có thể sử dụng nó một cách có trách nhiệm. 

Mục đích của những người Draconis giác ngộ là mang càng nhiều càng tốt 
những người Draconis đen tối đến với ánh sáng nhằm giúp con người có thể phá vỡ 

sự trói buộc của những người Illuminati và các phe nhóm Draconis bị điều khiển 

khác. Một trong những cách họ đang làm là đưa những đứa trẻ rồng đến Trái Đất. 

Mục đích của những người Orion giác ngộ là mang càng nhiều càng tốt những 

người Orion đen tối đến với ánh sáng và thức tỉnh loài người trong cách cao nhất và 
tốt nhất có thể được. Có nhiều người Orion giác ngộ đang đến từ các thế giới quê 

hương Orion của họ. Một số trong họ là những đứa trẻ loại crystal và rainbow đã 

nói trước đây. 

Mục đích của giới thầy tu giác ngộ thực sự (phẩm cấp của Melchizedek, phẩm 
cấp của Isis, vv…) là mang một cách tiếp cận sự tăng trưởng tâm linh có hệ thống 
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đến loài người nhằm giúp các linh hồn đang tiến hóa của Trái Đất có thể truy cập 

vào các dữ liệu Akashic và học về các kiến thức Vũ Trụ của TĐ. Nhiều trường học 
bí truyền được hình thành gần đây hiện đang có cho con người, dùng những kiến 

thức và các lời dạy đương thời và trộn chúng với các nghi thức và các trải nghiệm 

cổ đại là điều phổ biến đối với các trường học bí truyền này. 

Những nhóm nhỏ khác từ những nhóm đề cập bên trên có trách nhiệm vô hiệu 

hóa các mã phóng vũ khí hạt nhân, tìm kiếm và vô hiệu hóa các vũ khí hóa học nào 

đó (trong khi cho phép những loại vũ khí khác), và sửa đổi trường điện từ của các 

vũ khí điện từ để nó không thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ thống lưới điện từ của Trái 

Đất và của các hành tinh hàng xóm khác. 

Những nhóm phụ khác đang đảm bảo là các chất hóa học độc hại không được 

đưa vào bầu khí quyển Trái Đất, ngoại trừ những vùng cục bộ được hạn chế của các 
cuộc chiến tranh nơi các sự tác động là nhỏ nhất. Mặc dầu có rất nhiều những cuộc 

tranh cãi về ý tưởng của “những dấu vết hóa chất”, chúng tôi không nhận thấy các 

dấu vết hóa chất là một vấn đề nghiêm trọng trên Trái Đất ở thời điểm này. Hầu hết 

những cái được cho là các dấu vết hóa chất chỉ là các dấu vết ngưng tụ thông thường 

từ các máy bay truyền thống. 

Một số nhóm Trái Đất và ngoài hành tinh đang thí nghiệm với thời tiết của Trái 

Đất. Động lực đằng sau những thí nghiệm này thay đổi tùy thuộc vào nhóm liên 

quan. Trong một số trường hợp, sự sửa đổi thời tiết có thể có ích trong việc khôi 

phục cân bằng, nhưng một số nhóm không thực sự hiểu các hậu quả của các việc 

làm chắp vá của họ. Đôi khi GC và và các nhóm liên quan sẽ can thiệp nếu xuất 

hiện các thí nghiệm như vậy vượt ra ngoài tầm kiểm soát. 

Một số nhóm phụ đang làm việc cùng và trợ giúp những người Draconis sáng 

để đảm bảo là những người Draconis đen tối không tiếp quản Trái Đất hoàn toàn và 

bắt con người làm nô lệ. 

Một số nhóm phụ của những người Orion sáng đang mở kênh thông qua các 

Lightworker được đặt vào vị trí trong các nhánh của những người Illuminati để giúp 

di chuyển những người Orion đen tối đang kiểm soát các nhánh này vào ánh sáng. 

Một số nhóm phụ của những người Orion sáng và những người Draconis sáng 

đang kết nối với các Lightworker được đặt vào vị trí trong các cấu trúc chính trị và 
kinh tế của Trái Đất nhằm mang những ý tưởng của một xã hội khai sáng vào dòng 

suy nghĩ chính của loài người. 

Một số những phụ nhóm của các nhóm sao khác nhau đang đưa ra các bản thiết 

kế, các giản đồ, toán học và vật lý học cho các nhà khoa học, những người đang 

phát triển các hệ thống năng lượng thay thế, như là công nghệ “điểm không”. Những 
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người khác đang đưa các thông tin quan trọng cần thiết cho những người mong 

muốn phát triển các phi thuyền không gian có khả năng du hành giữa các vì sao. 

Danh sách còn tiếp, nhưng những thứ này là các thông tin mà chúng tôi cảm 

thấy là quan trọng nhất để đề cập đến. 

Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra 

Thêm nữa đối với các nhiệm vụ và các trách nhiệm chung đã phác thảo bên trên, 

những nhóm ngoài hành tinh và các Thiên Thần có các cách để giúp loài người trong 
đời sống hàng ngày đối phó với sự hỗn loạn đang tăng lên của các thay đổi của Trái 

Đất.  

Điều này được nhiều người biết đến khi các bạn có thể yêu cầu các Thiên Thần 

và các Tổng Thiên Thần giúp đỡ bảo vệ các bạn trước các thực thể tiêu cực. Nhiều 

người nhờ vào các Thiên Thần hộ mệnh để giúp họ ở các lĩnh vực cụ thể của cuộc 

sống bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của Trái Đất. 

Khi những sự chuyển tiếp của Trái Đất tăng lên nhiều hơn vào mật độ 4, con 

người có thể yêu cầu những người hướng dẫn và các vị Thầy từ các tầm mức và các 

mật độ khác nhau trợ giúp cho thân thể làm sự chuyển đổi. Ví dụ, có một nhóm 

những người Arcturus, mà người nhận thông điệp này gọi là “những bác sỹ tâm 
linh” (psychic surgeons), có thể gỡ bỏ các mô tiêu cực, giúp nhổ tận gốc rễ bệnh tật 

của thân thể, và khôi phục lại các cơ quan của cơ thể để thực hiện chức năng thích 

hợp. 

Người nhận thông điệp này hiển nhiên không giành độc quyền trong việc sử 
dụng những bác sỹ tâm linh Arcturus. Các bạn có thể tự yêu cầu họ bất kỳ lúc nào 

và họ sẽ đáp lại. Họ sử dụng các dụng cụ của ánh sáng mà làm việc chủ yếu trên 

thân thể ether của các linh hồn đau khổ. Trong khi họ có thể trình diễn cái gọi là 

“những điều màu nhiệm”, công việc của họ không phải là một sự thay thế cho việc 

hàn gắn các vấn đề về tình cảm và tâm lý. 

Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần 

Như người nhận thông điệp này đã chỉ ra nhiều lần, sẽ là khá quan trọng cho tất 

cả các bạn để được bảo vệ một cách thỏa đáng hầu chống lại các cuộc tấn công của 

“những người đen tối”. Trong khi điều này là không cần thiết đối với những người 

trong các bạn mà đang rung động một cách ổn định ở mật độ 5 hay cao hơn, nó rất 
quan trọng cho những người còn lại trong các bạn. Có một bài thử đơn giản để xác 

định xem có hay không việc các bạn đang rung động ở một tầm mức vượt trên điểm 

có thể bị tấn công. Nếu các bạn không còn bất cứ ý nghĩ sợ hãi, hay bất cứ sự ốm 

đau ở bất cứ lúc nào, hay bất cứ mối xích mích và không điều hòa nào trong cuộc 
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sống cá nhân của các bạn, và các bạn đã không còn già đi và không bị tác động của 

bất cứ thứ gì từ môi trường của các bạn, thì các bạn đã đạt đến trạng thái mật độ 5 

của sự rung động và không cần nhu cầu bảo vệ khỏi “những người đen tối”. 

Đối với phần còn lại của các bạn (bao gồm tất cả những người đang đọc thông 

điệp này), chúng tôi sẽ gửi các đội chuyên gia một cách đều đặn để giúp các bạn khi 

các bạn làm những công việc tích cực của mình trên Trái Đất. Ví dụ, trước đây người 

nhận thông điệp này làm việc với một vị khách, anh ấy luôn luôn đòi hỏi là tất cả 

những người mà trợ giúp hay ảnh hưởng đến anh ấy trong mọi cách phải là 100% 

Ánh Sáng Tình Yêu của TĐ. Anh ấy chỉ làm việc với những người hướng dẫn đạt 

được tiêu chuẩn này. 

Trừ khi nhiệm vụ linh hồn cụ thể của các bạn là làm việc với những người đã 

chết, hay các thực thể astral đang tìm kiếm ánh sáng, bạn hầu như cần niệm một câu 
niệm chú như nhau vào mọi lúc bạn làm bất kỳ loại công việc nào như hàn gắn, chữa 

bệnh bằng tâm lý hay giảng dạy. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, có thể xuất hiện 

trước các bạn như những ánh sáng xanh-trắng rực rỡ. Các bạn có thể yêu cầu chúng 

tôi trợ giúp trong bất kỳ công việc tích cực nào mà các bạn chọn làm. Chúng tôi sẽ 

gửi một phần năng lượng của chúng tôi để trợ giúp các bạn khi thích hợp. 

Chúng tôi đề xuất các bạn đối xử với những người hướng dẫn và giúp đỡ của 

các bạn theo cùng một cách mà các bạn đối xử với một người trên Trái Đất hay với 

người cố vấn. Lấy một ý kiến lần thứ hai và thứ ba. Nếu các bạn đến với người nhận 

thông điệp này để được khuyên và không thích điều mà anh ấy nói, hãy đến với 

người nhận thông điệp khác, hay đến với người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của 

các bạn. Nếu các bạn vẫn không thỏa mãn, hãy yêu cầu lời khuyên của Tổng Thiên 

Thần Michael. Có lẽ điều đó vẫn không đủ, như vậy hãy yêu cầu chúng tôi một cách 

trực tiếp để đưa ra nhận thức của chúng tôi về điều đang xảy ra. 

Một trong các mục đích chủ yếu trong việc đưa ra bài học này là để giúp các 
bạn chuyển làn sóng vào rung động cụ thể của chúng tôi - “dấu hiệu năng lượng” 

của chúng tôi - như vậy sẽ trở nên dễ dàng hơn để các bạn có thể liên hệ với chúng 

tôi trong một phương cách thích hợp, nếu các bạn cảm thấy một sự cộng hưởng với 

năng lượng của chúng tôi. Các bạn càng làm việc với một sinh mệnh hay nhóm sinh 

mệnh cụ thể, sẽ càng dễ dàng hơn cho các bạn để có một sự kết nối thích hợp và tin 

cậy. 

Khi các bạn tiếp tục thăng lên, nhiều và nhiều hơn các sinh mệnh từ các thế giới 

gần thế giới vật lý sẽ trở nên hữu hình trong tầm mắt các bạn, hay các bạn sẽ có thể 

nghe và cảm thấy họ. Có hai lý do cho điều này. (1) thế giới của các bạn bị thu hút 

gần hơn với của họ; và (2) Khi các bạn thăng lên, các cảm giác vật lý của các bạn 

trở nên tinh tế hơn rất nhiều. 
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Ngay khi các bạn thăng lên đến một điểm nào đó, các bạn sẽ nhận thấy rõ ràng 

sinh mệnh nào là thích hợp cho sự tăng trưởng linh hồn của bạn, hạnh phúc và lành 
mạnh, và sinh mệnh nào cần phải gửi về con đường của họ. Một ngày sẽ đến khi các 

bạn sẽ được tự do khỏi các ảo ảnh là yêu cầu sự bảo vệ tâm linh và tinh thần. 

Xét đến cùng, nhu cầu bảo vệ là một ảo ảnh bởi vì quyền năng và sự hiện diện 

của TĐ cư trú bên trong bạn, như bạn, một cách liên tục bây giờ và mãi mãi. 

Chúng tôi bây giờ sẽ gói lại sự thảo luận của chúng ta về vấn đề về những người 
giúp đỡ Trái Đất với một tóm tắt của những nhóm mà chúng tôi đã bỏ sót đến bây 

giờ. 

Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu” 

Từ những năm 1940, đã có trên hai tá các nền văn minh ngoài hành tinh đã đến 

thăm Trái Đất. Một số những nhóm này đã kết hợp với thế giới của các bạn một thời 
gian rất dài, trong khi những nhóm khác bất ngờ chiếm sự chú ý của các bạn sau 

những vụ nổ bom hạt nhân đầu tiên trong những năm 1940. Do bởi chính sách không 

can thiệp vẫn tồn tại bất chấp những Sự An Bài Thần Thánh, có nhiều nhóm không 

muốn được biết đến. Phần lớn những chủng tộc này là nhân từ, tốt bụng và yêu 

thương. 

Các bạn có một vài nhóm mà lựa chọn cẩn thận một số lượng nhỏ những kênh 

kết nối trên Trái Đất để có một sự kết nối trực tiếp với loài người, nhưng họ vẫn 

mong muốn giữ bí mật tương đối. Các bạn phải hiểu là, các bạn yêu dấu, trong các 

thế giới cao hơn, ý tưởng của bản ngã là hầu như không thích hợp. Không ai trong 
chúng tôi cần sự thừa nhận hay danh tiếng. Nhận thức của chúng tôi về bản thân là 

rất khác với nhận thức của các bạn về bản thân mình, sẽ thật buồn cười đối với 

chúng tôi khi muốn sự ca ngợi lớn hơn hoặc sẽ có thể là sự tai tiếng. Các bạn có thể 

nói, sử dụng một ý tưởng rất đơn giản, là chúng tôi có tất cả mọi thứ chúng tôi muốn 

vào mọi lúc một cách liên tục, bởi vì chúng tôi có sự hiểu biết về Sự Nhất Thể của 

chúng tôi với TĐ của chúng ta. 

Điều gì chúng tôi có thể muốn khi chúng tôi là Một với Tất Cả Sự Sống? Điều 

duy nhất còn thiếu là sự kiện hay một số khía cạnh của cái Tôi duy nhất của chúng 

tôi vẫn đang ngủ, đang mơ mộng là họ sống trong sự chia rẽ và nỗi sợ hãi. Nó mang 

cho chúng tôi niềm vui lớn khi một phần cái Tôi của chúng tôi thức tỉnh và nhớ lại 

tính bất diệt. 

Điều này là mục đích thực sự của chúng tôi trong việc kết nối với các người 

nhận thông điệp trên Trái Đất để giúp các bạn thức tỉnh trong cách thích hợp nhất 

và thương yêu nhất có thể. 
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Các bạn có rất nhiều sự giúp đỡ hơn các bạn nhận thấy. Từ những trạng thái 

tinh thần tự nhiên tất cả các con đường đều dẫn về TĐ, trên 80% Vũ Trụ gửi đến 
các bạn những ý nghĩ và năng lượng yêu thương. Trên thế giới của các bạn, mọi thứ 

đã bị đảo ngược - xấp xỉ 80% dân số của các bạn đã đang sống trong sự sợ hãi và 

bóng tối, trong khi chỉ 20% có những sự quan tâm tốt nhất của các bạn trong trái 

tim. Nhìn thấy những khó khăn trong việc giải phóng khỏi các ảo ảnh của mật độ 3, 

các bạn đã yêu cầu sự giúp đỡ và đó là lý do cho số lượng tăng lên nhiều hơn bao 

giờ hết của các linh hồn đến Trái Đất để giúp các bạn thức tỉnh. 

Những đứa trẻ giác ngộ, Hội Đồng Ngân Hà, các nhóm của chúng tôi, và những 

nhóm khác sẽ tiếp tục ở đây để trợ giúp các bạn. Tất cả những thứ các bạn cần làm 

là yêu cầu và chúng tôi sẽ trao cho các bạn những sự sáng suốt và lời khuyên của 

chúng tôi. Việc các bạn đã bị hấp dẫn bởi cuốn sách này là một dấu hiệu cho thấy 
các bạn muốn kết nối với chúng tôi theo cách này. Như đã nói nhiều lần bởi những 

người hướng dẫn tinh thần của người nhận thông điệp này và những kênh kết nối 

khác, chúng tôi sẽ không và không thể làm tất cả mọi thứ cho các bạn, nhưng chúng 

tôi có thể chỉ ra cho các bạn phương hướng đúng và giúp xua tan các rào chắn và 

các vật cản đối với sự tăng trưởng linh hồn và hạnh phúc của các bạn. 

Hội Đồng Ngân Hà(Galactic Confederation), Những Anh Em Trắng Cao 

Cả (Great White Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần (Angelic Orders) 

Nếu tất cả các bạn đã dựa vào những người Draconis, Orion, Sirius, và dạng vật 

lý khác, các thực thể astral và ether trong những sự thay đổi củaTrái Đất, các bạn sẽ 

có sự chứng minh là đúng cho cảm giác thất vọng của các bạn. May mắn là, sự an 

bài thứ 7 mang đến sự cho phép của việc can thiệp trực tiếp bởi các lực lượng ánh 

sáng cao hơn từ các thế giới thiên thể và các thế giới TĐ. Những sinh mệnh này từ 

mật độ 5 và cao hơn đã từ lâu vứt bỏ các trò chơi của tính hai mặt. Họ không ở đây 

để đánh nhau với bóng tối hay để cứu các bạn khỏi bất cứ cái gì. Họ ở đây để giúp 
các bạn thức tỉnh, thứ duy nhất mà có thể thực sự cứu các bạn khỏi các hậu quả khó 

chịu. Họ đã được cho phép vô hiệu hóa các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ 

khí sinh học, vũ khí neutron và vũ khí điện từ khi chúng đe dọa hủy diệt tất cả các 

dạng sống trên thế giới của các bạn, hay khi chúng có vẻ làm mất ổn định hệ thống 

lưới của Trái Đất hay đe dọa làm mất ổn định các thế giới astral và ether xung quanh 
Trái Đất, hay khi chúng đe dọa phá vỡ các trường điện từ của các hành tinh hàng 

xóm.   

Các mật độ thấp từ 4 trở xuống là các thế giới của tính hai mặt, của ánh sáng và 

bóng tối, của tốt và xấu. Khi các bạn đạt tới mật độ 5, các bạn nhận ra tất cả là TĐ, 

và bóng tối chỉ là sự thiếu vắng của ánh sáng, hay thiếu vắng của sự giác ngộ. Có 
phải điều này có nghĩa là những sinh mệnh mật độ 5 (và cao hơn) chỉ ngồi đó và 

chơi đàn cả ngày? Khác xa điều đó. Chúng tôi trong các thế giới cao hơn phát hiện 

tình trạng trên Trái Đất là thách thức lớn nhất. Tự do ý chí là một năng lượng khó 

http://dummy.com/?q=5872&check=fd12bffef84ce91c8797d8b03e70ae3b
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khăn để làm việc cùng. Chúng tôi phải biết chính xác can thiệp vào bao nhiêu và 

bao nhiêu là để lại cho các bạn tự xoay sở. Nó đỏi hỏi một hành động của TĐ (sự 
an bài thứ7) để cho phép chúng tôi vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt 

của các bạn. Thậm chí ở tầm mức tiến hóa của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể 

làm quyết định để can thiệp vào tự do ý chí của các bạn ở mức độ nào đó. 

Đối xử với các nhóm ngoài hành tinh và các nhóm Thiên Thần hạ xuống mà 

hiện đang ảnh hưởng đến Trái Đất của các bạn cũng là một công việc đỏi hỏi phải 

tinh tế. Chúng tôi không chỉ giải quyết với tự do ý chí của các bạn, mà còn phải giải 

quyết với tự do ý chí của những linh hồn ngoài hành tinh và những linh hồn Thiên 

Thần này. Một trong số họ cần phải có trải nghiệm linh hồn về điều xảy ra khi họ 

trở thành các đạo sư - guru (những bậc thầy hướng Đạo) và dẫn các đệ tử của họ đi 

lầm đường. Chúng tôi đã không muốn lấy đi của họ bài học linh hồn đó. Cùng khi 
đó, nếu việc học bài học linh hồn với phí tổn là toàn bộ hành tinh, thì có lẽ họ cần 

phải bị thúc một cùi trỏ trong một hướng khác. Có phải các bạn đang bắt đầu nhìn 

thấy một số những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt? 

Từ nhận thức của các bạn, khá là quan trọng để biết một số những diễn viên 

trong các mật độ cao, như vậy hãy để chúng tôi soi sáng tâm trí các bạn về mặt này. 
Chúng tôi cố gắng để kiềm chế trong việc lặp lại quá nhiều các thông tin đã được 

đưa ra trong phần trước. 

Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation hay Galactic 

Federation) 

Nhóm linh hồn này bao gồm tập hợp lớn nhất của những người giúp đỡ trong 

các mật độ cao hơn của Trái Đất. Có trên 1000 hệ thống sao trong vùng này của 

Thiên Hà liên quan trong Hội Đồng Ngân Hà (GC). Những cơ quan đầu não của GC 

là ở hệ thống sao Alcyone, nơi hội đồng cao cấp của GC tụ họp với nhau. Lưu ý 

rằng họ không tự gọi mình là Hội Đồng Ngân Hà (hay bất kỳ một cái tên thông 
thường nào trên thế giới của các bạn). Những tên gọi này chỉ là cho sự thuận tiện 

của các bạn. Họ đơn giản tự biết mình là các đại sứ của ánh sáng, trong sự phụng sự 

cho TĐ Duy Nhất và là Tạo Hóa Thực Sự của Tất Cả Là Như Vậy. Hội đồng cao 

cấp Alcyone bao gồm các sinh mệnh mật độ 9 trông nom các nhóm khác nhau của 

GC và xác định các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ. Một lần nữa, GC không phải 

là một tổ chức có thứ bậc, nhưng họ làm những người trông nom mà trợ giúp cho 

những người ở một tầm mức thấp hơn của sự hiểu biết. 

Có rất nhiều nhóm bên trong GC và chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những tên 

gọi thông thường trên Trái Đất, như vậy các bạn có thể đặt họ vào một nhận thức 

thích hợp. Các bạn có Great White Brotherhood (Những Anh Em Trắng Cao Cả), 

mà tất nhiên là không trắng và cũng không bao gồm toàn những linh hồn nam giới. 

Họ là một nhánh mật độ 8 của GC. Các bạn có Ashtar Command (Đội Quân Ashtar), 
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một nhóm tương đối nhỏ của các linh hồn làm việc với Trái Đất và với một vài hành 

tinh khác. Họ chủ yếu ở mật độ 7. Các bạn có một nhóm thường được gọi là Solar 
Cross (Chữ Thập Mặt Trời), mà ban đầu gồm cả các thành viên của Great White 

Brotherhood và của cả Ashtar Command. Các bạn có các Hội đồng Andromeda mà 

liên kết với GC, và có một số trách nhiệm trùng nhau. Họ biến động từ mật độ 7 đến 

mật độ 9. Các bạn có các hội đồng cao cấp của Draconis, chủ yếu là mật độ 7. Họ 

hiện gia nhập GC ngay khi đã nắm được đủ ánh sáng để điều hòa với các nguyên 
tắc của tình yêu và sự phụng sự của GC. Các bạn có các hội đồng cao cấp của những 

người Pleiades. Các bạn có các đại sứ từ Antares. Các bạn có các thành viên từ 

Alpha Centaurus và Tau Cetius. 

Có những nhóm liên quan có giá trị để đề cập tới. Các bạn có những người 

Arcturus, biến động từ mật độ 5 đến mật độ 9, những người đã tình nguyện trợ giúp 
GC trong việc hoàn thành các mục tiêu của họ. Các bạn có các bậc Thiên Thần 

Elohim và Metatron, mà ở mật độ 7 và mật độ 8. Các bạn có các Phẩm cấp của 

Enoch và Melchizedek mà biến động từ mật độ 7 đến mật độ 9. Các bạn có các Tổng 

Thiên Thần vĩ đại, mà ở mật độ 8. Các bạn có Phẩm cấp Isis, mà đã kết hợp với các 

hội đồng cao cấp của Sirius A. Họ là các linh hồn mật độ 8 đại diện cho những người 
tốt nhất và sáng nhất của chòm sao Sirius. Các bạn có phẩm cấp của Thoth, là những 

người Pleiades mật độ 7. 

Trông nom các nhóm đơn lẻ trên Trái Đất của GC là Chúa Sananda, một sinh 

mệnh ánh sáng mật độ 8 mà là linh hồn tối cao của một người mà các bạn đã biết 
đến là Jesus Christ. Các bạn có phức hợp hồn Phật, cũng được biết đến là Di Lặc 

(Maitreya), những người là các vị Thầy đã thăng lên ở mật độ 8, đừng nhầm lẫn với 

những kẻ mạo danh khác nhau sử dụng tên đó. Các bạn có 7 Tổng Thiên Thần nổi 

tiếng là các sinh mệnh ánh sáng mật độ 8. Các bạn có những vị Thầy Yogi vĩ đại, 

bao gồm Babaji, một sinh mệnh ánh sáng mật độ 9. 

Bên trên GC (trong khung cảnh mở rộng của tư tưởng), các bạn có nhóm các 

phức hợp hồn mật độ 10 của Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà, nhóm các phức 

hợp hồn mật độ 11 của Mặt Trời Trung Tâm Vĩ Đại (Great Central Sun) của Vũ Trụ 

này, và nhóm các phức hợp hồn mật độ 12 mà có khả năng du hành đến các Vũ Trụ 

kế tiếp nhau. Họ là những người được biết đến như những TĐ Tạo Hóa (Creator 
Gods), và chúng tôi, tư tưởng đến thông qua người nhận thông điệp này, là một phần 

của năng lượng và tần số của mật độ 12 đó. 

Xin nhắc lại, chỉ một mảnh nhỏ của tư tưởng chúng tôi là có thể đến thông qua 

người nhận thông điệp này, và chúng tôi đã hạ dần từng bậc mảnh nhỏ đó xuống 

đến mật độ 7 nhằm để kết nối với tâm trí cao hơn của người nhận thông điệp này 
bằng ngôn ngữ nói, như vậy các bạn sẽ nhận thấy rất ít thông tin trong cuốn sách 

này liên quan đến các thế giới của TĐ (các mật độ từ 10 đến 12). Ngôn ngữ của các 

bạn là hoàn toàn không thích hợp để mô tả các thế giới của TĐ, và làm như vậy sẽ 
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khiến cho giá trị của điều này bị giới hạn đi rất nhiều. Tuy thế mà, các bạn có các 

cái Tôi mà cư trú trong những chiều kích này và các bạn cuối cùng cũng sẽ trở nên 

hiểu biết về những cái Tôi này khi các bạn tiến hóa. 

Một nhắc nhở cuối cùng trước khi chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi không nói gì, 

người nhận thông điệp này không nói gì, và bất kỳ một thành viên nào của GC cũng 

không nói gì, và vấn đề này nên được tiếp nhận mà không có một thành kiến tư 

tưởng nào. Mặc dầu chúng tôi có cái mà các bạn gọi là một sự mở rộng tư tưởng 

khổng lồ và truy cập vào nhiều nguồn thông tin mà các bạn không thể, do bởi sự 

giới hạn trong ngôn ngữ của các bạn và các giới hạn của sự kết nối ngoại cảm với 

người nhận thông điệp này, chúng tôi không thể vào bất cứ lúc nào khẳng định 100% 

sự chính xác trong bất kỳ thứ gì chúng tôi nói hay miêu tả cho các bạn. Các bạn phải 

sử dụng sự sáng suốt bên trong của mình để nhìn thấy những phần của thông điệp 

này mà cảm thấy là đúng đối với các bạn và những phần nào là không.  

Bất kỳ sinh mệnh giác ngộ nào có sự quan tâm nhất của các bạn trong trái tim 

sẽ nhắc các bạn về sự sáng suốt. Chúng tôi đã nhìn thấy quá nhiều linh hồn bị lừa 

dối bởi những thông điệp nghe có vẻ cao quý được đưa ra bởi những kẻ lừa đảo để 

chiếm lấy vấn đề này một cách hời hợt. Hơn cả mong đợi, phần chính yếu trong 
thông điệp của chúng tôi là làm vững thêm những điều mà các bạn đã học được qua 

các người nhận thông điệp khác và qua những lời dạy khác. Hy vọng rằng với sự 

giải thích lớn hơn, hơn cả những thứ các bạn đã tìm thấy trước đây, mục đích của 

chúng tôi trong việc trao những nội dung này là để giúp các bạn hiểu điều các bạn 
và hành tinh của các bạn đang trải qua và để trợ giúp các bạn trong quá trình thức 

tỉnh. Các tên gọi của các thực thể có giá trị giới hạn, trong khi “các dấu hiệu năng 

lượng” như người nhận thông điệp này gọi chúng, là mục đích lớn hơn. Tất cả các 

sinh mệnh trong Vũ Trụ có một rung động độc nhất vô nhị và sẽ rất có lợi cho các 

bạn để học cách làm sao ghi nhận được các cá nhân và các nhóm đã đề cập bên trên. 
Họ ở đây để giúp đỡ. Họ yêu các bạn. Họ thương các bạn. Chúng tôi yêu và thương 

các bạn. Mặc dầu chúng tôi có một tư tưởng khổng lồ, chúng tôi sẽ không phải luôn 

là những người tốt nhất để trợ giúp trong các hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời 

của các bạn. Mỗi một sinh mệnh và nhóm sinh mệnh có một chức năng cụ thể. Đó 

là yêu cầu đặt ra dành cho các bạn để yêu cầu sự giúp đỡ từ nhóm thích hợp cho 

công việc thích hợp. 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói với các bạn một số những trách nhiệm chính của mỗi 

một sinh mệnh hay nhóm sinh mệnh mà chúng tôi đã đề cập bên trên. 

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên 

Có trên một triệu sinh mệnh từ các thế giới thiên thể đang trợ giúp loài người 

vào thời gian này. Như các bạn biết, các bạn phải yêu cầu sự giúp đỡ của họ và mở 
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rộng nhận thức đối với sự hướng dẫn của họ. Chúng tôi sẽ sử dụng sự tương tự của 

hố cát một lần nữa để minh họa vai trò của những người hướng dẫn tinh thần. 

Trái Đất giống như một bãi lầy đầy những cát lún. Con người trên Trái Đất, ở 

hầu hết mọi nơi, đang chìm trong cát lún và đang vùng vẫy tay và chân một cách 

điên cuồng trong một cố gắng tuyệt vọng để thoát ra. 

Những sinh mệnh từ các thế giới cao hơn đang đứng trên bờ với sợi dây trong 

tay, đang hướng dẫn con người làm thế nào để nắm lấy sợi dây và tự kéo mình ra 
khỏi bãi lầy. Họ dạy cách thức để con người tự thoát ra, họ gửi rất nhiều tình yêu, 

tình thương và sự khuyến khích. Nói một cách khác, họ vừa là huấn luyện viên vừa 

là các hoạt náo viên. 

Một số người đang cầu khẩn các Thiên Thần, các Tổng Thiên Thần, các vị Thầy 

đã thăng lên nhảy vào bãi lầy, như thế họ sẽ được cứu thoát thay vì họ phải nắm lấy 
đầu sợi dây. Cái mà họ không nhận ra là nếu các Sinh Mệnh Thần Thánh nhảy vào 

bãi lầy, họ cũng có thể bị bắt lại trong đám cát chảy. 

Thêm nữa, nó có thể là một bài học linh hồn rất tốt khi những con người đang 

vật lộn kia học cách làm sao để thoát ra ngoài an toàn với một sợi dây. Thậm chí 

nếu các Sinh Mệnh Thần Thánh có thể nhảy vào bãi lầy một cách an toàn và cứu 

thoát con người, nó có thể lấy đi của họ trải nghiệm linh hồn cần thiết. 

Sự tương tự này có thể được tổng kết bằng một thành ngữ phổ biến: “Dạy một 

người cách câu cá  thay vì đưa con cá cho y và rồi y sẽ ăn hết nó”.  

Một khía cạnh quan trọng khác của sự giúp đỡ từ các thế giới cao hơn liên quan 
đến việc là điều này có thể không luôn luôn xuất hiện theo cách thức mà bạn nghĩ. 

Hãy xem xét câu chuyện của một người đang chìm trong một cơn lũ. Anh ta đã “học 

được” cách để tin vào TĐ (theo trí tưởng tượng của anh ta về TĐ) và do đó ngoảnh 

mặt làm ngơ với một chiếc thuyền, một chiếc máy bay và một con tàu cứu hộ khi 

họ đến cứu anh ta. “Các anh cứ đi trước đi”, anh ta hét lên, “TĐ đang đến để cứu 
tôi”. Khi anh ta chìm xuống nước, anh ta trở nên giận dữ với TĐ: “Tại sao Ngài lại 

để tôi chết chìm? Ngài đã nói là Ngài sẽ cứu tôi”. TĐ bình thản trả lời: “Ta đã gửi 

một con thuyền, một chiếc máy bay và một con tàu cứu hộ đến cho anh. Anh còn 

cần thêm cái gì nữa?”  

Mặc dù hầu hết các bạn đã quen thuộc với những câu chuyện này, cũng như rất 
nhiều những câu chuyện khác trong các tài liệu tôn giáo và các bài viết cảm hứng 

của các bạn, nó vẫn có vẻ rơi trở lại vào các hệ thống niềm tin xưa cũ về cái cách 

mà các bạn nghĩ về việc cứu giúp của các sinh mệnh cao hơn. 
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Một điều vui thích mà chúng tôi được nghe nhiều lần rằng: “Tôi đã vùng vẫy 

đủ lâu rồi! Xin hãy mang điều đó đi giùm tôi!”. Khi một linh hồn đạt đến điểm đó, 
sự hàn gắn hầu như đã hoàn tất. Chỉ còn một chút cần thiết là bị bao vây bởi bản 

ngã. Đã được lột bỏ để trở nên hoàn toàn trống không, linh hồn vùng vẫy trở nên 

tĩnh lặng và dễ tiếp thu. Đã hết các cách chữa trị, một cách chữa trị mà anh ấy đã 

không tìm kiếm trước đây, mà đã sẵn sàng, sẽ truyền xuống cho anh ta, cuối cùng 

cũng đã giúp anh ta vượt lên bản ngã. 

Những người giúp đỡ Thần Thánh này chờ đợi con người đến khi tâm trí của 

họ tĩnh lặng và trái tim của họ dễ dàng tiếp nhận. Họ sẽ đến một cách dịu dàng, nhắc 

nhở các bạn về cái mà các bạn đã quên mất - rằng các bạn luôn luôn vô tư, tự do và 

không bị giới hạn, và các bạn đang đơn giản có một giấc mơ về sự chia rẽ, nỗi sợ 

hãi và sự cô đơn. Họ nhắc nhở các bạn là ý tưởng của bản ngã về cái Tôi là một ảo 
ảnh và nó thật phù phiếm khi các bạn dành cả đời mình để tìm kiếm sự tán thành từ 

những người khác, hay cố gắng bám lấy những thứ mà các bạn nghĩ là bản thân 

mình có, vì sợ rằng một ai đó sẽ tước đoạt nó khỏi tay các bạn. 

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên chỉ dạy bằng sự 

minh họa. Trong một vài lần tái sinh khi họ đến Trái Đất và có thể nhớ lại được 
công việc của họ trong các đời trước, họ trao sự sáng suốt đó từ thế hệ này sang thế 

hệ kia và thậm chí điều đó thường gây nên sự sai lệch, một số thứ vẫn tiếp tục tồn 

tại. Chúng là các câu chuyện trong các tài liệu tôn giáo của các bạn, tất cả đều chứa 

một vài hạt giống của trải nghiệm nguyên thủy cho dù có rất nhiều sự sai lệch trong 

đó. 

Họ dạy rằng tất cả là Một, và rằng các bạn có thể nhớ lại Sự Nhất Thể của các 

bạn. Họ dạy rằng nếu họ có thể làm được, thì các bạn cũng có thể làm được. Họ 

không bịa đặt ra nó và không cung cấp cho các bạn những lời lẽ mơ mộng hão huyền 

mà không có thực chất. Nếu các bạn bắt gặp một người nhận thông điệp nào mà làm 
việc với những sinh mệnh chỉ nói suông và không có thực chất, họ thực sự không 

phải là các sinh mệnh giác ngộ. 

Một người giác ngộ trong các thế giới Thần Thánh không chỉ truyền cảm hứng 

cho các bạn, họ trao quyền cho các bạn và khuyến khích các bạn tự suy nghĩ và nếu 

cần thiết, đi ngược với ý muốn. Họ dạy rằng việc phản kháng không có vấn đề gì, 

bao lâu nó không dẫn đến sự tức giận và sự phán xét không mong đợi. Với toàn bộ 

tình yêu và tình thương, họ thực hành sự phản kháng phi bạo lực mà không giống 

với sự thụ động (khi tái sinh trên Trái Đất). 

Những người giúp đỡ Thần Thánh nhanh chóng nhắc nhở các học trò của họ 

rằng họ là ngang bằng với các vị Thầy đã thăng lên trong mọi phương diện. Các 

Thiên Thần và Tổng Thiên Thần không phải là siêu việt đối với các linh hồn trên 

Trái Đất. Xét đến cùng, mọi thứ không phải là tốt hơn trên Thiên Đàng so với trên 
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Trái Đất, nhưng có lẽ sẽ là dễ dàng hơn cho họ để giữ được bản chất bởi vì họ không 

có những thách thức liên tục tồn tại như trên Trái Đất. Họ cực kỳ tôn trọng linh hồn 

con người. Họ xem đó như là một hành động can đảm khi tái sinh trên thế giới này. 

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn đã chưa bao giờ có một thân thể vật lý 

trong các nơi mật độ thấp, và trong khi chúng tôi có một lượng kiến thức và sự sáng 

suốt khổng lồ về Vũ Trụ và sự tiến hóa linh hồn, chúng tôi không thể sống các cuộc 

đời thay cho các bạn. Chức năng chính của chúng tôi là trao cho các bạn bức tranh 

lớn hơn, như vậy sẽ là dễ dàng hơn để bạn tự giải phóng mình khỏi các ảo ảnh hàng 

ngày của cuộc sống trên Trái Đất. 

Thông qua việc kết nối với nhiều người nhận thông điệp của chúng tôi, chúng 

tôi giúp mang các bạn lại với nhau cùng với các thành viên gia đình hồn mở rộng 

và những người khác thích hợp với các bạn. Gia đình hồn của các bạn trên Trái Đất, 
khi họ đến cùng nhau, sẽ thể hiện ra là một lực lượng mạnh mẽ có khả năng tạo ra 

một sự diễn tả mới kỳ diệu của sự Thần Thánh.  

Trong những năm sắp tới trên Trái Đất, nhiều người trong các bạn sẽ tìm thấy 

các thành viên gia đình hồn của mình, những người đang trong dạng thân thể con 

người. Tất nhiên, các bạn sẽ vẫn được hướng dẫn từ các thế giới cao hơn bởi những 
thành viên gia đình hồn khác, những người đã lựa chọn không đến Trái Đất. Cuối 

cùng, gia đình Vũ Trụ và gia đình hồn trên Trái Đất của các bạn sẽ hợp nhất, và các 

bạn sẽ không bao giờ, vào bất kỳ lúc nào phải trải nghiệm sự cô đơn một lần nữa. 

Nhiều người trong các bạn đã hỏi, “Làm sao tôi có thể kết nối với sự hướng dẫn 
của các Thiên Thần, các Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên? Làm sao tôi 

biết đó thực sự là sự hướng dẫn của họ?” 

Người nhận thông điệp này và những người khác đã dạy nhiều phương pháp 

khác nhau để mở các đường kết nối, nhưng điều đó thực sự khá là đơn giản để nói 

với những người hướng dẫn của các bạn (lưu ý là chúng tôi không nói nó là dễ dàng, 
khi mà các bạn đang cố gắng để vượt qua rào cản tần số, điều mà vẫn còn là một 

chút khó khăn đối với các bạn). 

Bắt đầu với một lời kêu gọi đơn giản: “Tôi kêu gọi sức mạnh và sự hiện diện 

của [tên của sinh mệnh mà bạn kêu gọi]. Xin hãy đến đây, [tên của sinh mệnh] 

yêu dấu. Xin hãy ban sự sáng suốt cho tôi. Xin cảm ơn, [tên của sinh mệnh] yêu 

dấu”. 

Sau đó hít thở thật sâu, thư giãn và làm sạch tâm trí của các bạn, trở nên cởi mở 

và dễ tiếp thu. Trước tiên, các bạn có thể không nhận thấy điều gì khác thường, 

nhưng nếu các bạn tiếp tục làm như vậy, cuối cùng các bạn sẽ nhận ra câu trả lời. 

Nó có thể được nghe thấy, có nghĩa là các bạn thực sự nghe thấy giọng nói trong 
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đầu các bạn. Hay nó có thể đến dưới dạng năng lượng, năng lượng được tải vào tâm 

trí cao hơn như là các ý tưởng mới bất thình lình rơi vào ý thức của các bạn.  

Các bạn càng thực hành kết nối với những người hướng dẫn tinh thần, các bạn 

càng có cơ hội thành công trong việc trở nên hiểu biết về sự hiện diện của họ. Họ 

dễ dàng để hiểu được các bạn bởi vì họ ở ngoài các màng chắn. Tuy nhiên, các thông 

điệp của họ sẽ có thể trở nên sai lệch khi chúng được lọc qua các rào cản giữa các 

chiều kích của họ và các chiều kích của các bạn.  

Tất cả các thông điệp lấy qua kênh kết nối đều được lọc qua họ và được nhuộm 

màu bởi nền tảng kiến thức cụ thể, phong cách riêng và những thiên kiến riêng của 

người nhận thông điệp đó. 

Khi chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo lựa chọn một người nhận thông điệp, chúng 

tôi tính toán khả năng có thể xảy ra là thông điệp sẽ bị méo mó theo cách thức sao 
cho ý nghĩa và mục đích cơ bản phải được giữ nguyên vẹn. Nói chung, chúng tôi 

chọn các linh hồn được định hướng khoa học mà đã có những trải nghiệm tâm linh 

và đang tìm kiếm để đồng nhất các thế giới tâm linh và khoa học với nhau. Các 

Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên có một tiêu chuẩn dao 

động nhiều trong việc lựa chọn các linh hồn để trao gởi thông tin. Nhiều trong số 
“những người được lựa chọn” đã không chấp nhận làm “kênh kết nối”, và như vậy 

những người này đã không nghe thấy lời kêu gọi, và những người nhận thông điệp 

tiềm năng khác được lựa chọn để thay thế. 

Có xấp xỉ 10.000 người nhận thông điệp kết nối với các thế giới Thần Thánh, 
cùng với vài nghìn người kết nối với các nhóm ngoài hành tinh, bao gồm Hội Đồng 

Ngân Hà. Rồi có khoảng 100.000 người chưa kích hoạt việc kết nối với các thế giới 

cao hơn, nhưng đã được truyền cảm hứng bởi các Thiên Thần (như cách gọi trên 

các phương tiện truyền thông của các bạn). Rồi có một nhóm lớn con người tin vào 

các vị Thần (gần một tỷ linh hồn) nhưng chưa có được trải nghiệm trực tiếp. 

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, có 22 người nhận thông điệp hiện nay trên Trái 

Đất. Không phải tất cả họ gọi chúng tôi bằng cái tên đó. Một số gọi chúng tôi là các 

Chúa Sáng Tạo hay những Người Chăm Sóc, hay một số tên khác. Xét đến cùng, 

tên gọi không là vấn đề gì cả, và cũng không thể hiện tầng thứ rung động. Cái ý 

tưởng về các tầng thứ chỉ thích hợp cho tâm trí có ý thức của các bạn, để phân loại 
và giúp các bạn nhận thức sâu sắc hơn, nhưng cuối cùng các tầng thứ sẽ trở nên 

không thích hợp. 

Chất lượng của nguồn năng lượng là phần quan trọng nhất trong việc kết nối 

với các Sinh Mệnh Thần Thánh. Nếu các bạn không cảm thấy một chất lượng cao 

của tình yêu, tình thương và sự phục vụ, thì chắc chắn là các bạn không thực sự kết 
nối được với các Sinh Mệnh Thần Thánh. Nhiều linh hồn mật độ 4 từ các thế giới 
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khác sẽ công bố rằng họ là các Sinh Mệnh Thần Thánh nhằm để thu hút thính giả 

hay để làm việc với con người một cách trực tiếp hơn. Với việc thực hành thường 
xuyên việc kêu gọi sự giúp đỡ của các sinh mệnh cao hơn, các bạn sẽ học được cách 

để ghi nhận khi những kẻ mạo danh đang lảng vảng xung quanh mình. 

Chúng tôi không nói điều này để làm các bạn sợ hãi, chỉ để giúp các bạn sáng 

suốt hơn. Có một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó liên quan 

đến thách thức lớn nhất của chúng tôi trong việc kết nối với các bạn, và đó là vấn 

đề tự do ý chí. Liệu sinh mệnh mà đang có mong muốn kết nối với các bạn có hiểu 

và tôn trọng tự do ý chí của con người hay không? Liệu họ có tìm cách trao quyền 

cho các bạn để các bạn tự làm ra quyết định của chính mình và để tự các bạn tự suy 

nghĩ, hơn là trao cho các bạn các câu trả lời dễ dàng? 

Nếu các bạn phát hiện thấy bản thân mình trở nên phụ thuộc vào một người 
hướng dẫn tinh thần nào đó để có các câu trả lời, thì có nghĩa là có điều gì đó không 

ổn. Chắc chắn, chúng tôi trong các thế giới cao hơn sẽ đưa đến cho các bạn sự sáng 

suốt, nhưng chúng tôi cũng sẽ khuyến khích các bạn áp dụng nó trong các cuộc sống 

riêng của các bạn và kiểm tra lại tất cả mọi thứ mà chúng tôi nói. 

Hãy thứ lỗi cho chúng tôi khi điểm lại một cách tóm tắt trách nhiệm của các bạn 

trong việc thực hành sự sáng suốt. 

Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và giới 

chư thiên  

 
Ngay bên trên thế giới vật lý là một thế giới ether đã được miêu tả trong một số 

các tác phẩm hội họa viễn tưởng của các bạn. Có lẽ các bạn đã viếng thăm phiên 

bản này của Trái Đất trong giấc mơ của các bạn, hay các bạn đã có các linh ảnh. 

Các bạn có thể đã gạt bỏ những điều này và coi đó như là sự hoạt động của một trí 

tưởng tưởng quá mức, nhưng chúng là có thực. Khi còn nhỏ, một số người trong các 
bạn đã nhìn thấy các vị thần tiên và các sinh vật khác, nhưng các bạn đã bị bảo rằng 

chúng là không có thực và nhanh chóng các bạn quên lãng họ.  

 

Trong phần cao hơn của mật độ 4 và phần thấp hơn của mật độ 5, vẫn có sự tồn 

tại của tính hai mặt đối lập, nhưng nó nhẹ hơn rất nhiều so với mật độ 3. Tuy thế 

mà, các bạn có những sinh mệnh bị định hướng tích cực và bị định hướng tiêu cực 

đang chiếm lĩnh các thế giới ngay bên trên Trái Đất vật lý. Nếu các bạn tĩnh lặng 

tâm trí và hòa nhịp thật sâu vào thế giới tự nhiên, các bạn có thể kết nối với họ. Khi 

các bạn tăng trưởng và tiến hóa, các bạn cuối cùng sẽ có khả năng tương tác trực 

tiếp với họ.  
 

Các sinh mệnh của Trái Đất ngầm bên trong (các vị thần giữ của, những người 

lùn, những tiên nữ, vv..) có thể được yêu cầu hiện lên để tương tác với các bạn, hay 
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các bạn có thể được đưa vào Trái Đất ngầm bên trong đến nhà của họ, khi các bạn 

thích như vậy hơn. Các bạn có rất nhiều những truyền thuyết xung quanh những 
thực thể này, một số truyền thuyết là chính xác và một số là sai lệch. Chúng tôi sẽ 

không đi vào vô số những chi tiết về việc ai là ai trong các thế giới Trái Đất ngầm, 

nhưng chúng tôi sẽ nói là ý định của các bạn để kết nối với họ sẽ thu hút họ đến với 

các bạn. Họ đáp lại những Lighworker yêu thương Trái Đất và muốn bảo vệ tự nhiên 

khỏi sự tàn phá của cái gọi là “sự tiến bộ”. Bằng từ tiến bộ, chúng tôi muốn nói đến 
sự phát triển vô độ, chặt phá rừng và cây cối một cách bừa bãi, và coi thường một 

cách rõ ràng sự lành mạnh của thực vật và động vật thông qua việc thải ra nước bẩn 

hay các chất ô nhiễm.  

 

Nếu các bạn quan tâm đến Trái Đất và dành thời gian quan tâm đến các sinh thể 
thực vật và động vật, các bạn sẽ không chỉ trở nên có khả năng ngoại cảm có thể 

thực hiện được sự đối thoại bên trong với các tạo vật của TĐ, mà các bạn sẽ còn có 

thể nhìn thấy các thần linh, trước tiên là trong linh ảnh bên trong và cuối cùng là với 

đôi mắt bên ngoài của các bạn.  

 
Khi các bạn thăng lên trong sự rung động và đôi mắt vật lý của các bạn bắt đầu 

thay đổi, các bạn có thể nhận thấy những sự lấp lánh và các mẫu hình trong không 

khí. Tiếp theo, các bạn có thể nhìn thấy những sự lắc lư và những sự uốn lượn gần 

với ngoại vi tầm mắt của các bạn. Điều này không phải là mắt của các bạn có vấn 
đề mà nó là sự chuyển động của các tinh linh, các thần linh và những thứ tương tự. 

Ví dụ, những thần linh nhân từ và yêu thương của một khu rừng, có thể vẫy tay ra 

hiệu cho các bạn, và các bạn có thể chọn cách ngồi xuống với họ và đơn giản cảm 

nhận sự hiện diện của họ. Hoặc các bạn có thể thiền định cho đến khi các bạn có thể 

nhìn thấy họ rõ ràng như các bạn nhìn thấy những sinh mệnh con người khác. Thông 
thường, những sinh mệnh này muốn các bạn ủng hộ cho cách sống của họ. Ví dụ, 

họ có thể thúc giục các bạn dừng việc phá nát không gian sống của họ bởi các máy 

ủi đất khổng lồ hay nhất định chặt cho đủ cây cối để chất vào một chuỗi các cửa 

hàng phục vụ cho những người tiêu thụ trong một xã hội không kiểm soát. Trong 

khi lựa chọn cao nhất của các bạn không phải là việc trở thành người chiến sĩ chống 
lại sự phát triển không kiểm soát của con người, song, những người bạn thần linh 

của các bạn có thể thúc đẩy các bạn tiến tới việc bảo vệ một phần nhỏ của Trái Đất.  

 

Những thần linh tự nhiên và những tinh linh có thể  dạy các bạn cách làm sao 

cảm nhận được các sự kiện tự nhiên, như là các khuôn mẫu thời  tiết, các lá cây, các 
dòng suối, vv… các bạn có thể lựa chọn sống một cuộc sống đơn giản trong rừng. 

Không có sự giúp đỡ của những sinh mệnh đẹp đẽ này, cuộc sống của các bạn có 

thể đầy những khó khăn. Khi đã làm việc cùng với họ, các bạn có thể được cảnh báo 

về những cơn bão sắp xảy đến, hay được chỉ cho biết nơi nào có thể cất giấu thực 

phẩm, vv… Họ thậm chí còn có thể đuổi các con thú ra khỏi khu vườn của các bạn.  
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Nói chuyện với các thần linh tự nhiên của rau trái và các loài hoa. Họ sẽ nói với 

các bạn cách làm sao chăm sóc cây cối của các bạn. Tương tự như vậy, những totem 
- những tinh thần tổ của động vật sẽ hướng dẫn các bạn về cách làm thế nào để đồng 

hành cùng với những người bạn bốn chân của các bạn hay các loại côn trùng 6 chân 

hay 8 chân.  

 

Các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra là toàn bộ thế giới tự nhiên đều là bạn của các 
bạn, hơn là một cái gì đấy cần phải chinh phục và thống  trị. Với toàn bộ thế giới là 

bạn của mình, không có gì mà các bạn lại không thể làm được nếu điều đó mang lại 

lợi ích cho tất cả.  

Khi Trái Đất thăng lên, các bạn sẽ bị đẩy gần hơn đến cái mà người nhận thông 

điệp này gọi là “các thế giới ether cao hơn”. Đây là nơi bản chất của các thần linh, 
các nàng tiên, các yêu quái, các chư thiên (devas) và những thứ dân gian hư cấu cư 

ngụ. Khi các bạn tăng rung động của mình lên và mở rộng tư tưởng của các bạn, các 

bạn sẽ trở nên hiểu biết về các thần linh mà đều ở xung quanh các bạn. Trong khi 

có thể trở nên hiểu biết hơn về các thế giới astral thấp và trung, những thế giới này 

sẽ ít và ít xuất hiện đối với các bạn khi các bạn di chuyển vào tư tưởng ether. Thay 
vào đó, các bạn sẽ bị thu hút vào các loại thần linh yêu thương và tốt bụng của các 

thế giới ether cao hơn, bao gồm hầu hết các tiên nữ và các chư thiên. Các bạn có thể 

kêu gọi nhờ vào những người giúp đỡ này để trợ giúp các bạn trong cảm giác gần 

hơn với Trái Đất. Họ sẽ giúp đỡ các bạn đoán trước những sự thay đổi khí hậu và 
nơi nào các bạn nên trú ngụ để đạt được sự tiện lợi và ưng ý lớn nhất. Họ sẽ giúp 

các bạn trồng hoa màu và tìm nước uống sạch. Họ là các chuyên gia của Trái Đất. 

Trái Đất ngầm (Inner Earth) 

Có những nền văn minh tồn tại ở sâu bên trong lòng đất - trong các thế giới 

ether cao hơn. Trong thế giới vật lý, Trái Đất bên trong chủ yếu là sắt và các kim 
loại khác nóng chảy, nhưng trong trạng thái ether cao hơn, có một Trái Đất bên 

trong đầy đủ, với các thành phố, các khu vườn, và tất cả các loại vui thú. Một số các 

thành phố truyền thuyết này các bạn đã được nghe đến, bao gồm Shamballa, Telos 

và Poseidon. Những sinh mệnh từ Trái Đất bên trong cũng tương tự về bản chất thần 

thánh như ở trên bề mặt Trái Đất, ít nhất trong tầm mức tổng thể của sự rung động. 
Khi các bạn nâng rung động của mình lên, các bạn sẽ đạt tới sự truy cập vào các thế 

giới của Trái Đất ngầm bên trong, nếu nó là thích hợp cho sự tăng trưởng linh hồn 

của các bạn, và các bạn có thể được mời đi thăm các thành phố ether này. Những 

sinh mệnh ether bên trong này đã không bị bối rối với các sinh mệnh vật lý đã trốn 

trong các hầm ngầm và các hang động bên trong Trái Đất bởi vì họ sợ những thay 

đổi của Trái Đất xảy ra trên bề mặt. 

Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 
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Sẽ rất khó khăn cho các sinh mệnh mật độ cao để vật chất hóa một thân thể con 

người và đi lại giữa các bạn. Tuy thế mà, một vài linh hồn dũng cảm luôn luôn làm 
những cố gắng trong mỗi một thời đại của con người trên Trái Đất. Có ít hơn 100 

linh hồn loại này ở mọi lúc. Thường họ sẽ đến và đi khỏi Trái Đất ở những khoảng 

thời gian đều đặn nhằm phục hồi tình trạng và sau đó trở lại trong các thế giới cao 

hơn trước khi tái sinh một lần nữa trên bề mặt Trái Đất của các bạn. 

Họ thường mang theo rất nhiều những lời dạy tiến bộ trong thời gian giới hạn 

trên Trái Đất. Họ thường truyền những lời dạy này cho những người giác ngộ để rồi 

những người đó lại lần lượt truyền xuống các dòng dõi khác nhau của các vị Thầy. 

Trong các ngôn ngữ phương Đông, họ được gọi là “Đấng Lâm Phàm” (avatars).  

Một trong các Đấng Lâm Phàm như vậy được biết đến là “Babaji”, trong ngôn 

ngữ tiếng Phạn - Sanskrit có nghĩa là “TĐ trong dạng con người”. Trên 100 năm 
gần đây, đã có vô số các báo cáo về Babaji vật chất hóa các thân thể khác nhau đủ 

dài để mang đến những lời dạy thần thánh, như là pháp môn Kriya Yoga. 

Babaji là một sinh mệnh mật độ 9 từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà đang 

làm việc cùng với những anh em (và những chị em) của ánh sáng. Có nhiều người 

khác được biết đến ít hơn. Hầu hết họ sống trên những ngọn núi cao và làm điều đặc 
biệt cho những ai được họ huấn luyện và coi như các học trò của mình. Họ biết rằng 

để có thể hòa trộn với con người trên Trái Đất, bản thân họ phải hạ thấp sự rung 

động của mình xuống tới một mức nhất định nào đó. 

Một số các Đấng Lâm Phàm đã làm việc nhiều đời trên Trái Đất thay cho việc 
đi đến các nền văn minh tiến bộ trong các hệ thống sao khác. Khi họ thăng lên, họ 

được trao cho cơ hội đi đâu đó trong Vũ Trụ, hoặc làm việc với Trái Đất từ các thế 

giới cao hơn. Trong khi phần lớn các linh hồn đã thăng lên trong các thời gian quá 

khứ trên Trái Đất bây giờ đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới khác, vài linh hồn 

này đã quyết định tái sinh trong dạng vật chất của các thân thể trên Trái Đất. Sẽ là 
một điều vui sướng hiếm hoi nếu các bạn gặp được một người trong các linh hồn 

này trong dạng vật lý. Nếu các bạn gặp, đó là bởi vì linh hồn của các bạn (và linh 

hồn của Đấng Lâm Phàm) cảm thấy đây là con đường cao nhất và tốt nhất để đạt tới 

sự giác ngộ. 

Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh  

 

Chúng tôi sẽ không dùng nhiều thời gian cho chủ đề này bởi vì nó đã được khảo 

sát chi tiết trong cái bài viết trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn tình 

hình mới nhất của người ngoài hành tinh hiện đang tương tác với Trái Đất.  

  

Số lượng những người Zeta đã giảm xuống đáng kể trên Trái Đất từ năm 1995 

bởi vì hầu hết họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang  di chuyển đến các thế 
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giới khác. Những người ở lại đã được khuyên là họ phải di chuyển vào mật độ 4 

hoặc họ sẽ không thể ở đây lâu hơn khi Trái Đất đi qua các cổng (portals) và hoàn 
toàn trở thành một hành tinh mật độ 4.  

  

Những người Draconis đen tối đã được phép ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ con 

người, bởi vì những linh hồn này bị kiểm soát bởi những người Draconis mà có các 

mối quan hệ về nghiệp với họ, hay đang bị kẹt trong nỗi sợ hãi và tức giận mà họ 
vẫn cần những sự phản chiếu phù hợp cho các vấn đề tình cảm này. Những người 

Draconis không được phép nô dịch những Lightworker hay bất kỳ linh hồn nào thực 

sự khao khát hòa bình và tự do. Bất cứ lúc nào họ cố gắng để chiếm đoạt thế giới 

của các bạn, hay tạo ra một công nghệ mới nguy hiểm, thì Hội Đồng Ngân Hà sẽ 

can thiệp và phong tỏa một phần các sự hoạt động của họ.  
  

Những người Sirius đen tối đang giảm xuống nhanh chóng về số lượng bởi vì 

hầu hết trong số họ đang thức tỉnh, với sự giúp đỡ từ những người Sirius sáng và từ 

những nhóm khác.  

  
Những người Orion đen tối vẫn là nhóm trội trên Trái Đất và đặt ra những rủi 

ro lớn nhất cho hạnh phúc của loài người. Điều này là do bởi vì tâm lý hung hăng 

như chiến binh của họ mà vẫn được nhiều người xem là “bản chất tự nhiên của con 

người”. Do đó, hầu hết các linh hồn không nhận ra là họ đang bị kiểm soát. Những 
người Orion đen tối bị che dấu trong vòng bí mật ở cấp cao nhất của họ và đóng góp 

80% trong những người Illuminati đen tối và khoảng 75% loài người (có nghĩa là 

DNA của những người Orion đen tối chiếm phần đông khoảng 3/4 tổng số loài 

người).  

  
Phần chính của những người Orion đen tối sẽ rời Trái Đất giữa năm 2012 và 

năm 2030, cùng một số những người Pleiades và những người Sirius đã chưa sẵn 

sàng di chuyển vào mật độ 4.  

 

Những nhóm ngoài hành tinh còn lại (Kim tinh, Arcturus, Sao Bắc Cực, Tau 
Cetius, Essassani (cũng được biết đến là những người Hathor), Antares, và tất nhiên, 

những người Andromeda, tạo nên ít hơn 10% loài người). Lưu ý là chúng tôi chỉ 

đang nói đến phần chính trong DNA của loài người. Ví dụ, nếu một linh hồn là 5% 

Pleiades, 4% Orion và 3% Sirius, anh ta nói chung được xem như người Pleiades.  

  
Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo các bạn về việc trở nên quá dính mắc vào kết 

cấu DNA của mình. Hầu hết các bạn đang đọc điều này là các linh hồn đa dạng 

(eclectic souls) mà đã từng ở khắp nơi trong Vũ Trụ. Có nghĩa là các bạn có thể có 

100 hay hơn các cấu hình DNA từ những cuộc hành trình khắp Thiên Hà của các 

bạn. Cái được gọi là DNA “thừa” (junk) bao gồm các chuỗi ngoài hành tinh - cái 
mà các nhà khoa học của các bạn không hiểu được. Nếu họ tìm được một linh hồn 

đến Trái Đất từ những thế giới khác này và kiểm tra DNA của người ấy, họ sẽ khám 
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phá ra mục tiêu thực sự của DNA “thừa” bởi vì các chuỗi DNA ngoài hành tinh hầu 

như tương ứng một cách chính xác với các chuỗi DNA của con người ngoại trừ các 
chuỗi DNA thừa này. 

 

Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong 

sự chuyển đổi 

 
Như chúng tôi đã nói trước đây, sẽ đến một khoảng thời gian trên Trái Đất (rất 

sớm, có thể trong vòng vài năm nữa) khi các nhóm ngoài hành tinh nào đó sẽ có thể 

kết nối khá cởi mở với con người. Rất nhiều người trong các bạn đã hỏi khi nào điều 

này xảy ra, và chúng tôi đã trì hoãn bằng một câu trả lời chung: “Loài người đã chưa 

sẵn sàng cho một sự viếng thăm trên diện rộng của người ngoài hành tinh”.  
  

Có 3 lý do mà chúng tôi đã đưa ra cho câu trả lời này. Thứ nhất là vấn đề tự do 

ý chí. Hầu hết con người vẫn cần phải tự làm các quyết định cho mình mà không 

dựa vào sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Nếu các bạn tin rằng những người 

ngoài hành tinh thân thiện đang đến để giải quyết tất cả các vấn đề của các bạn, thì 
các bạn có thể  mất đi động lực để tìm kiếm các câu trả lời cho riêng mình và do đó, 

mất đi động lực của sự tiến hóa linh hồn.  

  

Ở nhiều vùng trên thế giới của các bạn, có một sự cân bằng rất mong manh, có 
nghĩa là những sự kiện mang tính khởi động có thể gây nên rất nhiều những chấn 

động và mất ổn định. Ví dụ, nhiều tôn giáo chính của các bạn chưa sẵn sàng cho 

một sự viếng thăm trên diện rộng của người ngoài hành tinh và họ có thể xem chúng 

tôi như những người cứu giúp để tôn thờ, hay xem như các thể lực ma quỷ cần phải 

tiêu diệt.  
 

Lý do thứ hai, cái mà chúng tôi đã nói khá sâu trong các tác phẩm trước, liên 

quan đến chính sách không can thiệp. Điều này, tất nhiên, liên quan rất nhiều đến lý 

do thứ nhất. Được tôn thờ hay trở nên bị sợ hãi là các viễn cảnh rất có vẻ sẽ xảy ra 

nếu chúng tôi không có một chính sách không can thiệp và lờ đi tự do ý chí cũng 
như những bài học linh hồn của các bạn. Như vậy, chính sách không can thiệp, cùng 

với sự thực là hầu hết loài người đã chưa sẵn sàng để kết nối với chúng tôi hay với 

những nhóm mật độ cao khác đang làm việc cùng Trái Đất, có nghĩa là loài người 

sẽ vẫn cần phải tiến hóa xa hơn nữa trước khi chúng tôi có thể đi lại một cách cởi 

mở giữa các bạn.  
 

Lý do thứ ba không thuộc về các bạn, mà là từ chúng tôi. Là những sinh mệnh 

rung động cao, chúng tôi cần phải giữ một môi trường bảo vệ cho sức khỏe của bản 

thân mình. Nếu chúng tôi đến Trái Đất và tương tác với các bạn, bản chất tự nhiên 

của các thế giới thấp sẽ làm chúng tôi thậm chí trở thành một đối tượng cho các tần 
số thấp. Điều này đã xảy ra cho những người Sirius mật độ 7 trong thời Ai Cập và 

Do Thái(chứng kiến sự trượt xuống của Jehovah, người đã bắt đầu thời gian của anh 
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ấy trên Trái Đất như một người Sirius mật độ 7 và nhanh chóng rơi xuống thành 

một con người mật độ 3).  
 

Những sinh mệnh cao hơn, những người đến Trái Đất một cách định kỳ thường 

không ở lại lâu và nhanh chóng rút vào các vùng núi cao hay ở trong các hang động 

cho đến khi thời gian trên Trái Đất của họ hoàn tất. Một ví dụ là Babaji, nhà Yogi 

đã mang pháp môn Kriya Yoga đến Trái Đất. Anh ấy đã sử dụng ít nhất 10 thân thể 
khác nhau và đã giữ chúng chỉ đủ lâu để mang đến đầy đủ một lời dạy mới hay 

truyền đạt đầy đủ sự hiểu biết đến một vài cá nhân, trước khi rời đi một lần nữa. 

Như chúng tôi đã nói trước đây, những người trong các bạn đang đợi các phi thuyền 

đến để tập hợp các bạn lại và mang các bạn ra khỏi hành tinh, như thế các bạn sẽ 

không phải đối mặt với những khó khăn trong những sự thay đổi của Trái Đất, các 
bạn có thể phải đợi rất lâu đấy. Trong khi chúng tôi không thể loại trừ một sự di tản 

cá biệt của một ai đó được xem là quan trọng, chúng tôi sẽ không lấy đi của các bạn 

trải nghiệm linh hồn bằng việc mang các bạn đi ngay khi xuất hiện dấu hiệu đầu tiên 

của sự bất ổn.  

 
Các bạn đã lựa chọn đến đây để học hỏi, tăng trưởng và giúp đỡ những người 

khác thông qua những sự thay đổi của Trái Đất. Các bạn sẽ được trao sức mạnh và 

sự sáng suốt cần thiết để làm điều đó trong những thời gian khắc nghiệt. Thật không 

phải là điều dễ dàng để tái sinh trên Trái Đất. Chúng tôi hiểu và chúng tôi có tình 
thương cho cái điều mà các bạn đang phải trải qua. Chúng tôi yêu cầu các bạn chịu 

đựng và biết là những sự chuyển đổi là vượt trên các bạn, đang đẩy nhanh bước 

chân của các bạn và cuối cùng làm trái tim các bạn trở nên vui sướng. Đã có những 

thay đổi chính đang xảy ra trên thế giới của các bạn và mặc dầu nó vẫn có vẻ khá 

tiêu cực, hầu hết những cái mà các bạn đang chứng kiến là một phần cần thiết để 
làm sạch và thanh lọc trước Thời Đại Vàng (Golden Age).  

Những lời tiên tri cụ thể 

Đối với những lời tiên tri cụ thể, khác với những điều đã nói trước đây chúng 

tôi sẽ không đưa ra những điều này bởi vì chúng là một phần ở mức độ lớn hơn của 

tự do ý chí các bạn. Chúng tôi sẽ bám vào nhiều hơn các chu kỳ Vũ Trụ và mô tả 
việc chúng tôi nhìn thấy các bạn đối phó với những sự thay đổi như thế nào. Chúng 

tôi sẽ giải thích rõ ràng các viễn cảnh có khả năng nhất, nhưng hãy ghi nhớ rằng tự 

do ý chí của các bạn ngăn cản việc chúng tôi có thể tiên đoán với độ chính xác hoàn 

toàn tất cả các chi tiết phức tạp của một hoàn cảnh cụ thể. 

Các bạn là các TĐ đang tập dượt, và chúng tôi không thể vẽ bức tranh cho các 
bạn, mặc dầu chúng tôi có thể hướng dẫn các bạn trong cách làm sao cầm chiếc bút 

và làm cái gì với tờ giấy vẽ, vv… Chúng tôi có thể chỉ cho các bạn các bức vẽ đẹp 

đẽ đã được thực hiện bởi những người khác mà đã đi cùng con đường này trước các 

bạn. Chúng tôi có thể trao cho các bạn ý tưởng về cách làm sao để làm nên những 



https://thuviensach.vn

 445 

bức vẽ thậm chí đẹp hơn trong tương lai. Nhưng vấn đề là đôi tay các bạn đang cầm 

cây bút và tâm trí các bạn sẽ phải quyết định nên vẽ cái gì. 

Chúng tôi chắc chắn có thể nhìn thấy phần nào cái các bạn đã vẽ đến mức độ 

nào đó và từ đó, tiên đoán khá chính xác cái mà các bạn sẽ vẽ trong tương lai. Trong 

các biến động của tự do ý chí, chúng tôi có thể đoán trước cái mà các bạn sẽ có khả 

năng làm tiếp theo, dựa trên tầm mức hiểu biết hiện tại của các bạn. Chúng tôi có 

thể nói với một sự chắc chắn tương đối là khoảng 3/4 các bạn sẽ rời khỏi hành tinh 

này và tái sinh trên một thế giới khác, trong khi đó khoảng 1/4 các bạn sẽ “thừa 

hưởng” Trái Đất. Một nhóm nhỏ hơn trong các bạn sẽ di chuyển trực tiếp vào các 

dạng thân thể tinh thể ánh sáng ether của các bạn. 

Chúng tôi có thể nói với sự chắc chắn là Trái Đất của các bạn sẽ cố gắng tái lập 

sự cân bằng của cô ấy, và trong hành động như vậy sẽ trải qua rất nhiều sự thay đổi, 
một số trong chúng các bạn đã nhìn thấy. Như các cực từ di chuyển, cũng như các 

điểm và các xoáy năng lượng sẽ di chuyển. Khí hậu của các bạn sẽ trải qua nhiều 

thay đổi, một phần do bởi những thay đổi trên Mặt Trời khi tiếp cận đến Sự Chuyển 

Đổi Thiên Hà. Mặc dù việc đốt các loại nguyên liệu hóa thạch đóng góp vào sự thay 

đổi khí hậu, song nó không phải là nguyên nhân chính. Nó chỉ làm trầm trọng thêm 
các hoàn cảnh đang tồn tại. Tuy thế mà, có nhiều sự kiện có nguyên nhân từ con 

người sẽ bấm nút cho một sự phản ứng mang tính hiệu chỉnh của bản thân Trái Đất. 

Ví dụ, sự phá rừng sẽ bị phản ứng lại bởi những thứ đang bắt đầu mọc lên thay thế 

ở nơi trước đây chúng không thể mọc.  

Nhiều và nhiều linh hồn hơn sẽ tiếp tục thức tỉnh trên Trái Đất và điều này thậm 

chí sẽ kích thích nhiều thay đổi hơn nữa. Thế giới sẽ luôn luôn phản ánh trạng thái 

tổng hợp của tư tưởng các sinh mệnh bên trên nó. Đúng với luật nhân quả, những 

người mà tin rằng họ đang bị trừng phạt sẽ tự trải nghiệm trong sự phó mặc cho sự 

định đoạt của một cơn giận dữ của Mẹ Trái Đất, mặc dầu trong thực tế Mẹ Trái Đất 
chỉ đang hồi phục lại bản thân để lập lại cân bằng. Rất nhiều nghiệp sẽ đến và đi 

trong thời gian này, nhanh hơn bất cứ thời gian nào trước đây. Các linh hồn sẽ trải 

qua nghiệp của cả cuộc đời trong một vài năm. Phần lớn loài người sẽ bị buộc phải 

đối diện với bất cứ cái gì mà họ đã che dấu và từ chối. Điều này nên là như vậy. Nó 

là một phần của Kế Hoạch Thần Thánh. Tất cả sẽ được biểu lộ trong một cái nháy 

mắt. 

Đối với những người hiểu điều gì đang xảy ra, đó sẽ là một điều kỳ diệu để nắm 

lấy. Đối với những người sống trong sự sợ hãi và thiếu hiểu biết, đó sẽ có vẻ như là 

các tiện nghi và những sự an toàn của cuộc sống đang bị kéo ra khỏi cuộc đời họ. 

Điều đó cũng tốt. Xét đến cùng, mọi linh hồn sẽ nhận được cái mà anh ấy hay cô ấy 
thực sự muốn, nhưng nó có thể đến với một cái giá khá đắt cho những người từ chối 

nhìn vào cái điều đúng đắn ngay trước mắt họ. Cho dù có hay không các quyết định 

được làm với sự hiểu biết hay trong sự thiếu hiểu biết, tuy thế chúng đều là các 
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quyết định. Rất ít linh hồn sẽ lựa chọn rời khỏi Trái Đất một cách có chủ ý nhờ vào 

ốm đau, chiến tranh, đói kém, bệnh dịch, vv.., nhưng những người rời đi theo cách 
này sẽ được biểu hiện các sự lựa chọn mà họ đã làm trên một số tầm mức của sinh 

mệnh họ.  

Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 

Khi các bạn thăng lên, các mối quan hệ của các bạn sẽ thay đổi. Phần lớn các 

bạn đã đến đây như một phần của một nhóm hồn, hay gia đình hồn. Các bạn có một 
nhóm hồn gần gũi nhất mà thường gồm 12 cá nhân, thông thường có một nửa số đó 

ở trên Trái Đất cùng một lúc. Các bạn có một nhóm lớn gồm 144 linh hồn, xấp xỉ 

72 linh hồn thường ở trên Trái Đất cùng một lúc. Khi các bạn tăng trưởng và tiến 

hóa, các bạn sẽ hoàn thành nhiều và nhiều hơn các bài học về nghiệp và có ít và ít 

hơn nhu cầu tạo ra các mối quan hệ về nghiệp. 

Khi các bạn hoàn thành các mối quan hệ về nghiệp của mình, chúng sẽ hoặc là 

tiến hóa thành cái mà người nhận thông điệp này gọi là các mối quan hệ “đồng sáng 

tạo”, hoặc là chúng sẽ giải thể. Khi chúng giải thể, các thành viên của gia đình hồn 

của các bạn sẽ được thu hút đến các bạn và các mối quan hệ hời hợt của các bạn sẽ 

được thay thế bằng các sự kết nối linh hồn sâu đậm. 

Các bạn sẽ phát hiện ra là với hầu hết mọi người mà xuất hiện trong cuộc đời 

của các bạn, các bạn có một sự kết nối linh hồn sâu sắc. Một số trong các bạn sẽ 

hình thành các sự chuẩn bị giống hệt các gia đình mở rộng như là một tiền thân để 

nhập thành các cộng đồng giác ngộ tâm linh tự cung tự cấp. Nếu các bạn đang trên 
con đường thăng lên, các bạn có thể sống giữa các thành viên của gia đình hồn mật 

độ 4 mà chưa sẵn sàng di chuyển vào mật độ 5 ngay lúc này, hay các bạn có thể 

sống với các linh hồn mật độ 5 khác trong các trung tâm chữa trị hoặc giáo dục, bao 

gồm các tu viện và các đạo đường. 

Có vẻ như các bạn sẽ hình thành các hội và các nhóm cộng tác, cả hai đều nhắm 
tới việc mua sắm đất đai, các tài sản thực và nhằm chia sẻ các nguồn cung cấp vật 

lý. Khi nhu cầu cho các nguồn cung cấp vật lý giảm xuống, các bạn sẽ đơn giản tập 

trung vào việc chia sẻ năng lượng và các ý tưởng. Rất có thể các bạn và các linh hồn 

thành viên mật độ 5 bạn bè của các bạn sẽ hướng dẫn loài người mật độ 4 trong các 

cách sống giác ngộ. 

Phần lớn các bạn sẽ liên hệ với các thành viên gia đình hồn của các bạn trong 

các thế giới cao hơn. Nếu các bạn có các thành viên gia đình hồn trong chiều kích 

5, thì đó sẽ là một niềm vui sum họp khi các bạn đạt đến mật độ 5, bởi vì lúc này 

các bạn sẽ có thể liên hệ trực tiếp với mỗi một thành viên khác thay cho mối quan 

hệ (người hướng dẫn tinh thần/con người). Các thành viên gia đình hồn của các bạn 
bên trên mật độ 5 sẽ vẫn là những người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của các bạn, 
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nhưng mối liên kết sẽ trở nên ngày càng chặt chẽ hơn. Một số những thành viên gia 

đình hồn của các bạn sẽ viếng thăm các bạn trong các phi thuyền không gian, nếu 
tốc độ rung động của họ là phù hợp với Trái Đất. Như đã đề cập trước đây, người 

ngoài hành tinh sẽ đến và đi khỏi các cộng đồng giác ngộ trên Trái Đất. 

Những người trong các bạn mà đang rung động ở mật độ 5 sẽ có vẻ như là các 

đại sứ của các cộng đồng ánh sáng mật độ 4. Các bạn sẽ có đặc quyền du hành giữa 

các vì sao với một số người ngoài hành tinh đến viếng thăm, khi mà phần lớn con 

người mật độ 4 chắc chắn sẽ không thể giữ được rung động cần thiết để lên các phi 

thuyền và viếng thăm các hành tinh xa xôi. 

Nhiều người trong các bạn trong mật độ 5 sẽ lãnh đạo các trường bí truyền và 

các thánh đường ở những vùng khác nhau trên Trái Đất. Các bạn sẽ du hành giữa 

các trung tâm ánh sáng khác nhau, chia sẻ các thông tin, kiến thức và giúp đỡ kết 

nối các trung tâm với nhau. 

Khi các bạn không còn cần thiết trên Trái Đất nữa, các bạn sẽ có sự lựa chọn đi 

với các thành viên gia đình hồn của mình trên các phi thuyền đến các hành tinh khác 

trong các hệ thống sao khác, hoặc là ở lại vui cùng Trái Đất lâu hơn. Cuối cùng các 

bạn sẽ thăng lên vào mật độ 6 và phương tiện ánh sáng Merkabah của các bạn sẽ 
phát triển đủ để bỏ qua nhu cầu sử dụng các phi thuyền. Sau đó, các bạn sẽ trở lại 

“ngôi nhà” mật độ 7 của các bạn, và sự trở về của các bạn lúc này sẽ được hoàn tất. 

Như các bạn đã biết, ngay khi các bạn đạt đến mật độ 7, các bạn sẽ bắt đầu di 

chuyển vào một sự tiến hóa xoáy ốc hoàn toàn khác cho đến khi các bạn đạt tới mật 

độ 12. Nhưng đó là một sự thảo luận khác trong một lúc khác. 

Trở thành các công dân của Thiên Hà 

 

Trong hàng triệu năm, Trái Đất đã bị cô lập với phần còn lại của Thiên Hà, như 

đã mô tả ở phần trước. Một số những nhóm tích cực và tiêu cực trên các thế giới 
thượng thiên đã đi đến chiến tranh với nhau về vấn đề kiểm soát con người trên Trái 

Đất. Bài học linh hồn chính cho những nhóm tích cực đã là học cách vượt lên sự 

phân cực (tính hai mặt). Bằng việc xem những nhóm tiêu cực như các kẻ thù, một 

cái gì đấy mà cần phải chiến thắng bằng bạo lực, họ đã rơi xuống trong sự rung 

động, cái mà về bản chất là trở nên bị tương hợp với năng lượng tiêu cực trong nhận 
thức của các kẻ thù của họ, bằng cách đó giữ cho vở kịch của tính hai mặt đối lập 

tiếp diễn.  

 

Hầu hết các bạn có những ký ức trong các thân thể nghiệp quả về sự tham gia 

của các bạn vào cuộc chiến trên các cõi thượng thiên. Tới một mức độ nhất định, 

các bạn nhận ra rằng có một sự thật cao hơn vượt trên tính hai mặt đối lập, các bạn 

có thể tách ra khỏi vở kịch của ánh sáng và bóng tối. Bằng việc gửi tình yêu và tình 
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thương một cách công bằng cho cả hai phía ánh sáng và bóng tối, không phán xét 

bất cứ thứ gì, các bạn đang thực sự vượt lên vở kịch và đang vượt ra khỏi bánh xe 
luân hồi.  

 

Hàng ngày các bạn đang bị lôi cuốn bởi hoạt động truyền thông và bởi cái gọi 

là các thế lực phân cực (đứng về một bên sáng hoặc  tối) trong các vấn đề mà thế 

giới của các bạn đang đối mặt. Nếu có người nào đó trong các bạn cảm thấy được 
hướng dẫn từ bên trong để nói về một sự nghiệp, hay đi khắp nơi để thu thập sự ủng 

hộ cho một ứng cử viên chính trị, hay đang làm việc để chống lại việc khoan dầu ở 

những vùng hoang dã, vv… thì bằng mọi cách, không để bị bắt về mặt tình cảm vào 

vở kịch. Đừng tạo ra sai lầm khi xem những người có các quan điểm khác biệt như 

những kẻ thù, thậm chí nếu họ giữ một trường năng lượng rất đen tối.  
 

Khi các bạn đang làm việc để mang đến sự thay đổi, hãy gửi tình yêu và tình 

thương cho tất cả những người mà có vẻ là đối nghịch với các bạn. Luôn luôn tự hỏi 

về các động lực đằng sau những hành động chống lại các lực lượng đen tối. Tại sao 

các bạn làm cái điều mà các bạn đang làm? Liệu có một kế hoạch ẩn dấu phía sau  
không? Có phải các bạn đang cố gắng chỉnh sửa lại sai lầm trong quá khứ? Ví dụ, 

đó là vấn đề quan tâm đến Trái Đất và một động lực khác là chống lại một cách giận 

dữ các quốc gia làm ô nhiễm môi trường.  

 
Cuối cùng, các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn với cuộc sống của mình nếu nó được 

thể hiện ra với tình yêu chân thành và ngay thật, hơn là sự trả thù và thái độ tự cao. 

Khi các bạn vượt lên trên tính hai mặt đối lập (tính nhị nguyên), các bạn sẽ trở nên 

hiểu biết về vị trí của các bạn trong kế hoạch của Vũ Trụ về mọi thứ. Các bạn chào 

đón gia đình Vũ Trụ của mình, cả trên Trái Đất và trong các hệ thống sao. Trước 
tiên, sự kết nối của các bạn sẽ là ngoại cảm với những người bên ngoài các rào cản 

tần số của Trái Đất, nhưng cuối cùng rào cản cũng sẽ sụp đổ và những người anh 

em và những người chị em ngoài hành tinh sẽ một lần nữa đi lại giữa các bạn.  

 

Có vài nhóm đang chờ đợi để chào mừng Trái Đất trở lại tình anh em với những 
người bạn từ các vì sao. Các hội đồng Pleiades và Lyra/Vega, nơi loài người bắt đầu 

hành trình của mình, đã chờ đợi một thời gian dài để chào đón sự trở lại của các bạn. 

Các hội đồng Alcyone và Aldebaran tiếp tục gửi các đại diện của họ tới Trái Đất, 

họ biết rằng một ngày gần đây sẽ có những con người Trái Đất nằm trong các hội 

đồng của họ. Khi Trái Đất thăng lên và các công nghệ mới có thể phát triển hưng 
thịnh, sẽ có nhiều công nghệ cao hơn từ các hệ thống sao được trao miễn phí cho 

con người.  

 

Các rào cản giữa các quốc gia, các dân tộc, các tôn giáo, các nhóm xã hội và 

các chủng tộc sẽ chấm dứt. Con người sẽ hợp nhất trong một mục đích thần thánh, 
để nắm lấy và cổ vũ cho sự sống cho dù nó ở đâu hay nó là cái gì. Quyền ưu tiên sẽ 
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được dành cho việc phát triển sự hiểu biết cá nhân và khuyến khích sự tăng trưởng 

linh hồn, không ai phải thiệt thòi cả.  
 

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn đang chờ đợi để hợp nhất với gia đình của 

chúng tôi trên Trái Đất và chúng tôi biết thời gian đó đang đến rất gần.  

 

Tương lai nằm trong tay các bạn, các bạn yêu dấu! Chúng tôi là các Đấng Sáng 
Tạo, luôn luôn bên cạnh các bạn trong Ánh Sáng và Tình Yêu Thương của TĐ. 

 

 

 

SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC 
 

 

 

Dẫn nhập 

 

Chúng tôi đã thêm chương này trong một cố gắng trao cho các bạn một ý tưởng 

về những nền văn minh hiện diện trên các thế giới khác trong vùng này của Thiên 
Hà các bạn. Hy vọng là các bạn có thể tìm thấy một số ý tưởng hữu dụng ở đây mà 

sẽ trợ giúp các bạn trong việc triển khai một cơ chế giác ngộ cho Trái Đất Mới.  

  

Mặc dầu các nhà khoa học chính thống của các bạn đã tính toán là khả năng có 

sự sống thông minh trên các hành tinh khác là tỉ lệ vào khoảng 1 trên 100.000 hệ 
thống sao, trong thực tế, con số đó là vào khoảng 1 trong 1.540.  

 

Chúng tôi đã đưa ra sự miêu tả của chúng tôi về các thế giới văn minh liên quan 

đến vùng này của Thiên Hà, từ nền văn minh có liên quan nhiều nhất đến nền văn 

minh có liên quan ít nhất, nhằm trao cho các bạn một số hiểu biết.  
  

Như chúng tôi đã nói trong các phần trước, Vũ Trụ có khoảng 80% các sinh 

mệnh giác ngộ nhân từ, và khoảng 20% là các sinh mệnh tiêu cực bị định hướng bản 

ngã. Trên Trái Đất, tình trạng này đã bị đảo ngược và làm cho hành tinh này trở nên 

một trong các hành tinh đen tối nhất trong dải Thiên Hà. Chúng tôi cũng đã nói 
trước đây rằng Trái Đất là một trong khoảng 12 hành tinh đang trải qua một sự 

chuyển đổi lớn vào các tần số cao hơn. Bên dưới, chúng tôi đã liệt kê các hệ thống 

sao và các hành tinh khác nhau của họ với các nền văn minh tiến bộ. Lưu ý là trong 

thực tế có nhiều hành tinh hơn là chúng tôi đã liệt kê ra. Những nhóm nói đến bên 

dưới chỉ đại diện cho khoảng một nửa những chủng tộc sao đã viếng thăm Trái Đất 
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từ khi sự sống bắt đầu ở đây. Mặc dầu một số những thông tin này trùng với những 

thông tin đã được đưa ra trong các phần trước, song chúng tôi cảm thấy khá là quan 
trọng để lặp lại điều đó.  

  

Pleiades  

  

Những người Pleiades là chủng tộc gốc của loài người. Dạng người vượn bắt 
đầu trong hệ thống sao Lyra/Vega và những linh hồn đầu tiên trong dạng người 

vượn đã di cư đến hệ thống sao Pleiades nơi mà phần lớn sự tiến hóa linh hồn đầu 

tiên xảy ra.  

  

Hệ thống sao Pleiades mà chúng tôi đề cập ở đây chắc chắn không tương ứng 
chính xác với các bản đồ sao hay các phân loại khoa học của các bạn. Chúng tôi đã 

kể đến các sao sau đây như một phần của hệ thống Pleiades lớn hơn cho dù không 

phải tất cả họ đều nằm hoàn toàn trong chòm sao Pleiades. Trong một số bản đồ, 

nhóm Thất Tinh (Seven Sisters) là các ngôi sao duy nhất được tính đến. Tuy nhiên, 

từ góc nhìn của cấp độ quản lý cao hơn, có khoảng trên 100 chòm sao trong hệ thống 
sao Pleiades với trên 300 hành tinh có người ở. Chúng tôi chỉ liệt kê những ngôi sao 

có liên quan nhiều nhất với Trái Đất (mà đã ảnh hưởng hoặc đã viếng thăm Trái Đất 

một cách đáng kể).  

 
Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời  

 

Hệ Mặt Trời của các bạn là thuộc về các hội đồng quản trị của Pleiades, do các 

bạn có gốc gác là một chủng tộc Pleiades (trước cuộc xâm lăng của những người 

Orion nửa triệu năm về trước).  
  

Trái Đất  

  

Hành tinh của các bạn là nơi đậm đặc nhất trong các thế giới có người ở trong 

hệ thống sao Pleiades. Để minh họa cho điều này, chúng tôi đi ra ngoài chủ đề một 
chút và điểm lại mô hình rung động đã được sử dụng bởi người nhận thông điệp 

này.  

  

Rung động tổng hợp của hành tinh các bạn hiện đang là 3.48. Ngay khi nó đạt 

đến mức 3.5, Trái Đất sẽ được xem như một hành tinh mật độ 4. Con số này thể 
hiện mức độ tư tưởng trung bình của các linh hồn trên Trái Đất, được kết hợp với 

tần số cộng hưởng của bản thân Trái Đất (được tính toán bằng cách sử dụng hệ 

phương trình vi phân đa biến. Môn toán được sử dụng để vi phân và tích phân các 

tần số rung động tổng hợp sẽ được thảo luận sau).  

 
Các linh hồn sinh sống trên Trái Đất có các tần số rung động tổng hợp cá thể 

thay đổi từ mức 2.5 đến 4.99. Tần số rung động tổng hợp của các bạn là một tổ hợp 
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các chuỗi số trung bình được tích phân trong một khoảng thời gian cụ thể, thông 

thường là trong một ngày Trái Đất. Nó bao gồm trạng thái tư tưởng của các bạn 
trong 6 thân thể thấp (thể xác, thể tình cảm, thể trí, thể astral, thể ether và thể nghiệp 

quả), cũng như những ảnh hưởng từ các cái Tôi thiên thể cao hơn của các bạn.  

  

Tư tưởng của con người có thể cao hơn nhiều mức 4.99, nhưng dạng vật lý như 

một con người có thể chết chỉ tồn tại lên đến giá trị đó. Những linh hồn với một 
rung động tổng hợp vượt trên mức 4.99 là đã ở trong dạng thân thể tinh thể ánh sáng 

đã thăng lên của họ.  

  

Những khía cạnh thú tính mật độ thấp rung động trong khoảng từ 2.5 đến 3.0. 

Trong khi cái gọi là khoảng “bình thường” của ứng xử và nhận thức của con người 
tương ứng với mức từ 3.0 đến 3.5. Tâm trí cao hơn, trí thông minh tinh tế, và những 

ham muốn sáng tạo cơ bản là trong khoảng 3.5 đến 4.0, trong khi đó những người 

có một sự hiểu biết phát triển và một nhận thức tâm linh cao là rung động cao hơn 

mức 4.0.  

  
Nhiều những vị Thầy tâm linh giác ngộ có một mức độ tư tưởng trong khoảng 

5.0 đến 12.0, nhưng nếu họ vẫn đang trong dạng con người có thể chết, thì rung 

động tổng hợp của họ là thấp hơn 5.0.  

  
Bên dưới, chúng tôi sẽ thảo luận tần số rung động tổng hợp của những thế giới 

khác trong vùng này của Thiên Hà (mà có liên quan với quá trình tiến hóa của các 

bạn) và sẽ cố gắng mô tả một số những phẩm chất và môi trường của những nền văn 

minh đó.  

  
Kim Tinh (Venus) 

  

Thế giới ngoài hành tinh gần các bạn nhất là một nơi phù hợp cho các sinh mệnh 

trong các thế giới ether mà đang làm việc với loài người sử dụng như một điểm 

thuận tiện để quan sát và tương tác với Trái Đất. Kim Tinh là một hành tinh nóng, 
đầy khí ga, độc hại đối với các tầng thứ mật độ 3 và 4, nhưng trong mật độ 5 và 6, 

có những thành phố ánh sáng vĩ đại với kiến trúc tinh thể đẹp đẽ và những khu vườn 

đầy màu sắc đẹp không tả xiết, những vòi phun nước và những quảng trường có thể 

tìm thấy khắp nơi.  

  
Kim Tinh có hai tầng thứ rung động 5 và 6, và được xem là “trạm trung chuyển” 

bởi các vị Thầy đã thăng lên. Điều này là bởi nó chứa một cổng “hạ thấp” (stepping 

down) cho phép các sinh mệnh từ các thế giới đã thăng lên (mật độ 7 và trên đó) kết 

nối và tương tác với các linh hồn trên Trái Đất đã đạt đến một rung động tổng hợp 

mật độ 4 và tư tưởng mật độ 5.  
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Nói chung, sẽ là khá khó khăn cho một sinh mệnh đã thăng lên mật độ 7 hạ 

xuống 3 tầng thứ nhằm tương tác với một linh hồn mật độ 4 trên Trái Đất. Để làm 
cho họ có thể truy cập dễ hơn, các sinh mệnh cao hơn sử dụng trạm trung chuyển 

để tạm thời hạ thấp các tần số của họ trước khi cố gắng ngoại cảm với các đối tượng 

mà họ kết nối. Một vài linh hồn trên Trái Đất đã tiến hóa đến điểm mà điều này 

không còn cần thiết nữa, nhưng nó vẫn được sử dụng nhiều để làm cho kinh nghiệm 

trao truyền dễ dàng hơn.  
 

Những linh hồn đang tăng trưởng và tiến hóa trên Kim Tinh sống trong các thân 

thể tinh thể ánh sáng mật độ 5 hoặc các thân thể chói sáng mật độ 6. Các bạn có thể 

viếng thăm họ trong trạng thái ngủ mơ hoặc trong lúc thiền định. Người hướng dẫn 

tinh thần chủ yếu của người nhận thông điệp này - Leah, sống trong mật độ 6 của 
Kim Tinh.  

  

Các hệ thống xã hội và văn hóa của Kim Tinh được định hướng đến khả năng 

sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc, khiêu vũ, và các môn học “ngoại cảm” khác nhau. 

Khoa học là quan trọng, nhưng không phải trọng tâm. Những hoạt động chính yếu 
ở xã hội Kim Tinh được tập trung xung quanh việc ủng hộ các trường học bí truyền 

và các cung điện ánh sáng được tạo ra khắp hành tinh để dạy những linh hồn giữa 

các lần tái sinh trên Trái Đất, và để rèn dũa những linh hồn hiện đã thăng lên về mặt 

tinh thần hoặc đang thăng lên về mặt vật lý vào các thân thể tinh thể ánh sáng của 
họ. Chức năng sau vừa mới được tập trung vào, khi mà rất ít người đã hoàn thành 

sự thăng lên về mặt vật lý trước khi những sự chuyển đổi cổng trên Trái Đất xảy ra.  

 

Không có chiến tranh,nghèo đói hay những sự không công bằng xã hội và kinh 

tế trên Kim Tinh. Giáo dục là ưu tiên hàng đầu cho tất cả bọn trẻ. Những đứa trẻ 
mật độ 5 được thụ thai và được sinh ra với một chút khác biệt so với những đứa trẻ 

mật độ 3 và 4. Những đứa trẻ mật độ 6 được “hiện ra” (manifested) thông qua một 

sự hợp nhất năng lượng giữa các cặp đôi mật độ 6, đúng hơn là việc tái sinh thông 

qua con đường sinh nở. Vào một thời điểm sau, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết về các 

quá trình sinh nở trong mật độ 5 và mật độ 6.  
 

Một lượng lớn những người Kim Tinh đang liên quan đến việc giúp đỡ Trái 

Đất, sử dụng một trong 3 cách: (1) Trợ giúp theo cách ngoại cảm bằng cách kết nối 

với những người có khả năng ngoại cảm trên Trái Đất từ lợi thế của họ; (2) Viếng 

thăm Trái Đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật phóng chiếu hình ảnh 3 chiều được 
tận dụng từ phi thuyền trong tầng khí quyển bên trên của Trái Đất; hoặc (3) Tái sinh 

trên Trái Đất theo cách thông thường. Xấp xỉ 1,4% con người trên Trái Đất có ma 

trận DNA Kim Tinh như một ma trận trội, có nghĩa là những linh hồn này đã có rất 

nhiều đời sống trên Kim Tinh và xem Kim Tinh như thế giới “quê hương” của họ.  

  
Mộc Tinh  
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Đây là hành tinh lớn nhất của các bạn có một nền văn minh ether cao hơn (upper 

ether) và tầng thứ thiên thể thấp hơn (lower celestial) với vài trăm nghìn linh hồn. 
Họ được xem như “những người gác cổng” hoặc các kỹ thuật viên giữ cổng, nếu 

các bạn muốn biết cụ thể. Về bản chất, những linh hồn đi vào trường năng lượng 

của Hệ Mặt Trời từ bên ngoài phạm vi các hành tinh phải đi qua một cổng được 

trông coi bởi các hội đồng của Mộc Tinh. Các linh hồn của Mộc Tinh có trách nhiệm 

giữ sự ổn định và sự cân bằng bên trong Hệ Mặt Trời, và tính toán các tiểu hành 
tinh, các khối thiên thạch, các sao chổi và các đối tượng khác khi chúng đi vào Hệ 

Mặt Trời.  

  

Nền văn minh ether/celestal của Mộc Tinh tồn tại trong các lớp khí quyển bên 

ngoài của hành tinh. Không có các dạng sống trên bề mặt hành tinh. Bề mặt Mộc 
Tinh không định nghĩa được dễ dàng, khi nó gồm bầu khí quyển lỏng được trộn lẫn 

với một số khí và khoáng chất dạng đặc. Những người vượn đang rung động dưới 

mật độ 7 không thể sống dưới điều kiện áp lực và tính dễ bay hơi cực lớn (bao gồm 

những cơn gió vượt quá 1000km/h và những ngọn núi lửa cỡ Thủy Tinh).  

  
Các thành phố trong bầu khí quyển bên trên Mộc Tinh bao gồm các cung điện 

ánh sáng và những địa điểm gặp mặt nơi mà các hội đồng Pleiades tổ chức một số 

buổi hội họp. Rất nhiều linh hồn Trái Đất đến Mộc Tinh để được tư vấn và được 

hướng dẫn giữa các lần tái sinh. Có thêm những phương tiện tư vấn ở đó được thiết 
kế để chuẩn bị cho các linh hồn trong các lần tái sinh tương lai. Sự kết nối hầu như 

chỉ là ngoại cảm hoặc thông qua việc hợp nhất năng lượng. Không có sự xích mích, 

sự mất điều hòa, chiến tranh, nghèo khổ, đói khát, hay bất kỳ loại bệnh tật nào khác 

trong thế giới Mộc Tinh.  

  
Thổ Tinh  

  

Thổ Tinh được biết đến bởi nhiều nhà tiên tri và các tu sĩ như một nơi mà các 

hội đồng hay các vị thần phụ trách về nghiệp gặp gỡ và quyết định các vấn đề quan 

trọng trong ngày. Điều này phần nào chính xác, khi mà có các sảnh đường tu học 
lớn trong bầu khí quyển bên trên của Thổ Tinh nơi các linh hồn đến để xử lý các 

vấn đề chưa được giải quyết từ các lần tái sinh trên Trái Đất. Thổ Tinh cũng tồn tại 

như một tiền đồn cho những người du hành đến từ các vùng khác của Thiên Hà, và 

là một ngôi nhà ở xa quê hương cho các cuộc họp mặt hội đồng được tổ chức cho 

những người Pleiades đến từ các thế giới khác.  
  

Các thành phố ánh sáng trên bề mặt (hoặc bên trên) Thổ Tinh gồm các công 

trình nguy nga tráng lệ được làm từ các kim loại hiếm và các tinh thể hiếm lưu trữ 

nhiều hồ sơ tiến hóa của Hệ Mặt Trời. Những sinh mệnh sống ở đó rung động ở các 

mật độ 7 hoặc 8. Hầu hết được chỉ định làm việc với các linh hồn đặc biệt hoặc các 
nhóm linh hồn trên Trái Đất. Họ có trên 1000 đối tượng kết nối trên Trái Đất và 

những sinh mệnh đã thăng lên này hoạt động dưới những tên gọi khác nhau, mà 
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chúng tôi sẽ không nói chi tiết ở đây. (Nhiều những tên gọi được xem như là những 

rung động năng lượng hơn là những tên gọi riêng biệt trong các ngôn ngữ Trái Đất, 
do đó các tên gọi được đưa ra bởi các đối tượng kết nối của Trái Đất thường là 

những sự gần đúng hoặc là những sự diễn giải, hơn là những âm thanh rung động 

thực sự).  

  

Alpha Centaurus  

  

Chòm sao gần Mặt Trời của các bạn nhất, Alpha Centaurus, có 5 hành tinh, 

trong số đó có một hành tinh có những người vượn mật độ 4 sinh sống. Những linh 

hồn này rất khoa học và có công nghệ khá tiên tiến. Họ rất tôn trọng chính sách 

không can thiệp và do đó, có rất ít đối tượng kết nối trên Trái Đất. Nhiều người 
trong số họ thuộc về các hội đồng Pleiades khác nhau và du hành thường xuyên đến 

chòm sao Thất Tinh trong phi thuyền đẩy đi bằng trường điện từ để tham dự các 

cuộc gặp mặt.  

  

Là một xã hội mật độ 4, họ đã chưa vượt qua được sự xung đột và bạo lực, 
nhưng những điều này là khá ít. Không có sự đói khát. Thực phẩm được sản xuất 

và phân phối bởi các công nghệ năng suất cao bằng cách ứng dụng năng lượng điểm 

không. Các trường học là nơi trung tâm trong các thành phố của họ và được thành 

lập để đào tạo bọn trẻ về những cách thức làm việc của Vũ Trụ.  
 

Mặc dầu họ đã đạt đến sự tiến bộ về công nghệ, song họ đã chưa tiến hóa một 

cách đáng kể trong sự hiểu biết tâm linh. Hầu hết sự chú ý của họ là dành cho bản 

chất cơ học của mọi thứ và cách làm thế nào để lái phi thuyền đi khắp nơi và sinh 

sản. Họ đang có những thỏa thuận trao đổi với những thế giới khác nào đó trong hệ 
thống sao Pleiades. Các thân thể người vượn của họ có một chút hoàn thiện hơn 

người Trái Đất, nhưng họ vẫn  sinh sản theo cách thức thông thường. Họ có những 

giới hạn chặt chẽ về dân số, và các công nghệ y tế để đảm bảo là họ chỉ sinh ra 

những đứa trẻ khi họ thấy rằng thời điểm là thích hợp. Tất cả mọi thứ đều mang tính 

hiệu quả, và thế giới của họ là một bộ máy tốt. Thiếu vắng rất nhiều tình cảm và sự 
sáng tạo. Có nghệ thuật, nhưng nó đúng hơn là “mang tính chất cơ quan” theo tiêu 

chuẩn của các bạn. Có khiêu vũ và vũ ba-lê tinh tế cao, nhưng vẫn mang tính cơ 

giới. Những người Alpha Centaurus nói chung, là một xã hội phép tắc và trật tự. Họ 

đã khuất phục các thân thể tình cảm của họ đủ để giữ được sự trật tự này, nhưng 

không đủ để tạo ra sự phân mảnh linh hồn nghiêm trọng và sự suy tàn.  
 

Tau Cetius  

  

Một trong những thế giới đang quay quanh hệ thống sao Tau Cetius có một 

chủng tộc người vượn thông minh tiến hóa cao đã viếng thăm Trái Đất trong nhiều 
trường hợp (gồm cả thời gian hiện tại). Họ là những sinh mệnh cao, mảnh khảnh 

thường đến cùng với các chủng tộc ngoài hành tinh khác mang công nghệ tiến bộ 
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và những lời dạy tâm linh đến Trái Đất (nhiều đến mức được cho phép theo chính 

sách không can thiệp).  
  

Người Tau Cetius thay đổi giữa mật độ 5 và mật độ 6. Họ du hành trong các 

phương tiện hình đĩa nhỏ có thể di chuyển lên và xuống xuyên qua các chiều kích. 

Các phương tiện của họ hiếm khi bị nhìn thấy bởi loài người. Họ đã hoàn thiện nghệ 

thuật di chuyển từ vị trí này đến vị trí kia (teleportation), bay lên (levitation) và thậm 
chí là nghệ thuật phân thân (bilocation) đến một mức độ nào đó. Họ sử dụng kỹ 

thuật phân thân để phóng chiếu hình ảnh 3 chiều của họ vào gần như bất kỳ nơi nào 

và hoàn cảnh nào trên Trái Đất để quan sát, và trong một số trường hợp, tương tác 

với con người.  

  
Họ có công nghệ lưu trữ tiên tiến và đã cung cấp phương tiện trong quá trình 

lắp đặt các đĩa pha lê được sử dụng trong thư viện Hall of Record (Hall of Amenti) 

nằm dưới Kim Tự Tháp vĩ đại tại Giza. Họ đã tạo cảm hứng cho nhiều những vị 

Thầy tâm linh xưa kia trên Trái Đất, bao gồm Thoth thời Atlantis và Isis trong những 

lần tái sinh tại Ai Cập của cô ấy (Thoth là một người Pleiades mật độ 7 và Isis là 
một người Sirius mật độ 8). 

  

Những người Tau Cetius là những sinh mệnh rất khiêm nhường trong việc 

phụng sự Cội Nguồn Duy Nhất (One Soure), và họ thích giữ im lặng về danh tính 
hơn trong hầu hết các trường hợp. Họ có vài đối tượng kết nối trên Trái Đất và được 

gọi tên bằng gốc gác sao của họ, và một vài người sử dụng tên riêng trong những 

lúc liên lạc.  

  

Nền văn minh của họ trên hành tinh Tau Cetius thứ 5 là nền văn minh ether bao 
gồm các cung điện, các khu vườn, các con đường, và các tòa đại sảnh đề cao những 

sáng tạo nghệ thuật và cả những thành tựu khoa học của họ. Họ đã di cư đến hành 

tinh này chỉ một thời gian ngắn sau sự di cư từ chòm sao Thất Tinh hàng triệu năm 

trước.  

 
Fomalhaut  

 

Hệ thống sao này có 4 hành tinh với các dạng sống thông minh khác nhau. 

Không phải tất cả các sinh mệnh hữu hình đều là người vượn. Một số có hình dáng 

giống côn trùng, trong khi những dạng khác giống bò sát hơn. Chủng tộc người 
vượn tồn tại ở mật độ 7. Họ là những sinh mệnh xanh-trắng, trong suốt có thể biến 

hình vào những dạng khác. Trong thực tế họ sử dụng một dạng phóng chiếu hình 

ảnh 3 chiều (holographic projection) để thay đổi diện mạo khi thấy thích (Còn khả 

năng biến hình thực sự xuất hiện tại mật độ 9 hoặc lớn hơn).  

  
Tâm điểm chính của họ là làm việc với những chủng loài khác bên trong hệ 

thống Fomalhaut để phát triển và tăng trưởng. Họ đã gửi vài đại sứ đến Trái Đất tại 
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các thời điểm khác nhau trong quá khứ, và đang tập hợp một nhóm các linh hồn để 

viếng thăm Trái Đất trong những sự chuyển đổi cổng nhằm để quan sát, học hỏi và 
tăng trưởng từ cái mà họ trải nghiệm. Mặc dù họ là các sinh mệnh tò mò, họ tôn 

trọng triệt để chính sách không can thiệp. Theo như chúng tôi có thể xác định, họ 

không có bất kỳ đối tượng kết nối nào trên Trái Đất tại thời điểm này.  

  

Thất Tinh (Seven Sisters)  

  

Bảy ngôi sao lớn xanh-trắng ở trung tâm hệ thống Pleiades là quê hương của 12 

chủng tộc thông minh và 3 hội đồng, hay là các hệ thống điều hành. Những rung 

động của những người Pleiades này thay đổi từ mật độ 4 đến mật độ 7. Các linh hồn 

đã tiến hóa vượt trên mật độ 7 thường đến các vùng khác của Thiên Hà. (Vượt trên 
mật độ 7, vị trí trong không/thời gian có rất ít ý nghĩa).  

  

Hệ thống hành tinh chứa hội đồng cao cấp, hay hệ thống điều hành trung tâm, 

được đặt gần vài cổng mà cho phép những linh hồn đang thăng lên truy cập vào các 

thế giới mật độ 8 và 9. Khoảng 2 tá những nhóm người Pleiades mật độ 4 đã viếng 
thăm Trái Đất trong quá trình tiến hóa của loài người. Tại thời điểm này, có ít nhất 

4 nhóm chủ động cam kết với con người. Một trong những nhóm này có vài đối 

tượng kết nối đang đưa ra các thông tin tại thời điểm này.  

 
Nhóm người Pleiades mật độ 4 này khá nổi tiếng đối với những Lightworker. 

Họ được lãnh đạo bởi một người phụ nữ được biết đến là Semjase và một người đàn 

ông tên là P’tah. Họ có 12 phi thuyền trinh sát và một tàu mẹ trong các thế giới ether 

của Trái Đất vào mọi lúc. Họ đang phụ giúp những người Arcturus trong việc giúp 

đỡ cân bằng hệ thống lưới của Trái Đất, và một trong các nhóm khác có trách nhiệm 
cho phần lớn các vòng tròn trên các cánh đồng (crop circles).  

  

Các thế giới mật độ 4 trên các hành tinh Pleiades chủ yếu mang tính khoa học. 

Một số trong đó rất đông dân và khá giống với các thành phố được mô tả trong 

chương trình khoa học giả tưởng của các bạn - Chiến tranh giữa các Vì Sao (Star 
Wars) song không có bạo lực triền miên vốn là đặc điểm của một vài thế giới Orion. 

Có rất ít sự nghèo khổ và bạo lực trên các thế giới Pleiades, mặc dầu họ đã chưa 

hoàn toàn loại trừ nó.  

  

Hầu hết các hành tinh phụ thuộc nặng nề vào việc trao đổi với các thế giới khác 
cho các nguồn cung cấp vật lý. Một số khá là tự cung tự cấp. Họ đã tiến hóa khá 

bừa bãi trong nhiều trường hợp, với việc phát triển quá mức và sự ô nhiễm là những 

mối lo âu chính. Trong vòng 2000 năm gần đây, họ đã tiến bộ công nghệ đến điểm 

nơi mà rất nhiều những vấn đề đã được giải quyết, nhưng họ vẫn còn phải nỗ lực 

thêm nữa.  
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Semjase và P’tah là hai trong số các thành viên tiến hóa hơn của các chủng tộc 

Pleiades mật độ 4. Rất nhiều người trong các thế giới của họ đã tiến hóa về mặt công 
nghệ, nhưng đã chưa thực sự phát triển được bao nhiêu về sự hiểu biết bên trong. 

Đó là lý do tại sao một vài nhóm đã gây ra các vấn đề trên Trái Đất trong quá khứ 

cho dù các dự định của họ thường là hòa bình.  

  

Các hội đồng cao cấp Pleiades  

  

Hệ thống điều hành của Pleiades bao gồm hầu hết các linh hồn mật độ 7, những 

người là các hậu duệ có nguồn gốc từ sự di cư của Lyra/Vega hàng triệu năm trước. 

Nhiều người trong số họ cũng là các linh hồn đã chọn không tái sinh trong các thế 

giới thấp, nhưng là các thành viên của các gia đình hồn của các bạn.  
  

Các đại diện từ gần như tất cả các hệ thống sao trong Pleiades tham dự đều đặn 

các buổi họp mặt tại một trong các thành phố vĩ đại ở hành tinh thứ 14 của ngôi sao 

thứ 6.  

 
Lưu ý là, các bạn yêu dấu, những ngôi sao xanh-trắng này là khổng lồ và đã 

sinh ra hàng tá các hành tinh. Hành tinh chứa chính phủ trung tâm cách xa ngôi sao 

này khoảng 3 tỷ km, tuy thế mà ngôi sao phủ đầy không gian với ánh sáng xanh-

trắng chói lọi của nó. Là mật độ 7, những linh hồn này không bận tâm đến nhiệt độ 
vượt quá 1000 độ C trong thời gian ban ngày. Bất chấp điều kiện dư thừa ánh sáng 

quá mức, họ đã xây dựng nên các công trình vĩ đại, các khu vườn, và những nơi 

“phiêu lưu kỳ lạ” (fantasy adventures) nơi những linh hồn có thể chơi đùa và tham 

gia vào sự huy hoàng của sự đa dạng của Tạo Hóa.  

  
Những sinh mệnh cư trú trên các hành tinh của chòm Thất Tinh được điều hành 

bởi các hội đồng cao cấp. Họ đã bỏ đi các trò chơi trẻ con của chiến tranh, nghèo 

khổ, kiểm soát, đàn áp, thống trị, cạnh tranh và tham lam trên một triệu năm trước 

và đã cống hiến các cuộc sống của họ cho việc mang đến sự cân bằng và sự điều 

hòa đối với vùng này của dải Thiên Hà. Họ đang làm việc với trên 10.000 người 
trên Trái Đất, bằng cách ngoại cảm, thông qua việc mở kênh kết nối, truyền hình 

ảnh viễn tưởng, và thậm chí là cảm hứng toán học đối với các nhà khoa học của các 

bạn. Các hội đồng cao cấp Pleiades là những người anh của chủng tộc các bạn, và 

là những hậu duệ của chúng tôi, và chúng tôi khá tự hào về họ (trong một cách 

không phải bản ngã).  
  

Hệ thống Orion  

  

Mặc dù Orion đã là nguồn gốc của phần lớn những năng lượng xung đột và bạo 

lực trên Trái Đất, hệ thống sao mà có chiến tranh trước kia đã ký một hiệp ước hòa 
bình khoảng 100.000 năm trước và đã đang sống tương đối hòa bình kể từ lúc đó. 

Điều đó không có nghĩa là họ không còn xung đột, nhưng nó được giữ ở mức tối 
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thiểu. Sau khi gần như hủy diệt chính bản thân mình vài lần, Sự Can Thiệp Thần 

Thánh và vô số những buổi họp mặt hội đồng giữa các nhóm khác nhau dẫn đến kết 
quả là một cột mốc lịch sử trong sự tiến hóa của người vượn bằng hiệp ước hòa bình 

được thiết lập..  

  

Các trận chiến dường như không bao giờ kết thúc giữa các hành tinh khác nhau 

trong các hệ thống sao Betelguese và Rigel đã được đưa đến Trái Đất trong cuộc 
Phản Loạn của Lucifer (Luciferian Rebellion), hoặc Cuộc chiến trên cõi Thượng 

Thiên (War in the Heavens), đã xảy ra khoảng 500.000 năm trước trên Trái Đất. 

Điều này xảy ra khi những người Orion về cơ bản đã thống trị chủng tộc Pleiades 

vốn mang bản chất hòa bình và dịu dàng hơn đã đang tiến hóa trên Trái Đất từ trước 

đó.  
 

Trong khi các hệ thống sao Rigel và Betelguese đã đi đến hòa bình tương đối 

trong hàng thiên niên kỷ, những nhóm Orion đã tái sinh trên Trái Đất vẫn tiếp tục 

vở kịch của tính hai mặt đối lập xuyên suốt 3 nền văn minh chính và vô số những 

nền văn minh nhỏ. Trong việc “dọn dẹp” sự xung đột trong hệ thống sao Orion, 
nhiều trong những linh hồn “chậm tiến”, những người đã xúi giục hầu hết các xung 

đột, đã được gửi đến Trái Đất (nơi mà những người Orion lúc đó xem như một thuộc 

địa). Khỏi cần nói, những tính cách hiếu chiến của những linh hồn chậm tiến đã ảnh 

hưởng đến loài người Trái Đất một cách rất lớn. Mặc dầu chúng tôi trong các Thiên 
Đàng không ủng hộ các hành động của những người Orion ban đầu đã gửi những 

kẻ gây rối của họ đến Trái Đất, chúng tôi đã lựa chọn không can thiệp sau rất nhiều 

sự cân nhắc.  

  

Những người Orion đen tối tạo nên nhóm lớn nhất của  loài người. Khoảng 80% 
những linh hồn trên Trái Đất có DNA Orion như ma trận trội của họ, có nghĩa là 

cấu hình Orion được gắn vào nhiều hơn và sâu hơn bất kỳ cấu hình DNA nào khác. 

Khoảng 10% những Lighworker trên Trái Đất là những người Orion và những linh 

hồn này đã đến đây đặc biệt để mang những người Orion đen tối trở lại với ánh sáng, 

như thế họ có thể bắt kịp cùng với những người họ hàng của họ hiện đang tiến hóa 
trên Betelguese và Rigel.  

  

Phần còn lại 20% loài người chủ yếu là chủng tộc gốc Pleiades, với một lượng 

nhỏ những người Kim Tinh, Sirius, Zeta, Draconis và vài chủng tộc khác.  

  
Betelguese  

  

Ngôi sao này là quê hương của hai hành tinh có người ở (và một vài tiền đồn), 

lúc đầu thuộc về các Hội đồng Ánh Sáng của hệ thống Orion. Họ đã trở thành các 

Chúa Ánh Sáng (Lords of Light) chống lại các Chúa Bóng Tối (Dark Lords) của 
Rigel. Các hội đồng của Betelguese đã trở nên phân cực, có nghĩa là họ nhận thức 

những người Rigel như một lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng thông qua chiến 
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tranh, hơn là nhìn họ bằng đôi mắt của tình yêu và tình thương. Sự trượt xuống của 

những Chúa Ánh Sáng một phần là bởi quyết định của Tổng Thiên Thần Lucifer khi 
xem thể tình cảm là không đáng quan tâm và không có giá trị để kể đến trong linh 

hồn con người.  

  

Lucifer đã miêu tả những người Rigel như những kẻ ngoại đạo thô lỗ, man rợ, 

dâm dục, đồi bại, vô giáo dục, những người bị ám ảnh bởi những khoái lạc xác thịt. 
Anh ấy đã nói với những Chúa Ánh Sáng của Betelguese loại trừ những người Rigel. 

Anh ấy nói với những Chúa Ánh Sáng từ chối bản chất khao khát tính dục (lustful) 

của chính họ. Anh ấy sau đó mở rộng quan điểm “chiến thắng” này thành sự giả vờ 

trong những cảm xúc của đàn ông, bao gồm sự cởi mở với việc thể hiện những tình 

cảm. Lucifer muốn những người lính mạnh mẽ, những người không thể hiện bất kỳ 
dấu hiệu yếu đuối nào trong chiến trận. Anh ấy muốn “những cỗ máy giết người”. 

Anh ấy muốn những nhà chiến lược suông lạnh lùng, tính toán, thông minh, những 

người không có cảm xúc ghê sợ khi phạm tội trên những người dân thường Orion.  

  

Rigel  

  

Ngôi sao này, quê hương của các Chúa Bóng Tối, thường khơi mào xung đột 

giữa các hành tinh gần đó. Trong ngành công nghiệp điện ảnh giải trí hiện đại của 

các bạn có một nhân vật minh họa một cách chính xác sự giận dữ nằm sâu bên trong 
và nỗi khiếp sợ được che dấu bên dưới tư tưởng của những người Rigel như nó đã 

từng tồn tại hàng trăm ngàn năm trước. Tên của anh ta là Darth Vader (một nhân 

vật chính trong loạt phim Star Wars của điện ảnh Mỹ - ghi chú của người dịch), và 

sự cải trang của anh ta xuất phát từ những vết thương sâu kín đầu đời.     

 
Người nhận thông điệp này có một trải nghiệm nhiều năm trước giữa vài nguyên 

mẫu của chính linh hồn anh ấy, điều mà anh ấy đã thấy được là Lucifer và Pan - vị 

thần của nền văn minh đầu tiên trên Trái Đất trong một trận chiến tượng trưng (phát 

sinh từ những cuộc chiến thực sự trên thượng thiên), Lucifer và Pan đang đánh nhau 

dưới những điều kiện sau: Pan nổi khùng lên vì những cảm xúc của anh ấy bị áp 
bức và cấm đoán bởi Lucifer, và bị chửi rủa bởi sự hiện diện lạnh lùng, bình thản, 

tách biệt của vị thần sa ngã. Trong khi đó, TĐ, được miêu tả như đứng trung lập 

phía sau tấm màn của vở kịch đang diễn ra trong phân đoạn chính, đơn giản quan 

sát tính hai mặt đối lập này biểu hiện nó ra trên sân khấu của cuộc đời, và đang gửi 

tình yêu và tình thương cho cả hai thực thể một cách công bằng.  
  

Bài học linh hồn chính cho các Chúa Ánh Sáng là đơn giản gửi tình yêu và tình 

thương cho tất cả những người đi lang thang đang mất phương hướng và đang bối 

rối trong các thế giới của nỗi sợ hãi, bản ngã, sự kiểm soát, sự thống trị, và sự đàn 

áp. Đừng đánh nhau với họ, để rồi các bạn bị lôi cuốn vào vở kịch và bị nhấn chìm 
trong hố cát cùng với các Chúa Bóng Tối.  
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Cả hai nhóm Sáng và Tối cuối cùng đã tiến hóa đến điểm mà tại đó họ có thể 

ký một hiệp ước hòa bình với nhau, và thật kỳ diệu, hiệp ước đã được duy trì hàng 
nghìn năm cho đến khi đủ các thế hệ đã vượt lên, nơi mà dấu ấn ether của cuộc chiến 

không còn tạo ra một ấn tượng đáng kể trong tâm trí của những người Orion.  

  

(Lưu ý: Tại một thời điểm, Tổng Thiên Thần Michael đã bị bắt vào tính hai mặt 

đối lập của tốt và xấu. Bài học linh hồn này vật lộn anh ấy trong khoảng 1000 năm. 
Giờ đây, Michael đã đồng nhất đủ với bài học về tính hai mặt đối lập và đơn giản 

gửi tình yêu, tình thương và sự bảo vệ cho tất cả các linh hồn khẩn cầu sự giúp đỡ 

của anh ấy).  

 

Mintaka  

  

Ngôi sao này trong vành đai Orion đã và vẫn là quê hương của các hội đồng cao 

cấp Orion và là nơi mà sự hòa giải xuất hiện giữa các chiến binh của Rigel và 

Betelguese. Có một cổng lớn (stargate) tại Mintaka cho phép các linh hồn đến và đi 

xuyên qua nhiều chiều kích và nhiều hố giun. Kim Tự Tháp Vĩ Đại của các bạn 
thẳng hàng chính xác với Mintaka bởi vì Kim Tự Tháp phục vụ như một cổng nhỏ, 

cùng với những mục đích khác.  

  

Khi các cổng lớn của Mintaka được mở ra (vài lần trong 100.000 năm), các 
năng lượng phát ra từ các thế giới ether trở nên đủ mạnh để làm sụp đổ tư tưởng hai 

mặt đối lập đã bẫy những người Orion trong một khoảng thời gian rất lâu dài. Một 

số những năng lượng hòa bình đã tới được Trái Đất, nhưng nó không đủ để thay đổi 

mọi thứ. Chuỗi DNA trội của những người Orion, năng lượng hung hăng đã bám rễ 

rất chắc khiến cho không có nhiều sự tiến triển trên Trái Đất cho đến tận ngày nay.  
  

Các hội đồng cao cấp Orion  

  

Hệ thống pháp luật hiện đại trên Trái Đất là một tấm gương phản ánh hệ thống 

luật pháp đã được sử dụng để giải quyết các tranh chấp trong hệ thống Orion trong 
hàng trăm nghìn năm. Giống với thời La Mã trước kia trên Trái Đất, trong một thời 

gian rất lâu trên Orion “hội đồng thẩm phán” hay “quan tòa” mà thực chất không là 

gì khác hơn một nhóm người cùng nhau quyết định một cách độc đoán là có tội hay 

vô tội, phụ thuộc vào ý thích cá nhân của phiên tòa. 

  
Nói cách khác, nếu họ thích các bạn, các bạn sẽ được tha và nếu họ không thích, 

họ sẽ dành tất cả những biện pháp hành hạ, trừng phạt và cả cái chết mà không bận 

tâm đến tội lỗi và sự vô tội của các bạn. Tất nhiên, cả hai hệ thống đã tiến hóa và 

ngày nay, pháp luật hầu như thực chất hơn trong hệ thống tòa án của Orion hơn là 

trên Trái Đất. Ít nhất là có ít vấn đề hơn nhiều trên Orion.  
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Những nền văn minh của Orion ngày nay được tổ chức cao và giống với các 

thành phố hiện đại của các bạn, với nhiều tòa cao ốc và ít không gian trống hơn Trái 
Đất. Mặc dù thời gian hòa bình đã kéo dài hàng trăm thế hệ, tất cả 3 hành tinh Rigel 

và hai hành tinh Betelguese đều có hệ thống pháp luật, quân đội, cảnh sát, và cấu 

trúc chính phủ rất phức tạp.  

  

Một cách chậm chạp, những người Orion đã đang thăng lên về mặt tinh thần, 
nhưng họ đã phải xóa bỏ rất nhiều những tiêu cực và những bài học nghiệp để đạt 

đến mức độ như ngày hôm nay. Tuy thế mà, những biểu lộ sáng tạo, bao gồm nghệ 

thuật, âm nhạc, vv... đã đang đến một cách chậm chạp. Trong những năm gần đây, 

rất nhiều sự trao đổi thương mại với các hệ thống sao khác đã được thực hiện, những 

nét văn hóa mới và những cách nhìn mới đang được đồng nhất vào các văn hóa sống 
trên Orion.  

  

Hệ thống Orion đã có các vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng trong hàng nghìn năm, 

nhưng cuối cùng các hệ thống đẩy và các nhà máy được phát triển chạy bằng dầu 

thực vật (được lấy từ các loại thực vật địa phương và các loại thực vật từ các hành 
tinh Orion khác). Những người Orion bị thuyết phục rằng họ sẽ không thể phòng 

thủ được nếu không có một lực lượng quân đội khổng lồ cho dù đã không có chiến 

tranh đáng kể trong 100.000 năm. Sự sùng bái quân sự này đã giữ quá trình tiến hóa 

của họ chậm chạp. Một số những thành viên giác ngộ hơn của hội đồng cao cấp hiện 
tại đang quan sát Trái Đất rất cẩn thận để xem liệu họ có thể tham gia trong một số 

chương trình thăng lên của chính họ hay không. Nhiều người Orion đang rung động 

ở mật độ 4 sẽ được phép tái sinh trên Trái Đất trong những năm sắp tới, như vậy họ 

có thể đạt được khao khát của họ về sự thăng lên (Bất chấp những vấn đề đã tồn tại 

trên Trái Đất, cô ấy đang tiến hóa nhanh hơn nhiều các hành tinh Orion tại thời điểm 
này).  

  

Như đã đề cập trước kia, những người Orion giác ngộ hơn đã được khuyến khích 

tái sinh trên Trái Đất để giúp những người mà đang bị kẹt lại trong bánh xe luân hồi 

và trong tính hai mặt đối lập. Nhiều người Orion đen tối trên Trái Đất đã chưa cởi 
mở được bao nhiêu đối với những người Orion sáng. Những người đen tối đã phải 

chấp nhận nhiều dạng khác nhau của sự sai lệch thông tin. Do bởi sự can thiệp từ 

những nhóm ngoài hành tinh tiêu cực khác, sự tiến bộ đã thực sự chậm chạp. Những 

nhóm đen tối này đã bị hấp dẫn bởi nỗi tức giận và sự sợ hãi nằm sâu bên trong 

được gắn vào cùng với những linh hồn chậm tiến đến từ Orion.   
  

Khi những Lighworker nâng các tần số của họ lên, nhiều và nhiều người Orion 

đen tối sẽ quay lại, thường trong sự tuyệt vọng, với những lời chỉ dẫn của những 

nhà hàn gắn, những vị Thầy và những nhà trị liệu.  

  
Bất chấp sự giúp đỡ liên tục được đưa ra cho những người Orion đen tối trên 

Trái Đất, khoảng 90% trong số họ sẽ có vẻ như không thể làm sự chuyển đổi kịp 
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thời để là một phần của Trái Đất Mới và sẽ tái sinh đến một thế giới khác, có khả 

năng là trong chính hệ thống Orion của họ. Đã có nhiều sinh mệnh ánh sáng đang 
chuẩn bị bản thân họ để phụng sự trên các hành tinh đang nhận những người Orion 

đen tối.   

  

Alpha Draconis  

  

Hệ thống Draconis, quê hương của những sinh mệnh bò sát (reptilians), đã có 

trong một thời gian dài, khoảng 90% các sinh mệnh là tối và 10% là sáng. Có một 

chương trình chủ động tại thời gian này để đưa những đứa trẻ Draconis giác ngộ 

đến Trái Đất (được biết đến là “những đứa trẻ rồng”) để giúp mang những người 

Draconis đen tối trên Trái Đất đến với ánh sáng.  
 

Những sinh mệnh Draconis đen tối  

  

Những người Draconis đen tối, giống với hầu hết những dạng sống mật độ thấp, 

tồn tại trong 3 thế giới mà có dính líu đến Trái Đất. (1) Họ đã đầu thai vào hình dạng 
con người, (2) họ đang trong các phi thuyền trong bầu khí quyển bên trên của Trái 

Đất, hoặc (3) họ đang ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới astral.  

  

Những người Draconis đen tối đã cố gắng chiếm đoạt Trái Đất bằng bạo lực 
trong vài trường hợp, và tất cả mọi lần họ đều đã bị đẩy lui bởi Hội Đồng Ngân Hà. 

Họ được phép tương tác với loài người đến một điểm nào đó, nhưng khi họ gây 

nguy hiểm cho các Lighworker và những chủng tộc sao khác vượt trên một điểm 

nào đó, sự can thiệp được phê chuẩn. Chỉ khoảng 2% loài người có DNA trội của 

người Draconis, và hầu hết những vụ bắt cóc và những vụ khống chế đã được thực 
hiện bởi người Draconis trong các phi thuyền là những sinh mệnh đang đơn giản cố 

gắng kết nối và làm việc với những người của họ đã đầu thai trên Trái Đất. Tuy 

nhiên, một số nhóm đen tối đã tập trung vào những vụ bắt cóc và khống chế những 

nhà lãnh đạo thế giới. Những nhóm này có một ảm ảnh mạnh mẽ về quyền lực và 

sự kiểm soát. Họ thực sự tin rằng họ có thể trải nghiệm thói nghiện của họ thông 
qua con người, những người đang trong các vị trí có quyền lực và kiểm soát.  

 

Khoảng 60% những nhà lãnh đạo thế giới hiện nay bị khống chế một phần hay 

toàn bộ bởi những người Draconis đen tối. Những người đã làm việc vượt trên 

những vấn đề bản năng của họ và có một lượng tối thiểu nỗi sợ hãi và sự tức giận 
thì có vẻ ít bị thâm nhập bởi những sinh mệnh đen tối này.  

  

Khoảng 30% những linh hồn đang giúp duy trì ảo ảnh quyền lực và sự kiểm 

soát trên Trái Đất đằng sau hậu trường cũng bị khống chế bởi những người Draconis. 

Những người này gồm những thành viên không lãnh đạo của Illuminati, bao gồm 
hầu hết những mật vụ của nó tại London, cũng như một phần đáng kể tổ chức 

Mossad của Israel, KGB của Nga, NSA của Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó là 
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CIA, và nhiều những đặc vụ bán công khai và các cơ quan tình báo phần lớn cũng 

nằm dưới sự kiểm soát của những người Draconis đen tối.  
  

Những nước phương Đông lại có một vấn đề khống chế khác, chủ yếu bởi những 

người Andromeda và những người Zeta đen tối. Chúng tôi sẽ nói về điều đó trong 

một khoảng thời gian sắp tới đây.  

  
Những người Draconis sáng  

  

Có khoảng 10% những người Draconis đã tái sinh trên Trái Đất và những người 

hoạt động trong bầu khí quyển bên trên Trái Đất là giác ngộ. Họ ở đây chủ yếu để 

giúp những người anh em và chị em của họ đến với ánh sáng. Họ có cả người đã 
trưởng thành và còn nhỏ. Nhiều người trong số họ say mê với những con rồng và 

rất yêu các câu chuyện và những bộ phim về rồng. Để điểm lại, hầu hết những truyền 

thuyết về rồng trên Trái Đất phát sinh từ các thời kỳ trú ngụ ngắn ngủi của những 

người Draconis đầu tiên hàng nghìn năm trước. Những sinh mệnh Draconis trong 

dạng nguyên thủy không duy trì được trên Trái Đất lâu bởi các vấn đề với trọng lực 
và hỗn hợp khí trong bầu khí quyển của Trái Đất. Toàn bộ thời gian những người 

Draconis sống trên Trái Đất trong suốt 10 triệu năm lịch sử loài người là khoảng 

3.000 năm.  

 
Hội đồng cao cấp Draconis  

  

Người nhận thông điệp này đã viếng thăm hội đồng cao cấp Draconis trong lúc 

thiền định. Hội đồng cao cấp này được lãnh đạo bởi những người Draconis đã thăng 

lên ở mật độ 8. Hầu hết những thành viên bình thường là những sinh mệnh Draconis 
đã thăng lên ở mật độ 7. Hội đồng đã can thiệp vô số lần vào các cuộc chiến đang 

xuất hiện trong và xung quanh các hành tinh nào đó của hệ thống sao Alpha 

Draconis. Có 6 ngôi sao chính, và 4 hành tinh chính, và tất cả đã đang có chiến tranh 

lúc này hay lúc khác trong vòng vài triệu năm gần đây.  

 
Hội đồng cao cấp Draconis hiện đang được trợ giúp bởi nhiều chủng tộc sao 

khác và các hội đồng khác từ khắp Thiên Hà trong một cố gắng để cuối cùng chấm 

dứt các cuộc chiến tranh. Gần 60% dân số của 4 hành tinh đã bị tàn sát bởi chiến 

tranh đang hy vọng rằng Thời Đại Vàng mới trên Trái Đất sẽ trở thành một Thiên 

Đàng cho những người Draconis mới giác ngộ trú ngụ, những người mà đã mệt mỏi 
với những “cuộc cãi vã” gần như không bao giờ chấm dứt vốn có trong chủng tộc 

của họ.  

  

Các thế giới Draconis  

  
Công trình kiến trúc của nền văn minh Draconis giống với các hang động và 

các túp lều nơi những sinh mệnh giống quỷ (serpent-like) sinh sống. Không giống 



https://thuviensach.vn

 464 

với hầu hết những loại người vượn trong vùng này của Thiên Hà, những biến đổi 

đầu tiên trong DNA gây cho những sinh mệnh Draconis tăng trưởng kích  thước và 
trở nên có diện mạo giống quỷ. Những loài lai giữa Draconis - con người đã tạo ra 

loài rồng cũng như bộ tộc chim (những sinh mệnh có một nửa giống người và một 

nửa giống chim). Toàn bộ lịch sử các chương trình lai giống liên quan đến những 

sinh mệnh Draconis là quá phức tạp để viết ra ở đây. Vai trò của những người 

Draconis ở Ai Cập đã được viết  trong phần Lịch sử Trái Đất.  
 

Zeta Reticulus  

  

Trong các tác phẩm trước của chúng tôi, những phụ loài nào đó của những người 

Zeta đã được nói chi tiết (những loại “trắng”, “xám”, và những loại khác). Điều mà 
đã được thảo luận là khoảng 90% những người Zeta đã rời Trái Đất trong những 

năm 1990 khi họ đã thu thập được đủ các tầng thứ DNA của loài người để hồi phục 

lại sự cân bằng bên trong DNA của họ. Chỉ khoảng 10% những thành viên Zeta 

nguyên thủy ở lại trong và xung quanh Trái Đất, chủ yếu trong các vai trò dọn dẹp, 

hoặc tính toán các thành viên của họ, những người mà đã tái sinh ở đây. Hầu hết 
những vụ bắt cóc Zeta được thực hiện trên chính chủng tộc của họ, cho dù không 

phải tất cả những người bị bắt cóc nhớ được những thỏa thuận nghiệp khi tái sinh 

trên Trái Đất. Một số vụ bắt cóc đã được thực hiện chống lại tự do ý chí của con 

người.  
  

Những Người Essassani Và Hathor  

  

Những người Zeta đã ở thế đường cùng để cứu chủng tộc của họ và do đó được 

phép có thêm sự chậm trễ hơn những người Draconis khi họ đến để lai giống với 
con người. Hai chủng tộc của Zeta liên quan đến chương trình lai giống gồm những 

người Essassani và Hathor. Thực tế, những người Hathor thường được xem như 

những người lãnh đạo cho kế hoạch lai tạo đầu tiên, những người đã tạo ra các 

chương trình sau đó. Các bạn có thể nói là những người Hathor là nhóm giác ngộ 

nhất của những người Essassani. Cả những người Hathor và những người Essassani 
đều là những sinh mệnh cao, mảnh khảnh có khuôn mặt nửa mang đặc điểm của con 

người, nửa mang đặc điểm của Zeta. Trong thực tế, họ cao khoảng gấp 2 lần những 

người “trắng” và những người “xám”, chiều cao của họ vào khoảng 2.5 mét. Những 

người Essassani và những lãnh đạo của họ - những người Hathor, có khoảng một tá 

đối tượng kết nối trên Trái Đất tại thời điểm này.  
  

Ngôi sao Zeta Reticulus có hai hành tinh, một hành tinh có người sống chủ yếu 

là những người “trắng” và một hành tinh có chủ yếu loại người “xám”. Có một hành 

tinh lang thang trong hệ thống Zeta nơi những người Zeta “loại 3” sinh sống. Họ đã 

và đang bị phong tỏa cho đến khi nào họ học được cách hợp tác một cách hòa bình 
với những chủng tộc Zeta khác.  
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Những nền văn minh Zeta nhìn chung rất giống những bầy côn trùng, cho dù có 

nhiều sự khác nhau giữa các thành viên của họ hơn là khi các bạn thoạt nhìn họ. 
Một trong những thứ mà họ đã đang cố gắng bảo tồn, bên cạnh khả năng sinh nở, là 

tính cá thể của họ. Những người Zeta ngày nay sáng tạo hơn và biểu cảm hơn bao 

giờ hết, và số lượng của họ đang tăng lên một cách chậm chạp.  

  

Bất chấp những ấn tượng xấu mà những người Zeta đã nhận được trên Trái Đất, 
hầu hết các thành phố Zeta là tương đối không còn tội phạm. Tính hiệu quả được 

đặt lên hàng đầu với tất cả mọi thứ được quản lý giống như một bộ máy. Rất nhiều 

những viễn cảnh tương lai đã được người Trái Đất vẽ ra về việc các con robot đảm 

nhiệm mọi hoạt động trong đời sống được biểu hiện ra trong các xã hội Zeta. Những 

người Zeta đã tự dính mắc một cách chủ động vào rất nhiều những hoạt động, nhưng 
họ có vô số những con robot và những sinh mệnh có trí thông minh nhân tạo đang 

đảm trách nhiều hơn những nhiệm vụ thế tục.  

  

Khi những người Zeta du hành đến một hành tinh khác hay một hệ thống sao 

khác, họ thường gửi đi phi thuyền trinh sát hoàn toàn tự động được hướng dẫn bởi 
các robot để tránh những nguy hiểm của việc tiếp xúc trực tiếp với các dạng sống 

khác. Một số những người Zeta mà xuất hiện trên Trái Đất đã được mô tả là được 

tự động hóa hoặc là các dạng sống nhân tạo mặc quần áo theo phong tục người Zeta.  

  
Một lượng đáng kể những thí nghiệm DNA đã được thực hiện trong xã hội Zeta, 

cái đã tạo ra cả lợi ích và cả những hậu quả thảm khốc tại những thời điểm khác 

nhau. Vài thập kỷ trước, một số những thí nghiệm biến đổi gen này đã đạt đến điểm 

nơi mà những người Zeta không còn sinh sản được nữa. Từ một quan điểm tâm linh, 

những người Zeta đã đè nén các thân thể tình cảm của họ đến mức sự phân mảnh 
linh hồn vốn song hành với sự phủ nhận đã làm cho các cơ quan sinh sản của họ teo 

đi.  

  

Trạng thái tâm lý bầy đàn, cùng với sự phụ thuộc hầu như toàn bộ vào trí thông 

minh nhân tạo, đã làm cạn kiệt sinh lực sống của những người Zeta đến điểm mà họ 
phải đối mặt với sự tuyệt giống nếu họ không làm một điều gì đó ngay lập tức. Như 

vậy họ đã nhận ra là DNA với nhiều tình cảm của con người có thể là câu trả lời cho 

các vấn đề của họ.  

  

Chương trình lai giống với loài người đã kéo dài khoảng 50 năm, từ những năm 
1940 đến những năm 1990. Một vài chương trình vẫn đang hoạt động, nhưng ở hầu 

hết các chương trình, những người Zeta đã biến đổi thành công DNA của họ theo 

cách mà cuối cùng họ có thể tái sinh sản một lần nữa và ở một mức độ nào đó cân 

bằng được các năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính của họ.  

 
Xấp xỉ 0.8% DNA loài người có cấu hình Zeta. Hầu hết những người này là 

những người Zeta đã tái sinh trên Trái Đất theo cách thông thường. Bất chấp việc 
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loài người thường nhìn thấy phi thuyền của người Zeta và việc tìm thấy dạng người 

vượn của họ trong một trường hợp rơi đĩa bay (vụ Roswel năm 1947), rất ít các sản 
phẩm nhân giống được giữ lại trên Trái Đất. Hầu hết những người được thụ thai bởi 

những người Zeta được di chuyển đến phi thuyền ngay khi họ có thể sinh sản một 

cách độc lập.  

  

Như đã viết trong các tác phẩm trước, vài nhóm Zeta đã có những thỏa thuận 
ngầm với những nhánh quân sự Trái Đất và những thực thể chính phủ nào đó. Họ 

trao đổi công nghệ để được phép đến vùng nào đó trên Trái Đất mà không sợ sự can 

thiệp của những người tọc mạch.  

  

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn đã giữ một thái độ trung lập trong chương 
trình lai giống con người - Zeta, vì các lý do đã thảo luận trước đây.   

 

Sirius 

 

Những người Sirius đã đóng một vai trò đáng kể trong lịch sử loài người, như 
đã nói chi tiết trong các tài liệu trước đây. Thậm chí một số những nhà khoa học 

chính thống của các bạn hiện đang xem xét và kết luận là sự can thiệp của những 

người Sirius trong các vấn đề của loài người, như đã được viết tỷ mỉ bởi các nhà 

nhân loại học của các bạn là có công lao.  
  

Như đã biết, nhiều bộ tộc như là Dogon ở châu Phi, đã có kiến thức tiên tiến về 

hệ thống sao Sirius, với những bản vẽ chi tiết trên các bức tường hang động miêu tả 

cả hai hệ thống sao chính trong hệ thống sao Sirius A và B (Sirius thực sự là một hệ 

gồm 3 ngôi sao với một ngôi sao thứ 3 - Sirius - C, tồn tại trong một quỹ đạo quay 
xung quanh hai ngôi sao kia. Không có các dạng sống thông minh trong Sirius C).  

  

Sirius A  

  

Phần lớn những người vượn giao thiệp với Trái Đất đã đến từ hệ thống sao 
Sirius A và từ hai hành tinh chính của nó. Một trong hai hành tinh thiên về vật lý 

hơn và những linh hồn trên đó rung động ở các tầng thứ từ 3 đến 5, trong khi đó 

hành tinh kia thiên về ether hơn và rung động từ mật độ 5 đến mật độ 7.  

  

Các hội đồng cao cấp của Sirius nằm ở bầu khí quyển bên trên của hai hành tinh 
này. Họ gồm những vị Thầy đã thăng lên ở mật độ 8, kể cả Isis, vị nữ thần đã tái 

sinh vài lần trên Trái Đất, trong đó có Ai Cập vào khoảng 7.500 năm trước công 

nguyên và một lần nữa khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Isis giờ đây là một vị 

Thầy đã thăng lên ở mật độ 8 giữ vị trí nữ tu cao cấp trong các hội đồng Sirius. Cô 

ấy đã mở kênh kết nối với khoảng trên 100 linh hồn trên Trái Đất. Trọng tâm của 
cô ấy là giúp đỡ loài người cân bằng các khía cạnh nam và nữ của sinh mệnh. Cô ấy 

thường xuyên dạy về tính dục thần thánh và giúp con người xây dựng một cây cầu 
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nối giữa các khía cạnh vật lý và các khía cạnh tâm linh của mối quan hệ mật thiết 

(là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa người nam và người nữ, bao gồm cả tình yêu 
và tình dục - ghi chú của người dịch).  

  

Một người Sirius khác đã đóng một vai trò đáng kể trong sự tiến hóa của loài 

người, đó là Jehovah, vị thần trong Cựu Ước của Kinh Thánh. Jehovah đã là một 

sinh mệnh mật độ 7 đã rơi xuống trong sự rung động sau khi đến Trái Đất. Anh ấy 
đã trở thành “một vị thần đố kị và giận dữ”. Có rất nhiều những bản viết về các lần 

viếng thăm của những người Sirius trong các tài liệu tôn giáo của các bạn, đặc biệt 

trong cuốn sách Exodus, trong đó các thiết bị điện của những người Sirius được mô 

tả rất chi tiết. Thiết bị thăng lên của họ được gọi là “ark of the covenant” còn gọi là 

“chiếc rương thánh tích” đã trở nên rất nổi tiếng. Sự thanh lọc cần thiết để chuẩn bị 
cho một người đi vào trường điện từ của chiếc rương là nền móng cho nhiều nghi lễ 

hiện đang được thực hành trong Do Thái giáo.  

  

(Lưu ý: có hai truyền thuyết của Do Thái giáo. Jehovah và những người Sirius 

đã có công trong hầu hết sự tiến hóa đến hiện tại của những người Do Thái. Những 
người Pleiades và những người Sirius cộng tác với nhau hàng nghìn năm trước thời 

kỳ Cựu Ước. Những người Sirius đầu tiên đã chịu trách nhiệm một phần cho việc 

mang đến giáo lý Do Thái (Kaballah) và ngôn ngữ Hebrew cổ đại trên Trái Đất. 

Ngôn ngữ Hebrew cổ đại bắt nguồn từ các khóa ánh sáng và các mã ánh sáng của 
phân tử DNA. Nó đúng hơn là một ngôn ngữ thần thánh có khả năng mã hóa và giải 

mã các trường năng lượng khác nhau trong thân thể con người. Một chút khoa học 

đằng sau ngôn ngữ cổ Hebrew đã được đưa ra bởi một trong các nhà khoa học của 

các bạn - James Hurtak, trong một cuốn sách nhận được qua sự kết nối: “The keys 

of Enoch”. Enoch là một vị Thầy đã thăng lên, người đã giao thiệp với cả những 
người Pleiades và những người Sirius rất nhiều lần trong lịch sử Trái Đất. Có một 

cuốn sách trong thời Cựu Ước - bị tịch thu bởi giáo hội đầu tiên nhưng vẫn được tái 

bản một lần nữa - viết chi tiết về một trong các lần tái sinh của Enoch trên Trái Đất.)  

  

Khi những người Sirius lai giống với những người Pleiades trong thời kỳ Ai 
Cập đầu tiên (10.500 năm đến 7.500 năm trước công nguyên), cho ra kết quả những 

người vượn có những cái đầu lớn với râu tóc rậm rạp giống với bờm của một con 

sư tử, và từ đó trở đi được gọi là “bộ tộc Sư Tử”. Con Sphinx là một sinh vật được 

tìm thấy trên các hành tinh Sirius và đã được xây dựng như một hiện vật để tỏ lòng 

tôn kính với các vị thần Sirius.  
  

Có nhiều chủng tộc lai trong thời kỳ Ai Cập bao gồm những sự pha trộn 

Draconis và Orion, cũng như Bộ tộc Sư Tử Sirius, và sự tương tác này đã được nói 

chi tiết trong phần Lịch sử Trái Đất.  

  
Nếu các bạn du hành đến Sirius ngày nay, các bạn sẽ thấy các công nghệ tiên 

tiến và một xã hội hối hả trên một hành tinh mật độ thấp. Hành tinh kia xuất hiện 
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cằn cỗi đối với các nhà khoa học của các bạn, nhưng đó là quê hương của các sinh 

mệnh đã thăng lên mà chúng tôi đã nói trước đây.  
  

Sirius B  

  

Có một hành tinh trong Hệ Mặt Trời Sirius B có chứa dạng sống thông minh. 

Những sinh mệnh này cũng đã viếng thăm Trái Đất và đã giao thiệp và lai giống với 
con người. Họ nhìn rất giống với người Pleiades và người Orion và có thể đi lại giữa 

các bạn mà không bị nhận ra ở hầu hết mọi nơi. Họ là những sinh mệnh hòa bình, 

những người đã cố gắng đóng vai như những Chúa Cứu Thế trong nhiều trường 

hợp. Nhìn thấy tình trạng hỗn độn mà những người Sirius đầu tiên đã làm ra trên 

Trái Đất khi họ rơi xuống trong sự rung động, những sinh mệnh từ Sirius B đã tổ 
chức nhiều chuyến viếng thăm đến hành tinh của các bạn trong hy vọng “giải cứu” 

các bạn khỏi chính mình. Hợp tác cùng với những sinh mệnh từ Sirius A, họ đang 

tổ chức những nhiệm vụ cứu trợ và có các kế hoạch để di tản một lượng lớn các linh 

hồn khỏi Trái Đất trong những sự chuyển đổi cổng.  

  
Nhiều người Sirius đã rơi xuống trong sự rung động đã gia nhập hàng ngũ những 

người giúp đỡ trong hy vọng chuộc lại những “tội lỗi” trong nhận thức của họ. Họ 

đã trang bị những thiết bị bảo vệ xung quanh phi thuyền để tránh việc vị bắt lại trong 

những rung động tiêu cực của Trái Đất. Sự chuẩn bị cẩn thận này cho nhiệm vụ giải 
cứu của họ được thiết kế để đảm bảo là họ không bao giờ lặp lại sai lầm của việc 

rơi vào tính hai mặt đối lập một lần nữa.  

  

Tuy nhiên, họ đang bỏ qua một yếu tố rất quan trọng. Rất ít linh hồn trên Trái 

Đất cần việc di tản như một phần trong các bài học linh hồn của họ. Hầu hết mọi 
người cần ở lại với Trái Đất xuyên qua những sự thay đổi để trợ giúp cho những 

người đang có khó khăn trong việc thực hiện sự chuyển đổi. Hội Đồng Ngân Hà và 

những nhóm khác đã can thiệp trong các vấn đề của những người Sirius để chống 

lại việc vi phạm vào tự do ý chí của các linh hồn trên Trái Đất.  

  
Không phải tất cả những người Sirius đều đi theo con đường chuộc lỗi. Khoảng 

20% những người Sirius mật độ 4 tin tưởng một cách mù quáng và vẫn đang bị dính 

líu nặng nề vào ảo ảnh về sự vĩ đại của họ. Họ là những người chịu trách nhiệm 

thường xuyên cho việc giả mạo những sinh mệnh cao hơn, thường với những mục 

đích bản ngã. Họ đang tán thành việc di tản khỏi Trái Đất không phải vì họ quan 
tâm đến các bạn, mà bởi vì họ muốn được nhìn nhận như những Chúa Cứu Thế, do 

đó đang hoàn thành sự khao khát việc tự nâng cao địa vị của họ.  

  

Chúng tôi đã nói về tình trạng khó xử của những người Sirius nhiều lần trước 

đây, do đó chúng tôi sẽ không bàn thêm nữa.  
  

Andromeda  
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Các bạn có ít nhất hai chương trình khoa học viễn tưởng được trình chiếu trên 
hành tinh của các bạn miêu tả các hố giun kết nối giữa Thiên Hà Andromeda và 

Thiên Hà của các bạn. Đã bao giờ các bạn tự hỏi ý tưởng này từ đâu mà đến?  

  

Andromeda là một Thiên Hà khổng lồ, gấp ít nhất 1,5 lần Thiên Hà của các bạn. 

Một phần nhỏ của Thiên Hà này nằm dọc theo một hố giun kết nối nó với một vùng 
của Thiên Hà Milky Way gần với chòm sao Nhân Mã (Sagittarius). Những sinh 

mệnh từ vài hệ thống sao trong Thiên Hà Andromeda đã đến thông qua các hố giun 

và thăm hành tinh của các bạn trong hàng ngàn năm. Hầu hết những vị khách gần 

đây đã đến khi các bạn bắt đầu thử nghiệm các thiết bị hạt nhân.  

  
Một số người Andromeda đã gia nhập chương trình của Hội Đồng Ngân Hà 

chống lại thảm họa hạt nhân trên Trái Đất. Họ đã đang kiểm tra cẩn thận những vụ 

thử hạt nhân và thí nghiệm với tầng điện ly của các bạn để tránh không cho các bạn 

bị nổ tung thành những hố trong các lớp bảo vệ xung quanh hành tinh của các bạn.  

  
Họ có vài đối tượng kết nối trên Trái Đất, và đã xuất hiện trong nhiều dạng khác 

nhau để liên lạc từ năm 1945. Trong một số trường hợp, họ hợp tác với những người 

Zeta. Nhiều người liên lạc được miêu tả là những sinh mệnh cao, gầy đi cùng với 

những người Zeta có chân ngắn, mảnh khảnh. Mặc dầu có vài phụ loài của những 
người Andromeda lai giống với người Trái Đất, những sinh mệnh cao gầy với đôi 

mắt hình quả hạnh là phổ biến nhất.  

  

Những thế giới Andromeda có rất nhiều và tạo ra một phổ rộng lớn các tầng thứ 

mật độ. Những người mật độ 4 có các công nghệ tiên tiến trên các hành tinh với 
hàng tỷ linh hồn. Họ là các nhà văn, các nhà thơ, những người kể chuyện và các 

nghệ sĩ vĩ đại, và có liên hệ với những sinh mệnh từ khắp nơi trong Vũ Trụ. Mặc 

dầu nhiều người trong số họ đã tiến hóa rất cao về tâm linh và có tình yêu, tình 

thương, nhưng họ cũng đã hành động vượt quá quyền hạn của mình trong nhiều 

trường hợp trên Trái Đất.  
  

Một trong các hội đồng ở các thế giới mật độ 4 đã mang đến tài liệu Urantia, 

mà cố gắng đưa ra một quan niệm về Vũ Trụ từ nhận thức của họ. Trong khi các thứ 

bậc được xây dựng trong phần đầu của tài liệu về cơ bản là chính xác, song rất nhiều 

những miêu tả về lịch sử Trái Đất là không chính xác hoặc có thành kiến nghiêng 
về phía những trải nghiệm viếng thăm Trái Đất trước kia của họ.  

  

Những người Andromeda này được quản lý bởi các hội đồng nằm ở một hành 

tinh trung tâm tại một trong các hệ thống sao đã được đề cập nhiều lần trong tài liệu 

Urantia, tên là Nebadon trong những bản viết đó.  
  

Các hội đồng Nebadon  



https://thuviensach.vn

 470 

  

Những người trông coi về mặt tâm linh của Andromeda đang viếng thăm Trái 
Đất cư trú trong hệ thống Nebadon nằm gần với trung tâm Thiên Hà Andromeda. 

Những sinh mệnh này đang rung động tại tầng thứ 8 đến 10 trong phổ mật độ, có 

nghĩa là họ có khả năng du hành liên Thiên Hà. Một số những linh hồn mật độ 10 

đã sử dụng tư tưởng trong sạch để vượt qua những khoảng cách khổng lồ giữa các 

Thiên Hà và đã tác động đến sự tiến hóa tinh thần của các linh hồn trên Trái Đất. 
Vài người là các thành viên của giới tư tế Melchizedek, một tổ chức mật độ 9 có các 

sự liên kết với các thế giới thấp hơn.  

  

Có các hố đen gần với trung tâm Thiên Hà Andromeda liên kết với các Vũ Trụ 

khác. Các thành viên tiến hóa hơn của Nebadon đã tìm đường đi vào những Vũ Trụ 
kế tiếp này và đã mô tả kết cấu của cái mà họ gọi là “Các thế giới Thiên Đàng” 

(Paradise Worlds). Các Hội Đồng Cao Cấp Andromeda đã có sự tiên liệu và sự sáng 

suốt trong việc tìm hiểu thêm về tự do ý chí của con người. Và các thành viên của 

họ đã kiềm chế bản thân để không can thiệp quá mức vào các vấn đề của con người 

trên Trái Đất. Chủ yếu, họ làm việc thông qua rất nhiều kênh kết nối trên Trái Đất 
và đang tập trung vào việc chỉnh sửa lại những sai lầm trước kia đã làm ra trong tài 

liệu Urantia, cũng như đang trao truyền những thành tựu và những thành tích của 

những nền văn minh Andromeda, cái mà có thể là quá nhiều để đề cập đến ở đây.  

  
Antares  

  

Một trong những ngôi sao đỏ khổng lồ ở vùng không gian này của các bạn, 

Antares, đã sinh ra vô số các hành tinh có người ở, mặc dù hầu hết chúng nằm ở 

cách xa ánh sáng trực tiếp của ngôi sao khổng lồ. Những người Antares không phải 
là các diễn viên chính trên Trái Đất, nhưng đã viếng thăm Trái Đất vô số lần. Họ 

chủ yếu là những người nhân từ.  

  

Các thế giới Antares tương tự với thế giới của các bạn, ngoại trừ là mọi thứ ở 

đó lớn hơn nhiều, bao gồm cả các thân thể. Đây có thể là nơi xuất phát ra một số 
những truyền thuyết về những người khổng lồ của các bạn. Chủng tộc “khổng lồ 

đỏ” (red giant) đã được đề cập đến trong cuốn sách Sáng Thế Ký (Genesis) của Kinh 

Thánh ám chỉ đến những người Antares. Những sinh mệnh này có kích thước gấp 

10 lần kích thước của các bạn, giống với những người vượn. Các thế giới của họ 

nhiều đá và cằn cỗi, với những ngọn núi khổng lồ mọc lên từ những vùng đồng bằng 
hoang vu. Chủ yếu, họ sống trong các tòa nhà kim loại lớn với môi trường nhân tạo 

làm yếu đi những bức xạ hồng ngoại nghiêm trọng đến từ ngôi sao của họ. Tuy thế 

mà, họ là một chủng tộc rất sáng tạo và chủ động tìm kiếm để phát triển khả năng 

tâm linh của mình. 

  
Nibiru  
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Hành tinh lang thang này, dự định đi xuyên qua Hệ Mặt Trời vào năm 2030, là 

quê hương của nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích của các thực thể thường được biết 
đến là những người “Annunaki”. Họ đã tương tác với loài người vài lần trong quá 

khứ, thường khi hành tinh của họ đến gần Trái Đất nhất (xấp xỉ mỗi 3.600 năm). 

Phần lớn trong số họ là hòa bình và giác ngộ, nhưng một số nhóm nổi loạn đã thỉnh 

thoảng gây ra rắc rối trên Trái Đất. Thêm nữa, có những người Annunaki giác ngộ 

đã bị rơi xuống trong sự rung động tại những thời điểm khi họ ở cùng Trái Đất nhiều 
hơn một vài ngày. Những người Annunaki có vài tầng thứ văn minh biến đổi từ mật 

độ 5 đến mật độ 9. Đối với các nhà khoa học của các bạn, Nibiru được nhìn giống 

một hành tinh hoang vắng có kích thước khoảng 1/3 kích thước Trái Đất. Nó sẽ đi 

ngang qua Trái Đất với khoảng cách cỡ 25 triệu dặm tính đến điểm gần nhất.  

  
Bây giờ, hãy để chúng tôi nói về các hệ thống sao đã tiến hóa cao hơn nhiều 

đang làm việc cùng Trái Đất.  

  

Arcturus  

  
Chúng tôi đã đưa Arcturus vào phần 2 của cuộc thảo luận của chúng ta về các 

thế giới khác, không phải vì họ ít quan trọng - điều đó khác xa thực tế - mà bởi vì 

họ có rất ít hay là không có nghiệp với Trái Đất và hầu như không có những thành 

viên đen tối.  
  

Trong những ngày đầu của dạng người vượn, một nhóm  các linh hồn đã di cư 

từ Lyra/Vega đến hệ thống Arcturus và sống trên 3 thế giới Arcturus. Vì một vài lý 

do khác nhau, họ đã có thể tránh được nhiều cạm bẫy mà đã “bắt lại” những giống 

người vượn khác ngay khi họ hạ thấp rung động.  
  

Một số những người Arcturus đã chưa bao giờ đi xuống dưới mật độ 7, trong 

khi những người khác đã khám phá các thế giới xuống đến tầng thứ mật độ 5. Trong 

trên 1 triệu năm Trái Đất, những nền văn minh và các hội đồng Arcturus đã hoàn 

toàn nhân từ, có nghĩa là không có những người Arcturus đen tối. Những người đã 
nhận lấy nghiệp của các thế giới mà họ khám phá đã từ lâu đồng nhất và hàn gắn 

những trải nghiệm đó.  

  

Cực kỳ yêu và thương, những người Arcturus đã đến Trái Đất để giúp loài người 

tiến hóa và thức tỉnh. Do bởi tính khẩn cấp của thời gian, họ đã chủ động tìm kiếm 
các kênh kết nối nhằm chia sẻ những hiểu biết khoa học, công nghệ tiên tiến, cũng 

như sự giác ngộ tâm linh của họ. Trong khi họ không vi phạm vào tự do ý chí của 

con người, họ kéo dài những giới hạn bao xa mà họ có thể, tự nhận lấy việc bảo tồn 

hệ thống lưới của Trái Đất (như đã miêu tả trong những chương trước).  

  
Những người Arcturus thay đổi từ mật độ 5 đến mật độ 9. Những người mật độ 

thấp hơn có các thân thể cao, xanh đen, trong khi những người mật độ cao hơn trong 
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suốt và có những chỗ lồi ra giống như những cái cánh Thiên Thần. Họ đến qua các 

cổng vào Trái Đất và vượt qua các đường ley. Họ cũng trông coi “Trạm trung chuyển 
Arcturus” (Arcturus Midway Station) nơi mà rất nhiều linh hồn Trái Đất du hành 

đến trong trạng thái ngủ mơ và giữa các lần tái sinh. Cổng Trung Chuyển cũng phục 

vụ như một điểm hạ thấp rung động (stepping down) cho các sinh mệnh từ các thế 

giới đã thăng lên, như thế họ có thể thích nghi với các mật độ thấp.  

 
Những thế giới Arcturus rất đa dạng, nhưng đẹp không thể tả được, với các công 

trình kiến trúc tỉ mỉ, các vòi nước, các khu vườn, và các cung điện. Nhiều những 

buổi họp mặt của Hội Đồng Ngân Hà đã được tổ chức trong hệ thống Arcturus.  

  

Hầu hết những người Arcturus đã chưa bao giờ biết đến chiến tranh, nghèo khổ, 
đau đớn, cực nhọc, đàn áp và kiểm soát, nhưng đúng hơn là họ đang tự cách ly với 

những trải nghiệm này, họ chủ động tìm kiếm để học hỏi về họ và tìm hiểu về các 

chủng tộc, như là các bạn chẳng hạn, những chủng tộc mà đã mắc bẫy trong sự chia 

rẽ và nỗi sợ hãi. Đó là lý do chính mà họ đang giữ một vai trò chủ động như vậy 

trong tiến trình hàn gắn của các bạn.  
  

Các hội đồng Aldebaran  

  

Hệ thống sao Aldebaran là quê hương của rất nhiều sinh mệnh mật độ cao hơn 
trong vùng này của Thiên Hà. Họ có các hội đồng trung tâm trông coi các tổ chức 

Thiên Hà khác nhau, bao gồm cả Hội Đồng Ngân Hà.  

  

Trong hệ thống Aldebaran có nhiều hệ thống sao chị em khác, tất cả đã tiến hóa 

vượt trên mật độ 7. Một số đang làm việc với Trái Đất và với những hành tinh đang 
tiến hóa khác trong Thiên Hà. Những người khác là những người du hành liên Thiên 

Hà đang khám phá các Thiên Hà hàng xóm, trong khi đó một vài người đã tiến hóa 

đến điểm nơi họ có thể truy cập toàn bộ Vũ Trụ.  

   

Các hội đồng Alcyone  

  

Hệ thống sao này là quê hương của cái mà các bạn gọi là “Great White 

Brotherhood” - một cái tên được đưa ra bởi các linh hồn trên Trái Đất đơn giản là 

không biết làm thế nào khác để mô tả những sinh mệnh vĩ đại mà họ kết nối.  

  
Các Hội đồng Alcyone, cùng với các Hội đồng cao cấp Polaris, được xem như 

các người quản trị siêu cao cấp trong vùng này của Thiên Hà. Các sinh mệnh mật 

độ 9 và 10 tại những vị trí cao nhất của cấp lãnh đạo đang kết nối với Mặt Trời 

Trung Tâm Vĩ Đại (Great Central Sun) của Thiên Hà và với các sinh mệnh mật độ 

11 và mật độ 12 nào đó, những người điều hành Vũ Trụ này.  
  

Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation hay Galactic Federation)  
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Tổ chức này, đã được nói chi tiết nhiều lần trong các tác phẩm trước, bao gồm 
trên một nghìn hệ thống sao trong vùng này của Thiên Hà. Một số các thành viên 

đã truy cập được toàn bộ Thiên Hà và một vài người có khả năng du hành liên Thiên 

Hà. Có nhiều phụ nhóm của Hội Đồng là nổi tiếng với Trái Đất, bao gồm Ashtar 

Command, Solar Cross và những tổ chức khác. Các bạn có cái mà một số đối tượng 

kết nối đã gọi là “ground crew” (đội công tác mặt đất), những sinh mệnh con người 
(star seeds) đã tái sinh đặc biệt để trợ giúp Hội Đồng trong việc đạt được những mục 

tiêu của họ.  

  

Nhiệm vụ chủ yếu của Hội Đồng Ngân Hà là trợ giúp loài người trong việc thức 

tỉnh. Bởi vì họ rất nổi tiếng, một số những linh hồn đen tối mật độ 4 của Orion và 
Sirius đã mạo nhận là các thành viên của Hội Đồng.  

  

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo không công khai phê phán hay đánh giá các kênh 

kết nối khác nhau đang đến Trái Đất, nhưng chúng tôi đề xuất một số những hướng 

dẫn.  
  

Một cách cụ thể, nếu bất kỳ ai đang truyền thông tin qua kênh kết nối mà đề 

xuất sự can thiệp và sự xen vào một cách rõ ràng, hãy sử dụng sự cảnh giác và sự 

sáng suốt cao độ. Các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà không xuất hiện trong các 
phòng họp tập thể của các tổ chức để dọa dẫm và ép buộc các thành viên biểu quyết 

theo một cách thức nào đó. Họ không can thiệp vào những quyết định chính trị của 

các bạn ngoại trừ trong trường hợp chiến tranh hạt nhân hay sự phát triển các công 

nghệ có thể hủy diệt toàn bộ hành tinh.  

  
Các thành viên của Hội Đồng Ngân Hà không tiên đoán sự diệt vong và u ám, 

hay cái ý tưởng là toàn bộ thế giới của các bạn sẽ trở nên không có người ở. Họ 

không trao cho các bạn các ý tượng tài chính, như là cái ý tưởng rằng các bạn sẽ 

thừa kế hàng triệu triệu dollar (hay bảng Anh hay Yên Nhật). Họ sẽ không cố gắng 

để dẫn các bạn đi lầm đường bằng cách phủ nhận sự ngoan cố của những người 
Illuminati đen tối và thuyết phục các bạn rằng những người đen tối sẽ vui lòng từ 

bỏ quyền lực cai trị trong những năm sắp tới.  

  

Ở một thái cực khác, họ sẽ không nhấn mạnh quá mức vào chiến tranh toàn cầu 

và không tập trung vào một vài người quá khích đang cố gắng để đầu độc số đông 
quần chúng. Trong khi chúng tôi không phủ nhận là những thứ này tồn tại trên Trái 

Đất, chúng tôi cũng nhận thấy là những người đang nắm lấy CHD bên trong của họ 

sẽ không phải sợ hãi những linh hồn lạc lối, những người cứ khăng khăng hủy diệt 

loài người.  

  
Thận trọng với bất kỳ kênh kết nối nào hay thực thể nào đề xuất rằng các bạn là 

bất lực trong việc đối mặt với những thành viên đen tối hoặc những nhóm đen tối. 
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Những kẻ mạo danh sẽ thường truyền nỗi sợ vào các bạn. Họ sẽ tập trung vào sự 

vận động để tạo ra các trại tập trung, hoặc những con bò sát (reptilians) muốn dùng 
các bạn làm thức ăn, hoặc các thiết bị điện được thiết kế để làm nổ não của các bạn, 

vv.. Các bạn càng ít tập trung vào những thứ này, càng tốt. Chúng tôi không đề xuất 

là các bạn đi vào sự phủ nhận. Thận trọng với những trò hề của những người đen 

tối và sau đó chiếu ánh sáng rực rỡ của Sự Thật trực tiếp vào những nơi tối tăm nhất 

của họ. Đơn giản chiếu ánh sáng của các bạn, chỉ có vậy. Đừng phán xét cái mà các 
bạn đang mang ra ánh sáng. Đơn giản gửi tình yêu và tình thương đến tất cả những 

linh hồn lạc lối, những người đã hành động như những kẻ mạo danh. Tha thứ và giải 

phóng cho những thực thể này vì đã cung cấp các thông tin sai lầm. Có tình thương 

cho những kênh kết nối đã không làm được công việc của họ và đã cho phép những 

nỗi sợ của họ che phủ khả năng nhận thức của họ. Xem lại những thông tin đã được 
đưa ra trước đây về việc làm thế nào để nhận thức bản chất của các thực thể đang 

kết nối.  

  

Các thành viên thực thụ của Hội Đồng Ngân Hà là yêu và thương. Họ không 

“ban phát” hay “có thái độ bề trên” với các sinh mệnh con người. Họ tôn trọng mỗi 
người và tất cả mọi người trong các bạn. Họ khen ngợi sự can đảm và sự ngoan 

cường của các bạn. Họ hiểu rằng sẽ khó khăn như thế nào để giữ được sự rõ ràng, 

bình thản và tập trung trên Trái Đất, đặc biệt trong thời gian hỗn loạn này. Chúng 

tôi thấy dễ chịu đối với sự cống hiến của họ cho sự lành mạnh của các bạn.  
  

Sao Bắc Cực (Polaris)  

  

Hệ thống sao rung động cao nhất trong vùng này của Thiên Hà nằm trong các 

thế giới thiên thể (celestial reamls) của hệ thống sao Bắc Cực (Polaris). Không phải 
là ngẫu nhiên mà ngôi sao này lại nằm trực tiếp trên cực Bắc của các bạn, trở thành 

một tín hiệu hàng hải cho các con tàu trên bán cầu Bắc.  

  

Các hội đồng Polaris thể hiện sự ổn định và sự giác ngộ cần thiết khi thực hiện 

các dự án đa dạng và quy mô lớn của Hội Đồng Ngân Hà. Những người Polaris gồm 
chủ yếu là những nhà cố vấn và những người hướng dẫn cho các tổ chức khác. Họ 

là những người anh cực kỳ giác ngộ và cực kỳ yêu thương, đang trao lời khuyên và 

sự ủng hộ cho các thành viên của các nhóm khác nhau. Họ rung động từ mật độ 7 

đến mật độ 12.  

  
Lyra/Vega  

  

Hệ thống sao Lyra/Vega là nơi mà tất cả được bắt đầu, đến chừng mực mà dạng 

người vượn được tính đến. Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo (the Founders), hoạt động 

thông qua các cổng của Lyra/Vega, đang hạ thấp rung động của chúng tôi từ tầng 
thứ 12 đến tầng thứ 7 nhằm kết nối được với các kênh kết nối của chúng tôi. Cổng 

cho phép chúng tôi làm điều đó nằm trong hệ thống Lyra/Vega. Chúng tôi đã giúp 
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chế tạo DNA của con người trên 100 triệu năm trước trong hệ thống này. Sau đó 

khoảng 10 triệu năm trước, những người vượn đầu tiên đã di cư đến Pleiades. Những 
con người đầu tiên trên Trái Đất là những người Pleiades mật độ 7, những người đã 

rơi xuống mật độ 4, và sau đó xuống mật độ 3.  

  

Như đã viết trong hai cuốn sách trước của người nhận thông điệp này, những 

thế giới Lyra/Vega có Sự Sáng Tạo và nghệ thuật cao. Âm nhạc như các bạn biết 
xuất phát từ hệ thống này. Trong thực tế, từ “Lyra” là xuất phát từ “Lyre” là một 

dụng cụ âm nhạc giống với một cây đàn hạc. Những nền văn minh ngày nay trên 

các thế giới Lyra là vượt trên khả năng hiểu biết của các bạn, khi mà tất cả họ đã đã 

tiến hóa vượt trên mật độ 7. Tuy nhiên, các bạn có thể viếng thăm các thế giới Lyra 

bất cứ lúc nào trong lúc thiền định và trong trạng thái mơ của các bạn.  
  

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất 

 

 

Hệ thống sao Chủng tộc Rung động 

Lyra - Vega Các Đấng Sáng tạo Mật độ 12 

Sao Bắc Cực - 

Polaris 
Những người sáng suốt Mật độ 10-12 

Alcyone 
Các Hội Đồng Alcyone 

Great White Brotherhood 

Mật độ 9-10 

Mật độ 6-8 

Aldebaran 
Các Hội Đồng Aldebaran 

Hội Đồng Ngân Hà 

Mật độ 8-10 

Mật độ 6-8 

Nebadon Hội Đồng Andromeda Mật độ 7-10 

Arcturus Vài nhóm Mật độ 5-9 

Andromeda Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-7 

Pleiades Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-7 

Nibiru Annunaki Mật độ 5-9 

Antares Chủng tộc khổng lồ đỏ Mật độ 5 

Alpha Centaurus Một chủng tộc Tầng thứ 4 

Tau Cetius Các chủng tộc khác nhau Mật độ 3-5 

Fomalhaut Một chủng tộc Mật độ 4 

Sirius A 
Các Hội Đống Ánh Sáng 

Các chủng tộc khác nhau 

Mật độ 7-8 

Mật độ 4-7 

Sirius B Các chủng tộc khác nhau Mật độ 4-5 

Orion Betelguese, Rigel, Mintaka Mật độ 4-5 

Zeta Reticulus 
Essassani, Hathors 

Whites, Greys, Hybrids 

Mật độ 5-7 

Mật độ 3-4 

Alpha Draconis 
Các Hội Đồng cao cấp 

Draconis 
Mật độ 7-8 
Mật độ 4 
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Những người Draconis Sáng 

Những người Draconis Tối 

Mật độ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 

 

Dẫn nhập 
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Phần này có thể vạch ra cho các bạn thấy một cái nhìn tổng thể về các hệ thống 

tư duy phổ biến nhất của con người trên Trái Đất và những thay đổi của Trái Đất 

liên hệ như thế nào đến mỗi một ngành kiến thức. 

Những thay đổi đang diễn ra trên thế giới của các bạn có thể được nhìn nhận từ 

các góc độ khác nhau. Trong hệ thống giáo dục của các bạn có những lĩnh vực 

nghiên cứu khác nhau. Trong đó, mỗi một lĩnh vực lại có quan điểm, giới hạn, thiên 

kiến và những quy tắc nghiên cứu riêng mà đã được chính thức thừa nhận. Ví dụ, 

để chỉ tên một số ngành khoa học hay những sự kiện đang xảy ra khi các bạn tiến 

đến năm 2012, một số phương pháp khoa học như nhân loại học, triết học, tâm lý 

học, siêu hình học, tôn giáo, tâm linh, sinh học, di truyền học, công nghệ học, xã 

hội học, kinh tế học hay chính trị học có thể được sử dụng để phản ánh 

Quan điểm của chúng tôi, mà các bạn có thể coi như sự phản ánh một cách trực 
tiếp nhất và chính xác nhất, khi mà chúng tôi ở bên ngoài tất cả các màng chắn che 

phủ sự nhận thức của các bạn. Và, khi mà chúng tôi có một sự hiểu biết thấu đáo về 

rất nhiều những lĩnh vực nghiên cứu mà đã đề cập bên trên tùy thuộc vào việc sử 

dụng vốn từ và thuật ngữ giới hạn của các bạn. Nếu những thông điệp này sau đó 

được dịch ra thành nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà giống như ngôn ngữ này, một số 
ý nghĩa ban đầu có thể đã bị mất đi do bởi các màng chắn xung quanh thế giới của 

các bạn, và có thể làm cho những thông tin này trở nên mờ mịt và khó hiểu. Tất 

nhiên, một vài ý tưởng sẽ được nhấn mạnh hùng hồn sau khi được phiên dịch sang 

các ngôn ngữ khác, khi mà có một số từ trong các ngôn ngữ khác không có sự tương 

ứng về nghĩa so với ngôn ngữ hiện đang được sử dụng (tiếng Anh). 

Mặc dù rất nhiều điều được thảo luận có thể sẽ vượt qua ranh giới của vài ngành 

kiến thức song cái mà chúng tôi tập trung vào nhất chính là khía cạnh khoa học. 

Chúng tôi sẽ sử dụng một số nguyên lý cơ bản của cái mà các bạn gọi là lý thuyết 

siêu dây, vật lý lượng tử, thuyết tương đối của Einstein hay cơ học Newton. Đó là 
bởi vì phần lớn những ngành kiến thức khác (ngoại trừ tôn giáo) có thể được xem 

xét đến bên trong bộ khung này. Hãy để chúng tôi thảo luận tóm tắt các ngụ ý của 

cái điều đang diễn ra trên thế giới của các bạn từ các góc nhìn của những lĩnh vực 

nghiên cứu khác. Hãy nhớ rằng đây không phải một danh sách thấu đáo và nhiều sự 

giải thích được thêm vào từ các góc độ khác nhau đối với chúng ta có thể có giá trị 

tương đương. 

Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học 

Nếu các bạn có thể ghi lại cẩn thận những thay đổi đang diễn ra bên trong thể 

vật lý của Hệ Mặt Trời, và bên trong cơ thể sinh học của dạng con người, các bạn 

sẽ nhận thấy là sự thay đổi triệt để đã và đang diễn ra rồi. 
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Không phải chỉ có DNA của các bạn thay đổi, mà là toàn bộ cấu trúc của dạng 

vật lý của các bạn. Cuối cùng, các bạn sẽ trở nên những sinh mệnh dựa trên silicon 
(thân thể ánh sáng) thay cho cấu tạo dựa trên carbon (thân thể hữu cơ). Các thân thể 

vật lý của các bạn sẽ trở nên bất tử và miễn nhiễm đối với các ảnh hưởng của môi 

trường. Sự thể hiện này được hiểu rõ hơn khi mà có các sự kiểm định khoa học vốn 

dựa trên kinh nghiệm của các bạn mà coi đây như là sự biến đổi cấu trúc gen của 

loài người dưới ảnh hưởng của sự phát xạ hướng đến Trái Đất từ các quasar xa xôi. 

Các bạn sẽ thấy rằng Mặt Trời của các bạn đang có sự cư xử thất thường và 

đang tạo ra các làn sóng bùng nổ điện từ không bình thường. Tần số nền của Trái 

Đất sẽ tiếp tục chuyển đổi. Khi các cực từ của Trái Đất thay đổi lên xuống, thời tiết 

của các bạn sẽ trở nên ngày càng cực đoan. 

Phần lớn những nhà khoa học của các bạn tìm kiếm các chu kỳ trong chuỗi số 
liệu để giải thích xem điều gì đang xảy ra. Trong khi các chu kỳ chúng tôi đã mô tả 

là có sẵn và có nhiều chu kỳ nhỏ hơn cũng tác động đến các sự thay đổi.  Những 

người được gọi là các chuyên gia sẽ lúng túng không giải thích được rất nhiều hiện 

tượng được quan trắc. 

Một lượng lớn các nhà nghiên cứu của các bạn phụ thuộc vào nguồn tài chính 
nhận được từ quỹ đầu tư hay kinh phí mà sẽ không còn khi các bạn trở nên hiểu biết 

về những sự thay đổi. Họ sẽ cảm thấy bị đe dọa nếu có quá nhiều người khám phá 

ra là toàn bộ Hệ Mặt Trời đang trải qua những sự thay đổi từ gốc rễ. Do đó, họ đã 

quyết định kiểm duyệt, che dấu và thay đổi nhiều sự kiện quan trọng trong cuốn 

sách này mà nhằm làm cho nhiều thông tin được trình bày trở nên logic và xác thực 

hơn. Điều này cũng được biểu hiện đặc biệt thông qua các tư liệu nhân loại học của 

các bạn mà đã được con người thừa nhận một cách đáng thuyết phục và đưa chúng 

vào trong các sách giáo khoa để giảng dạy trong nhà trường. Bên dưới, chúng tôi đã 

nói chi tiết một vài sự kiện mà các cuốn sách giáo khoa lịch sử của các bạn không 

nói tới trong trường học. 

Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi 

Nhiều Sự Kiện Thần Thánh được sắp xếp xuất hiện trong 100 năm tiếp theo trên 

thế giới của các bạn được lý giải trong các bài viết của những nền văn minh cổ đại 

(cổ đại với các bạn - không phải với chúng tôi). Ví dụ, sự bay qua của một sao chổi, 
được chuyển dịch bởi người nhận thông điệp này là Annanhutak, nhưng đã được 

nói tới bằng nhiều cái tên khác mà được chỉ ra trong các văn bản chữ tượng hình 

bởi một số những nền văn minh cổ xưa của các bạn. Chu kỳ của nó là xấp xỉ 10.500 

năm Trái Đất. 

Xự xuất hiện của Nibiru - hành tinh lang thang với một chu kỳ 3600 năm được 
sắp đặt tiến đến gần Trái Đất vào khoảng năm 2030, đã được ghi lại trong các văn 
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bản của người Sumer. Hành tinh đặc biệt này chứa một nền văn minh ở mật độ 9 

thường được gọi là những người Annunaki. Họ đã viếng thăm Trái Đất trong một 
số lần bay xuyên qua Hệ Mặt Trời. Trong Kinh Thánh của các bạn, Nibiru xuất hiện 

với tên gọi là Wormwood. Nó cũng đã được gọi là hành tinh X (hành tinh thứ mười). 

Mặc dù đã có một số học giả đáng kính của các bạn đưa ra thông tin về Nibiru nhưng 

họ thường bị chế diễu bởi các nhà khoa học chính thống của các bạn. 

Mặc dù bằng chứng của các nền văn minh Atlantis và Lemuria đã và đang được 

bàn cãi bởi các nhà khoa học của các bạn, có những ghi chép hóa thạch đã chỉ ra sự 

hiện diện (và sự phá hủy) của những nền văn minh này. Trong khi một số thời kỳ 

băng hà và những thay đổi khổng lồ đã xảy đến cho Trái Đất, những nền văn minh 

này có thể đóng góp thêm cho sự hiểu biết của các bạn về sự kết thúc của các chu 

kỳ tiến động thẳng hàng của trục Trái Đất. Những nhà nghiên cứu của các bạn đã 
bối rối bởi sự kiện là những thời đại này xuất hiện và kết thúc như là kết quả của 

một sự xâm lược của những người ngoài hành tinh không thân thiện, hay sự phá hủy 

và suy tàn từ bên trong của bản thân nền văn minh. 

Thêm nữa, rất khó khăn cho việc tìm hiểu của các bạn khi mà những chứng cứ 

rõ ràng cho thấy sự phát triển và suy vong trong thời Lemuria và Atlantis là những 
tòa nhà và di sản của họ để lại đã bị chôn vùi dưới hàng trăm, nếu không muốn nói 

là hàng nghìn feet bùn, gạch ngói và đá nằm trên đỉnh là hàng nghìn feet nước biển. 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều khám phá được ghi nhận nhưng rồi sau đó đã bị ỉm đi bởi 

giới truyền thông chính thống của các bạn (cái đã bị mua chuộc và được trả tiền bởi 
những người muốn duy trì sự thiếu hiểu biết của số đông để họ có thể đặt quyền 

kiểm soát lên quần chúng). Một số những khối lục địa hiện nay đang ở trên mực 

nước biển đã từng là một phần của Atlantis và Lemuria, và đôi khi, một số di sản từ 

những nền văn minh này đã được khám phá. 

Có một số lượng lớn các chứng cứ cho thấy là những người vượn đã đi lại trên 
Trái Đất của các bạn nhiều triệu năm về trước. Những người này không phải là khỉ 

giống người một cách hoàn toàn mà dường như là các tiền thân của người khôn 

ngoan và là những người vượn hiện đại với DNA hầu như đồng nhất với DNA của 

các bạn ngày nay. Nếu yêu cầu, người nhận thông điệp này có thể cung cấp một số 

nghiên cứu khoa học đáng tin cậy ủng hộ cho thông tin của chúng tôi. 

Trong một số bản viết cổ, đã có những lời dự đoán nói chi tiết về một sự kiện 

trọng đại trong tương lai của các bạn và nó cũng được phản ánh trung thực trong 

những lời tiên đoán của những nhà tâm linh và tiên tri hiện đại. Một lần nữa, nhằm 

giữ chuyên luận này càng ngắn gọn càng tốt, chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết 

những người tiên đoán những điều đó, nhưng chúng tôi dành điều này cho các bạn 
và người nhận thông điệp này thảo luận. Chúng tôi phải nói rằng hầu như không có 

một năm nào trôi qua trên hành tinh của các bạn mà không có một số khám phá 

chính về nguồn gốc của sự sống, song phần lớn chúng được xếp vào dạng một bài 
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báo ngắn đặt ở trang trong của những tạp chí và những tờ báo khoa học mà “được 

đánh giá cao” của các bạn. 

Nhiều khám phá đã chỉ ra một mâu thuẫn rành rành đối với các lý thuyết “đã 

được chấp nhận”, vì vậy những khám phá này bị đối xử như những sai lầm, và cho 

rằng cơ sở dữ liệu đặt ra là bị sai xót do lỗi của thiết bị. Những tàn tích đã được 

khám phá ngày nay ngoài khơi của Nhật Bản chỉ ra một cách rõ ràng sự tồn tại của 

một nền văn minh trên 35.000 năm trước, vậy mà bao nhiêu người trong các bạn đã 

nghe về điều đó trong các tạp chí hay các tờ báo của các bạn? 

 

Ảnh chụp một số tàn tích của nền văn minh Lemuria dưới đáy biển Nhật Bản 

Như đã nói trong phần Lịch sử của Trái Đất, đã có những nền văn minh trên 

Hỏa tinh hàng xóm của các bạn trong nhiều triệu năm. Nếu các bạn làm những 

nghiên cứu trên mạng Internet, các bạn sẽ tìm thấy vô số những bức ảnh chất lượng 

cao về các cấu trúc nhân tạo và các phương tiện trên bề mặt Hỏa tinh, tuy thế, các 

nhà khoa học chính thống của các bạn đã cố gắng một cách vô ích để giải thích 
những điều này như những đặc điểm tự nhiên. Với một chút khả năng phán đoán 

thông thường và kiến thức cơ bản về khoa học sẽ nói cho các bạn biết rằng: sự phong 

hóa của tự nhiên không thể tạo ra góc vuông hoàn hảo và các dạng hình học chính 

xác như thế được, vậy mà đó lại là điều mà các bạn đang được tuyên truyền bởi các 

phương tiện truyền thông. 

Các bạn có một thành ngữ trên thế giới: “xa mặt, cách lòng”. Hậu quả tất yếu 

của điều này là: “con người chỉ nhìn thấy cái mà họ muốn nhìn”. Bằng chứng về các 

nền văn minh hàng triệu năm tuổi, cũng như một lượng vô số những bằng chứng 
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ghi lại sự viếng thăm Trái Đất bởi những thực thể ngoài hành tinh trong suốt thời 

gian đó đang có sẵn cho bất cứ ai mở rộng lòng mình để có thể xem xét. Người nhận 
thông điệp này và những người khác có thể cung cấp cho các bạn những tài liệu và 

số liệu khoa học nếu các bạn muốn.  

Triết lý của sự thay đổi 

Từ quan điểm triết học, lời khuyên “hãy tự nhận thức về bản thân mình” được 

coi là quan trọng nhất. Một số những nhà tiên tri của các bạn đã chỉ ra rằng tất cả 
mọi thứ tồn tại bên trong Tâm Trí của TĐ. Và khi mà con người đi sâu vào bản chất 

của chính mình, con người sẽ tự khám phá ra TĐ bên trong mình, và nó cũng sẽ trả 

lời cho tất cả các vấn đề của họ trong hiện tại cũng như trong tiềm năng. Để tầm 

nhìn của các bạn có thể vượt lên trên những giới hạn truyền thống, các bạn cần có 

một tâm trí trong sạch và tĩnh lặng, một tâm trí mà hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là 
nhằm mục tiêu chuyển tải các ý tưởng và các nguyên tắc để giải phóng con người 

khỏi các bẫy, các hệ thống mà mục tiêu của chúng là giam hãm con người trong giới 

hạn của sự hiểu biết. 

Rào cản lớn nhất đối với nhận thức chân lý chính là sự lệch lạc được đưa ra bởi 

những suy nghĩ bên trong tâm trí của các bạn mà cho rằng: “Ta đã biết hết sự thật”. 
Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tâm linh. Có các khía cạnh của sự thật 

mà sẽ mãi mãi nằm trên khả năng của sự hiểu biết về mặt trí tuệ. Ngôn từ là lời chỉ 

dẫn nhưng bản thân ngôn từ đang mô tả về những thực tại nằm bên trên chúng. Vì 

vậy, theo một cách hiểu nào đó thì không có điều gì trong cuốn sách này là sự thực 

cả. Nó chỉ là một sự miêu tả về các khía cạnh khác nhau của sự thực mà có liên quan 

đến những năm sắp tới trên thế giới của các bạn. 

Để lĩnh hội điều này một cách thực sự, các linh hồn phải được tự do hoàn toàn 

và tách khỏi “vị thế” bị chi phối của cái gọi là các quyền lực trên thế giới của các 

bạn (và trên các thế giới khác). Khi chúng tôi đi vào cuộc thảo luận của chúng ta về 
vai trò của những người ngoài hành tinh và các sinh mệnh đã thăng lên trong vở 

kịch diễn ra trên Trái Đất, điều cốt lõi là phải giữ một tâm trí mở rộng, kiểm tra các 

bằng chứng từ một vị thế càng không thiên vị càng tốt, và không tin tưởng mù quáng 

vào bất cứ thứ gì mà chúng tôi nói với các bạn hay những điều mà ai đó khác nói 

với các bạn, bất chấp những danh hiệu hay kinh nghiệm mà họ đã có. Một thực tế 

xảy ra khi mà các nhà nghiên cứu vốn được coi là có rất nhiều kinh nghiệm và các 

thông tin có giá trị trong các lĩnh vực khoa học đôi lúc lại không phải là những người 

uyên thâm nhất trong các vấn đề hiểu biết về thực tại. 

Cho đến tận bây giờ, kênh kết nối này đã và đang liên hệ với các cộng đồng 

khoa học. Chúng tôi nhận thấy một số học viên của chúng tôi trên Trái Đất không 

có hiểu biết đặc biệt về phương pháp khoa học. Một sự tiếp cận thuộc về triết học 

và tâm linh sẽ được cung cấp bây giờ. Bạn có thể là một trong những sinh mệnh con 
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người mà đã cảm nhận được rất nhiều thứ ở đây trong khi bạn nhận thấy rằng mình 

không cần phải là một người được coi là có biểu hiện tốt về mặt trí năng. 

Sự thông thái là rất khác so với kiến thức. Các bạn có thể có rất nhiều thông tin 

về rất nhiều thứ nhưng thực tế lại thiếu vắng sự thông thái. Kiến thức là tuyến tính, 

trong khi sự thông thái là phi tuyến tính. Kiến thức được thu thập dần dần và theo 

kinh nghiệm, trong khi sự thông thái đến một cách tự nhiên và tức thời. Điều đó nói 

lên rằng, cần có một linh hồn trưởng thành để có thể trao và nhận sự thông thái thực 

sự. Không có các con đường tắt. Sự uyên thâm thực sự trên thế giới của các bạn lúc 

này chính là từng bước trở lại với các nguyên lý và các lớp học của tư duy và đơn 

giản lĩnh hội bức tranh tổng quát của cái điều đang xảy ra trên Trái Đất của các bạn. 

Mặc dầu chuyên luận này có vẻ như sẽ có ích cho cả những người tuyến tính và 

những người phi tuyến tính nhưng nó không thể là một sự thay thế cho những trải 
nghiệm trực tiếp. Chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới mang đến sự thông thái (sự sáng 

suốt, sự uyên thâm, sự khôn ngoan vv…) và sự giác ngộ. 

Các sự kiện xuất hiện trên Trái Đất trong 100 năm tiếp theo sẽ là một thách thức 

lớn đối với các hệ thống niềm tin của hầu hết mọi người. Khả năng buông bỏ những 

ý tưởng sai lầm và những khái niệm xưa cũ đã được nuôi dưỡng trong lòng, bao 
gồm cả những cái được cổ vũ bởi khoa học, sẽ có ý nghĩa tối quan trọng trong sự 

thông hiểu về những điều đang đến. Những người mà đang giữ chặt những niềm tin 

lỗi thời chắc chắn sẽ từ chối những thông điệp này và coi đây như tiếng hét của một 

kẻ điên rồ khi họ nghi ngờ về tính chân thực của sự cộng tác giữa người nhận thông 

điệp này và các thực thể siêu nhiên. 

 

 

 

 

 

TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI 

 

Dẫn nhập 
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Tất cả các tôn giáo chính có một bộ các niềm tin về điều đang xảy ra và sẽ đến 

trên hành tinh Trái Đất. Những người Thiên Chúa giáo có “sự mê ly” (rapture), cái 
vốn là một nhận thức sai lệch của sự thăng lên. Một số tôn giáo nói về “miền đất 

hứa” hay là “mảnh đất của sữa và mật ong”. Các viễn cảnh trong các quyển sách 

linh thiêng của các bạn đã được trao rất nhiều sự tin tưởng, được tôn thờ, được sùng 

bái và được cho rằng đó là sự thật tuyệt đối. 

Trong một số truyền thuyết tôn giáo của các bạn, các bạn có cái được gọi là 

“Jerusalem mới” (New Jerusalem) hay thành phố thần thánh mà đã được đoán trước 

sẽ hạ xuống trên Trái Đất, mang những người được lựa chọn vào Thiên Đàng. 

Một số những lời tiên tri này mô tả các trạng thái của tư tưởng, trong khi những 

cái khác mô tả sự can thiệp của những người ngoài hành tinh khác nhau và các nhóm 

xuất sắc đã thăng lên trong các sứ vụ của Trái Đất. Trong phần tiếp theo, chúng tôi 
sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn liên quan đến các tầm mức can thiệp đang xảy ra trên 

thế giới của các bạn và những sự can thiệp này đã bị diễn giải sai như thế nào. Một 

số những sự can thiệp là một phần của 7 Sự An Bài Thần Thánh và một số là không 

phải. Về cơ bản, các linh hồn phải học cách để phân biệt và nhận thức được sự khác 

nhau giữa sự can thiệp dựa trên các sự An Bài Thần Thánh thực sự, và những sự 
hăng hái quá mức của những người ngoài hành tinh chưa giác ngộ, những người 

đang đóng một vai trò cứu thế. 

Có những người chờ đợi để được đưa lên những phi thuyền không gian. Một số 

đã đặt cuộc sống của họ vào sự giam cầm và đơn giản ngồi chờ đợi để được cứu 

thoát khỏi các cuộc sống không thuận lợi và không thỏa mãn của họ. Ngoại trừ 

những trường hợp hiếm hoi khi họ có tầm quan trọng cao nhất và tốt nhất của linh 

hồn, sẽ không có một sự di tản số đông nào trong những ngày đang đến trên Trái 

Đất. Có những vùng rộng lớn của Trái Đất có thể sẽ tương đối an toàn và ổn định 

trong thời điểm cao nhất của những sự thay đổi của Trái Đất. Những linh hồn giác 
ngộ sẽ được hướng dẫn như nơi nào cần đến và cái gì cần làm trong những giai đoạn 

này. Giữ tĩnh lặng tâm trí, hàn gắn cái Tôi tâm lý, và học cách sáng tạo siêu hình. 

Tất cả sẽ đóng góp một phần trong khả năng của linh hồn để nhận thức và phân biệt 

giọng nói hướng dẫn bên trong thực sự với những hiểu biết sai lệch của bản ngã và 

của những người ngoài hành tinh tiêu cực mà nghĩ rằng họ đang cứu vớt con người. 

Người nhận thông điệp này và người hướng dẫn tinh thần chủ yếu của anh ấy 

đã khám phá và giải thích về chủ để của sự can thiệp ngoài hành tinh vô số lần và 

vì vậy chúng tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì xa hơn điểm này cho đến phần tiếp theo. 

Xuyên suốt chuyên luận này, chúng tôi có thể đề cập đến những lời dạy tôn giáo và 

những hình ảnh nào đó nhằm để làm rõ ràng hơn nữa các nhận thức tôn giáo liên 

quan đến những thay đổi của Trái Đất.  

Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo 
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Tất cả mọi tôn giáo đều có một hạt giống (hay có lẽ một vài hạt giống) của sự 

thật. Các bạn phần lớn đã nghe trích dẫn này bên trong các tổ chức siêu hình của 
các bạn. Theo một cách nào đó, sẽ không thành vấn đề khi theo một tôn giáo nào. 

Tất cả các tôn giáo đều có một dòng sự thật mà chạy xuyên qua chúng, và tất cả đều 

có rất nhiều những sai lệch của các sự thật nguyên thủy. Sai lệch này dẫn đến sự 

dính mắc vào các hệ thống niềm tin sai lệch. 

Một số những tôn giáo phổ biến nhất đã bị biến đổi một cách có chủ ý nhằm để 

nô lệ hóa càng nhiều tâm trí càng tốt bằng việc tạo ra các ý tưởng mà kéo giữ lại sự 

tăng trưởng linh hồn của các tín đồ. Ví dụ, việc đưa các tội lỗi và tội ác vào những 

lời dạy của Thiên Chúa giáo đã tạo ra một hỗn hợp của sự thật và những điều hư 

cấu mà được thiết kế để giữ những tín đồ của các tôn giáo tin vào Thiên Chúa theo 

đuổi mãi mãi và không thể tìm thấy sự thật 

Những người lãnh đạo ích kỷ của các tôn giáo khác nhau đã “nhảy múa” trên 

sự thiếu hiểu biết của số đông quần chúng để duy trì và củng cố quyền lực và sự 

kiểm soát của họ. Đôi lúc điều này được làm một cách có chủ tâm và hiểm độc, 

nhưng phần nhiều là không, những người đang lãnh đạo các tôn giáo khác nhau đã 

đơn giản rơi vào cái bẫy của bản ngã và tin tưởng một cách ngây thơ là họ đang đi 
theo “lời của Chúa” trong khi họ gửi những người lính vào trận chiến và ép buộc 

phụ nữ và trẻ em vào những cỗ máy giết người mới nhất và vào những quả bom 

“thông minh”. 

Họ tin chắc rằng bất cứ ai không tin như họ thì là “kẻ thù” và xứng đáng bị hủy 

diệt. Họ bị thôi miên vào niềm tin là Chúa phải bằng cách này hay cách khác chiến 

thắng ma quỷ và ánh sáng phải chiến thắng trước bóng tối. Những hệ thống niềm 

tin như vậy chỉ duy trì sự đồng hóa với các thế giới của tính hai mặt và chống lại 

linh hồn trong khả năng phá vỡ các ảo tưởng vốn có bên trong các thế giới ảo ảnh 

(các chiều kích thấp 4). 

Bằng chứng trái ngược bên trong những hành động và cách ứng xử như vậy có 

thể đầy rẫy đối với bất kỳ ai mà không bị mê hoặc hoàn toàn bởi những lời dạy mâu 

thuẫn đã được đưa ra khắp các tôn giáo chính. Điều này thường làm chúng tôi bối 

rối trong các thế giới cao hơn khi chúng tôi nhìn thấy các cuốn sách linh thiêng của 

các bạn chứa đầy các khẩu hiệu như “Yêu thương một người khác” hay “Ban phúc 

lành cho kẻ thù của bạn”, và rồi lại chứng kiến bạo lực tàn nhẫn được duy trì nấp 

dưới tên gọi của Chúa. Một số những vị Thầy của các bạn nói là tôn giáo đã giết 

nhiều người hơn bất cứ thứ gì khác trong lịch sử của các bạn. Chúng tôi có chiều 

hướng đồng ý với nhận định này dựa trên các quan sát của chúng tôi. 

Một số những cuộc chiến tranh mà đã xảy ra trên Trái Đất của các bạn là không 

thể hiểu nổi, đăc biệt nếu chúng liên quan đến những tranh cãi về đất đai và cái gọi 

là các tài nguyên “hiếm”. Trong khi chúng tôi nhận thấy có một sự dồi dào không 
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giới hạn trong không gian vô hạn của Vũ Trụ của Tạo Hóa, chúng tôi cũng hiểu là 

phần lớn các bạn đã không thể phá vỡ niềm tin vào sự khan hiếm, và vì vậy mà có 
những người quyết định đi đến chiến tranh dựa trên ý tưởng tranh giành đất đai trong 

khi họ phô bày ra rằng họ đang đi theo tiếng gọi của niềm tin nơi mình. Tuy nhiên, 

sự giết chóc mà thực hiện trong tên gọi của một “Chúa công bình và yêu thương” 

lại là một vấn đề khác. Cũng những linh hồn mà nói Kinh Thánh là “lời của Chúa”, 

đang hiển nhiên coi thường lời của Chúa và chống lại những lời răn chứa đựng trong 

đó, như là “Ngươi không được giết chóc” (Thou shalt not kill). 

Đọc kỹ các cuốn sách linh thiêng của các bạn, và đặc biệt là Kinh Thánh, chúng 

tôi lưu ý là những lời răn dạy là khá cụ thể (bất chấp là chúng có hay không đồng 

nhất với ý chí của TĐ). Ví dụ, nó không hề nói, “Ngươi sẽ không giết chóc, ngoại 

trừ vào thứ 3, hay ngoại trừ khi kẻ thù tin vào Allah hay Jehovah thay vì tin vào 
Jesus Christ”. Thế mà mỗi ngày trên thế giới của các bạn, những quả bom lại biến 

mất như một chứng cứ cho niềm tin: “Chúa của tôi tốt hơn Chúa của anh”.  

Thuốc phiện của quần chúng 

Nhận thức của chúng tôi về điều đang xảy ra phản ánh gần với cái mà một trong 

những lãnh tụ văn hóa hiện đại của các bạn đã nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của 
quần chúng”. Trong trường hợp này, những niềm tin của các tôn giáo chính thống 

được sử dụng để ru ngủ tâm trí không nghi ngờ gì và đi vào một cảm giác nhầm lẫn 

mà nó đồng ý để trút cái chết và sự phá hủy xuống những người dân bình thường 

của các bạn miễn là các bạn quy nó cho Ý Chí của TĐ. Đâu đó, có những người 

thanh minh điều này bằng cách thay đổi những lời dạy ban đầu: “TĐ là Tình Yêu 

và Công Bình, nhưng đôi khi trở nên tức giận và trừng phạt những kẻ tội lỗi”. 

Sự thực là TĐ trở nên tức giận, bởi vì các bạn trở nên tức giận và các bạn là một 

phần của TĐ. Tuy nhiên, trong các chiều kích cao tột cùng, trong cái mà các vị Thầy 

của các bạn gọi là “các thế giới TĐ” (God worlds) có một tình yêu bao la không 
điều kiện mà thấm vào tất cả mọi vật. Có một khía cạnh của TĐ là hoàn hảo, không 

thay đổi đó là tình yêu bất diệt, mãi mãi bất di bất dịch và mãi mãi vượt trên tất cả 

thời gian và không gian. Khi các bạn vượt ra khỏi nhận thức nhị nguyên và vượt qua 

các chiều kích 4 của thời gian và không gian, các bạn sẽ nhận ra sự thật mà tồn tại 

vượt trên tất cả những ảo ảnh của thế giới hàng ngày của các bạn. 

Tôn giáo, khi nó được thực hành bởi phần lớn loài người, tạo ra một vết nứt 

trong tinh thần giữa phần mà muốn làm tốt, và phần mà biểu hiện “cái Tôi đen tối” 

(shadow self) chưa được hàn gắn. Niềm tin vào tội lỗi và tội ác đơn giản bào chữa 

cho các hành động của cái Tôi đen tối, mà không làm gì có ý nghĩa để hàn gắn nó. 

Nếu các bạn tin các bạn là một kẻ tội lỗi đáng thương, thì các bạn sẽ rất có thể đi 

vào sự giết chóc nấp sau vỏ bọc của Chúa để thanh minh cho điều đó. Các bạn sau 

đó chờ đợi để bị trừng phạt bởi Chúa và bắt đầu mong đợi đi đến Địa Ngục và chịu 
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đau khổ muôn đời, và vì vậy các bạn phản ứng với niềm tin điên rồ này bằng cách 

trở nên hưởng khoái lạc và cố gắng để ném mình vào các trò khoái lạc cảm giác 

nhằm tránh sự phán xét không thể tránh được đang đợi bạn. 

Chúng tôi quan sát thấy đồng thời có những người mà cố gắng kéo dài chính 

đáng cuộc sống “sợ hãi Chúa”, và những người đang bao quanh bản thân họ với tất 

cả các trò tiêu khiển, trong dạng của sự giải trí và tính vật chất, để tránh cái chết nào 

đó của linh hồn khi đến ngày phán xét. 

Vấn đề lớn nhất với tôn giáo khi nó tồn tại trên Trái Đất ngày nay, đó là nó yêu 

cầu gắn chặt vào một bộ các niềm tin và các nguyên tắc mà không đồng nhất với 

Luật Thần Thánh tự nhiên. Nhà thờ không khuyến khích các linh hồn chất vấn các 

động lực phía sau tôn giáo. Các bạn được dạy để có niềm tin mù quáng vào những 

người thực thi các lời dạy, như là các mục sư hay các linh mục, và thực hành chính 
xác bài kinh của các bạn và nghe xưng tội, trong hy vọng là có thể Chúa sẽ ban cho 

các bạn hòa bình của Thiên Đàng thay cho những đau khổ của Địa Ngục.  

Một trong những vị Thầy của các bạn đã chỉ ra điều rất đúng đắn là: “Địa Ngục 

là trạng thái của tư tưởng mà xất hiện khi các bạn tin vào điều xằng bậy này”. Bởi 

lẽ phần lớn các bạn đang đọc thông điệp này đã từ chối các sự dạy dỗ tôn giáo của 
các bạn và đang nắm lấy các sự thật cao hơn, chúng tôi sẽ không tiếp tục “thuyết 

pháp để cải đạo”, nhưng chúng tôi mong muốn đưa ra một vài lời đề nghị khi đụng 

chạm sâu hơn đến các tôn giáo dân tộc khi các bạn đi theo con đường thăng lên. 

Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc 

Phần lớn các bạn biết một ai đó mà có thể được coi là một “người theo trào lưu 

chính thống” trong một số tôn giáo. Các linh hồn với một trào lưu chính thống có 

xu hướng chấp nhận các khía cạnh của thực tại mà phù hợp với các quan niệm hẹp 

hòi và giới hạn của họ về TĐ và Sự Sáng Tạo. 

Bởi vì một linh hồn bị bẫy trong một bộ các niềm tin hẹp hòi bị động không có 
nghĩa là một linh hồn như vậy không thể thăng lên hay ít nhất di chuyển vào mật độ 

4. Thường có nền móng chung giữa trải nghiệm của các bạn và của người theo trào 

lưu chính thống. Vấn đề là bám vào một hệ thống niềm tin đặc biệt, mà bản thân hệ 

thống niềm tin đó là không cần thiết. Một số các bạn hiển nhiên có rất nhiều đặc 

điểm chung với những người theo trào lưu chính thống Thiên Chúa giáo, ví dụ, mặc 
dù sự tiếp cận của bạn là khá khác biệt. Cả các bạn và những người theo trào lưu 

chính thống có thể chuyển làn sóng vào sự hiện diện của tư tưởng của Đấng Christ 

và yêu cầu Chúa giúp bạn tiến về phía trước trong cuộc đời của các bạn. Nếu các 

bạn giữ sự phán xét của riêng mình ngoài sự đồng nhất và chỉ tìm kiếm sự hiểu biết 

và yêu thương vô điều kiện từ người theo trào lưu chính thống, anh ấy hay cô ấy có 
vẻ như sẽ rộng mở và dễ tiếp thu các thông điệp về tinh thần đến thông qua bạn. 
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Tinh thần sẽ sử dụng ngôn ngữ mà linh hồn cảm thấy thuận tiện nhất. Một người 

Thiên Chúa giáo được viếng thăm bởi một thực thể mật độ cao hơn sẽ thường nhìn 
thấy thực thể được bao phủ trong các hình ảnh của một vị thánh siêu phàm, trong 

khi đó một phật tử có thể nhìn thấy thực thể mang các đặc điểm của Đức Phật.  

Nếu người theo trào lưu chính thống có thể vứt bỏ sự phán xét và một định 

nghĩa cứng nhắc của thực tại, anh ấy hay cô ấy có khả năng hoàn hảo để làm điều 

đó thông qua sự chuyển tiếp. Khả năng của các bạn để yêu thương vô điều kiện 

người theo trào lưu chính thống sẽ tốt hơn nhiều so với việc cố gắng thuyết phục 

anh ấy hay cô ấy về bất cứ điều gì. Cũng vậy, tránh những người theo trào lưu chính 

thống có thể không phải là lựa chọn cao nhất. Nếu các bạn hấp dẫn một người vào 

cuộc đời các bạn, như một thành viên gia đình hay một người cùng công tác, là một 

điều tốt. Có lẽ trên một số tầm mức người theo trào lưu chính thống muốn một ai 
đó giúp đỡ anh ấy vứt bỏ sự cứng nhắc và rộng mở hơn đối với tinh thần, và có thể 

các bạn là người đóng vai trò đó. 

Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng rơi vào cái bẫy của bản ngã khi cố gắng bắt một 

ai đó phải “nhìn vào ánh sáng”. Cũng vậy, đừng cho rằng các bạn hiểu biết hơn 

người theo trào lưu chính thống, hay giác ngộ hơn. Những linh hồn giác ngộ nhìn 
thấy tất cả mọi người như một sự biểu hiện của TĐ, cũng như chúng tôi vậy. Chúng 

tôi không nhìn linh hồn nào trong Sự Sáng Tạo là thấp hơn chúng tôi hay không tốt 

như chúng tôi. Người theo trào lưu chính thống cũng linh thiêng như các bạn vậy, 

thậm chí nếu anh ấy không có hiểu biết về vấn đề này như các bạn. Ban phúc cho 
anh ấy, cầu nguyện cho anh ấy, và trông đợi anh ấy được nâng lên vào Ánh Sáng 

Vô Hạn và Tình Yêu Thương của TĐ. 

 

SỰ DUY LINH 

 

Như phần lớn các bạn đã biết, sự duy linh có rất ít việc để làm với tôn giáo. Nói 
đến sự duy linh là nói đến sự hiểu biết về vai trò của tinh thần trong cuộc sống hàng 

ngày của các bạn. Các bạn tất cả đều là các sinh mệnh thuộc tinh thần giống như 

chúng tôi. Không có cái gì và không có ai trong toàn bộ Vũ Trụ mà không phải là 

tinh thần. Tất cả đều thuộc về TĐ và tất cả là TĐ. Các bạn là những sự mở rộng của 

TĐ, biểu hiện thông qua các cái Tôi vật lý, tình cảm, tâm trí, astral, ether và nhân 
quả. Các bạn cũng biểu hiện như những linh hồn, các linh hồn tối cao, các đơn hồn, 

tư tưởng của Christ, tư tưởng của Phật, tư tưởng của TĐ cá thể, và tư tưởng của TĐ 

Vũ Trụ.  
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Khi các bạn thăng lên trong sự rung động, tư tưởng trội của các bạn sẽ được 

chuyển đổi từ điểm trọng tâm dựa vào vật lý, tình cảm và tâm trí, đến điểm trọng 
tâm dựa vào astral, ether và nhân quả. Các bạn sẽ nhìn thấy một cách kỳ lạ các yếu 

tố tinh thần trong mọi thứ bởi vì thân thể vật lý của các bạn sẽ chuyển đổi và biến 

hóa vào một dạng thân thể tinh thể ánh sáng. Mắt của các bạn sẽ bắt đầu nhận thấy 

các thế giới ether cao hơn. Tai của các bạn sẽ nghe thấy rung động của các thế giới 

cao hơn. Các bạn sẽ cảm nhận thấy bản chất của những thế giới cao hơn này. Những 
sinh mệnh nổi bật bên trong các thế giới này dần dần sẽ trở nên hữu hình đối với 

các bạn. 

Khi các bạn di chuyển hơn nữa vào các mật độ 4 và 5, nhận thức của các bạn sẽ 

thay đổi và các bạn sẽ trông thấy nhiều những thứ trước đây đã được nhìn thấy trong 

các linh ảnh và các giấc mơ của bạn. Cái gì mà hiện đang có với các bạn thông qua 
linh ảnh bên trong cuối cùng sẽ thể hiện bản thân nó trong các khung cảnh bên ngoài. 

Nhiều nhà danh họa của các bạn đã miêu tả sinh động các thế giới ether và các thế 

giới thần thánh này trong các bức tranh rất đẹp của họ. 

Trái Đất của các bạn sẽ bắt đầu phát sáng, ánh sáng lung linh và rung động với 

các màu sắc không thể nhận thấy bằng con mắt mật độ 3 của các bạn. Khi các bạn 
nhận thấy TĐ bên trong tất cả mọi thứ, các bạn sẽ nhìn thấy TĐ tỏ lộ ra theo nhiều 

cách hơn là hiện nay các bạn cảm nhận được. Tẩy sạch lòng căm thù, bạo lực, những 

thành kiến, sự phán xét, tội lỗi, sự xấu hổ của các bạn, và tất cả các sự đồi bại khác 

của tâm trí và tình cảm rồi các bạn sẽ được đẩy tiến tới. Các bạn sẽ trở nên những 
vị thánh mà các tôn giáo của các bạn đã nói tới. Các bạn sẽ tự nhiên trở nên phụng 

sự lớn hơn và lớn hơn nữa mà không cần phải buộc mình làm “các hành động tốt”. 

Những hành động như vậy sẽ ngay lập tức bùng nổ từ sinh mệnh của bạn khi bạn tự 

giải thoát mình khỏi các thói xấu của sự thiếu hiểu biết. 

Bởi vì các bạn là những sinh mệnh đa chiều, các bạn sẽ phát hiện thấy là có một 
bộ khác nhau của những luật lệ và những nguyên tắc cho mỗi một tầng thứ của sinh 

mệnh. Điều đó nói lên rằng, có những luật và những nguyên tắc của Vũ Trụ mà áp 

dụng cho tất cả các tầng thứ của sinh mệnh. Ví dụ, mặc dầu TĐ ở khắp nơi trong tất 

cả các tầng thứ và các chiều kích của sinh mệnh và những luật của Ngài áp dụng 

cho tất cả các tầng thứ này nhưng vẫn có những vai trò khác nhau cho những khía 
cạnh khác nhau của cái Tôi. Một phần của tâm trí các bạn cần “buông lỏng và để kệ 

TĐ” (let go and let God) trong khi một phần khác của tâm trí các bạn cần chú tâm 

vào các nhiệm vụ hàng ngày của cuộc đời mình. Nhiều linh hồn trên Trái Đất đã bối 

rối ở điểm này. Họ nghĩ rằng họ hoặc là phải buộc tất cả mọi thứ xảy ra, hoặc là 

ngồi yên và đợi cho TĐ làm tất cả mọi việc cho họ (“sự phó thác”). 

Sự thực là, cả hai trạng thái của tư tưởng đều có giá trị, phụ thuộc vào hoàn 

cảnh. Các bạn có thể thấy là cách cao nhất và tốt nhất để đáp lại một khó khăn là 

làm cả hai việc này - phó thác đối với một quyền năng DNA cao hơn di chuyển đôi 
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chân bạn. Đó là bởi vì cái phần mà cần phải phó thác không phải là cái phần mà cần 

phải hành động. Phần mà cần phó thác thường là bản ngã, và cho đến khi nó đưa ra 
các yêu cầu, các sự chờ đợi và các sự phó thác của nó đối với cái Tôi cao hơn, thì 

nó sẽ đi vào cách suy nghĩ rõ ràng và các lựa chọn khôn ngoan hơn. Tuy vậy, cũng 

trong khi đó các bạn vẫn phải sống trong một thế giới mà đòi hỏi một số dạng của 

các hành động hàng ngày (trừ khi các bạn đang thiền định trên một đỉnh núi, ở đó 

các bạn vẫn hành động, nhưng trong một cách thụ động). 

Thêm nữa, các bạn có thể dựa vào thân thể tình cảm để báo cho các bạn nếu có 

một sự không cân bằng trong cách các bạn đang xử lý hoàn cảnh. Nếu việc ngưng 

lại và không làm gì tạo cho các bạn cảm giác khó chịu, hãy chú ý vào cảm giác đó. 

Mặt khác, nếu các bạn đang rất bận bịu, nhưng lại cảm giác bản thân mình không 

hoàn thành được cái gì cả, có lẽ điều chính xác mà các bạn cần làm là dừng lại và 

nghỉ ngơi. 

Có sự Hoàn Hảo Thần Thánh trong mọi khoảnh khắc. Để trải nghiệm sự hoàn 

hảo đó, các bạn có thể dừng lại và không làm gì trong một thời gian. Buông lỏng và 

để kệ TĐ. Phó thác mọi thứ cho Ngài. Từ bỏ cuộc đua vô lý, ít nhất trong một lúc. 

Nếu các bạn có thể nhìn thấy sự hoàn hảo của cuộc sống trong lúc đang bận bịu, thì 
các bạn có vẻ đang làm công việc đúng đắn trên thế giới. Người nhận thông điệp 

này có một kỹ thuật nơi đó anh ấy yêu cầu các học viên liệt kê các thú vui ưa thích 

của họ và rồi tìm một cách để kiếm sống từ những thú vui đó. Kỹ thuật này được 

thiết kế để làm cho các bạn đi theo con đường cao nhất và tốt nhất của sự phụng sự. 

Quên đi những điều mà bạn đã học được trong quá khứ về sự phụng sự. Nếu 

các bạn không hạnh phúc và nếu các bạn không ban tặng cho chính mình, thì các 

bạn sẽ không có nhiều điều để ban tặng cho những người khác. Có nhiều thực thể 

đang làm việc với Trái Đất mà đang ban tặng lời khuyên là: “Đi theo niềm vui của 

bạn”. Mặc dù đây không phải là tất cả những thứ mà các bạn cần làm, nó chỉ là một 
phần quan trọng trên con đường của các bạn. Công việc phụng sự thường mang đến 

một cảm giác của niềm vui, nhưng trừ khi các bạn đang làm cái điều mà linh hồn 

các bạn thực sự khao khát, còn không các bạn sẽ không ở trong sự phụng sự tối đa. 

Bởi vậy, điều quan trọng là kết nối được với cái mà linh hồn các bạn thực sự khao 

khát, và đó là mục đích cho bài tập bên trên. Các hoạt động và các dự án mà mang 
cho các bạn niềm vui lớn nhất là các chỉ dấu của cái điều mà linh hồn các bạn khao 

khát nhất trong cuộc đời. Tất nhiên, các bạn phải vượt qua mọi niềm tin tiêu cực mà 

nói rằng các bạn không thể làm cái điều mà bản thân mình thực sự yêu thích, hay 

cái đó là quá khó khăn, hay thiên hạ sẽ cười chê, vv… Đó là lý do tại sao chúng tôi 

tính đến phần hàn gắn tâm lý. 
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XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 

 

Rất quan trọng khi các bạn nhận ra là chúng tôi mới chỉ đề cập đến những yếu 
tố chủ yếu vừa đủ trong cuộc thảo luận của chúng ta về những thay đổi của Trái Đất 

sẽ tác động thế nào đến các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau mà loài người dựa vào 

để thu nhận kiến thức của họ. Bởi vì sự quan trọng của nội dung này, kênh kết nối 

của chúng tôi sẽ sắp xếp những thông điệp của chúng tôi trong dạng một cuốn sách 
và chúng có thể không cần thiết được đọc theo thứ tự mà chúng đã được nhận. Điều 

này là do lượng thông tin được truyền tải là quá lớn để có thể bố trí thích hợp trong 

một cách ngắn gọn và hợp lý. Các bạn cần lưu ý là chúng tôi thường hay lặp đi lặp 

lại cùng một thông tin trong các cách hơi khác nhau từ lần này đến lần khác. Điều 

này là có chủ ý. Nếu các bạn nhìn nhận từ vài góc độ khác nhau về cùng một thực 
tại, nó giống như quan sát con voi từ các hướng. Cuối cùng các bạn sẽ có được một 

cái nhìn khá tốt và đầy đủ về bản chất của con voi. 



https://thuviensach.vn

 491 

Các tác động xã hội học của những thay đổi của Trái Đất hầu như là sự quan 

tâm lớn nhất của chúng tôi và của các nhóm khác hiện đang trợ giúp Trái Đất của 
các bạn. Khi chúng tôi nói chi tiết đến các vai trò của những nhóm ngoài hành tinh 

và những nhóm của Trái Đất khác nhau, các bạn sẽ hiểu chúng tôi có ý gì. 

Vấn đề tâm lý học của sự sợ hãi chiếm ưu thế trội trong những vấn đề diễn ra 

bên trong các cấu trúc xã hội của các bạn. Nỗi sợ hãi sự thay đổi, đặc biệt, sẽ đóng 

một vai trò lớn trong việc làm thế nào các sinh mệnh con người đối phó lại những 

thay đổi tăng tốc đang diễn ra trên Trái Đất. Xã hội của các bạn được xây dựng để 

thưởng công cho những cá nhân nào ứng xử bằng các phép tắc và phù hợp tốt trong 

phạm vi giới hạn của một “chiệc hộp” tâm trí giả thiết. Chúng tôi không tin vào bất 

cứ một giải thích nào khác về sự cần thiết của “chiếc hộp”, khi các bạn tất cả đều đã 

quen thuộc với các hệ thống niềm tin giới hạn và các khuôn mẫu suy nghĩ theo thói 

quen. 

Phần đông loài người do đó sợ phải trèo ra ngoài “chiếc hộp tiện nghi” (hay là 

lối mòn) mà trong đó họ tìm thấy bản thân mình và sẽ chờ đợi cho đến khi có một 

cuộc khủng hoảng xảy ra ngay trước mắt trước khi họ hành động. Nhiều người trong 

số họ giống như những con hươu cứng đờ trước ánh đèn pha của xe tải. Họ bị tê liệt 
trong một trạng thái sốc, thờ ơ, hay phủ nhận. Tâm lý “công việc vẫn như thường” 

sẽ dẫn đến một kết thúc bất ngờ rất sớm và những người mà cả cuộc đời họ đầu tư 

vào việc giữ gìn mọi thứ làm sao về cơ bản không thay đổi là những người sẽ có 

thời gian khó khăn nhất đương đầu với những sự thay đổi. Hệ thống truyền thông 
của các bạn bị dành cho việc duy trì sự thiếu hiểu biết của số đông quần chúng hầu 

cho những người có ảo ảnh về sự kiểm soát có thể tiếp tục duy trì ảo ảnh đó của họ. 

Cái ảo ảnh được duy trì chỉ kéo dài chừng nào số đông quần chúng tin rằng họ có 

thể bị kiểm soát, hay kéo dài khi họ không biết về toàn bộ kết cấu của sự kiểm soát 

và sự thống trị. Do đó, cái gọi là “các lực lượng đen tối” mà kiểm soát xấp xỉ 80% 
tài sản hữu hình của thế giới là phụ thuộc vào một sự thiếu hiểu biết trong tư tưởng 

của số đông quần chúng. 

Ngay khi đủ một số lượng con người bắt đầu thức tỉnh đối với cái điều đang 

diễn ra bên trong kết cấu quyền lực của giới cầm quyền tinh hoa, trò chơi sẽ tan rã 

nhanh chóng. Cách tốt nhất, và xét đến cùng để vượt qua ảo ảnh của sự kiểm soát 
vv... là phát triển tư tưởng của nhiều người đến điểm mà tại đó những trò hài hước 

của một vài linh hồn tuyệt vọng nhằm duy trì sự kiểm soát lên số đông quần chúng 

không còn ảnh hưởng gì về mặt tinh thần và tâm lý lên các bạn. Các bạn sẽ trở nên 

hiểu biết rằng hạnh phúc của các bạn đến từ bên trong và không có gì để làm với 

nguồn cung cấp và nhu cầu bên ngoài. 

Về mặt vật lý, sẽ có vẻ như mất khá nhiều thời gian để các bạn tự giải thoát ra 

khỏi các sự kiểm soát, các quy định và các thế lực mà bề ngoài đang thống trị thế 

giới của các bạn. Tuy nhiên, như người nhận thông điệp này và những người hướng 
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dẫn của anh ấy đã nói từ trước, có thể trở nên vô hình về mặt tâm lý (và cuối cùng 

vô hình về mặt vật lý) đối với những người muốn tìm kiếm để gây hại. Do đó, người 
nhận thông điệp này và những người khác đã, thường lựa chọn ở nguyên chỗ cũ 

“dưới tầm kiểm soát” cho đến khi họ đồng nhất thành công các vấn đề về mặt tâm 

lý của họ và chắc chắn họ sẽ không còn trao sức mạnh của họ, một cách công khai 

hay lén lút, cho bất cứ cái gì hay bất cứ ai ngoài bản thân họ 

Nói một cách khác, quyền năng và sự hiện diện của TĐ cuối cùng sẽ  biểu hiện 

bản thân nó thông qua những Lightworker của Trái Đất một cách mạnh mẽ đủ để tự 

động tạo ra sự miễn nhiễm đối với sự tiêu cực của giới cầm quyền tinh hoa. Điều 

này không có nghĩa là các bạn nên phớt lờ các mệnh lệnh của các phe nhóm cai trị 

và kiểm soát. Điều quan trọng là duy trì sự hiểu biết về các hoạt động của họ và 

trạng thái của tư tưởng, trong khi ghi nhận bản chất sai lầm của các hệ thống niềm 
tin của họ. Cố gắng tránh quan hệ với họ mà chỉ phục vụ cho việc khuếch đại các 

ảo ảnh, khi sự xa lánh là một dạng của sự sợ hãi, và nỗi sợ được trao vào tay của 

những người đã mất đi sự lôi cuốn (giới cầm quyền). 

Khi Trái Đất tiếp tục gia tốc vào các tần số cao hơn, các thành viên của giới 

cầm quyền tinh hoa mà đang đầu tư vào quyền lục, sự kiểm soát và sự cai trị sẽ nhận 
thấy khó khăn đang ngày một tăng lên để có thể duy trì sự hiện diện của họ trên thế 

giới của các bạn. Đó là bởi vì các rung động được kết hợp với lòng khao khát quyền 

lực và sự thống trị ích kỷ có một tần số rất thấp, và tần số đó sẽ trở nên ngày càng 

lệch pha so với tần số mới phát ra của Trái Đất. Một tỷ lệ phần trăm lớn những 
người cai trị hiện tại sẽ trải nghiệm sự hoạt động khác thường của hệ thống miễn 

dịch trong vòng vài năm nữa. Một số trong họ sẽ “nhìn thấy ánh sáng” và thay đổi 

cách hành xử, lựa chọn một con đường của sự hàn gắn và ăn năn cho những lỗi lầm 

mà họ đã nhận ra. Những người khác sẽ trở nên điên loạn trong quang cảnh lãnh 

đạm của thế giới, và kết thúc bằng một con đường của sự tự phá hủy. Một số có thể 

mang theo những người khác hủy diệt cùng với họ. 

Tất cả các bạn đã hiểu câu chuyện các con cừu đi theo con đầu đàn của chúng 

lao xuống một vách đá. Chúng tôi thấy trước một nhóm nhỏ, nhưng có một số lượng 

linh hồn đáng kể lựa chọn phương cách này để ra đi khỏi hành tinh Trái Đất. Cho 

dù họ tham dự vào chiến tranh, hay chấp nhận tiêm một số mô gây ra ung thư vào 
cơ thể họ để “giữ họ an toàn” hay bị lừa ăn thức ăn bị bỏ độc, thì phương pháp ra đi 

đều là không thích hợp. Phương pháp ra đi không là cái gì quan trọng, nhưng đúng 

hơn là bản thân quyết định ra đi và động lực đằng sau quyết định đó. Xét đến cùng, 

không có các bước thụt lùi trong Sự Sáng Tạo của TĐ, nhưng trong các thế giới 

thấp, các bước thụt lùi xuất hiện như một thực tại của cuộc sống. 

Các linh hồn mà làm những sự lựa chọn đáng thương sẽ tái sinh trên một thế 

giới khác thích hợp hơn để học các bài học một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ 
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sẽ không thất bại, bởi vì sự thất bại về bản chất là một ảo ảnh, nhưng họ sẽ làm chậm 

sự thức tỉnh của mình. 

Bây giờ, chúng tôi sẽ dành một chút thời gian để phản ánh theo nhiều cách xã 

hội của các bạn giữ nguyên sự phủ nhận như thế nào về những thay đổi của Trái Đất 

mà đã xuất hiện và sẽ được tăng tốc một cách nhanh chóng trong những năm sắp 

tới. 

Như các bạn đã biết, các hệ thống truyền thông của các bạn bị kiểm soát bởi vài 
tập đoàn khổng lồ mà lần lượt kiểm soát nhiều ngành công nghiệp mà quảng cáo 

(hay ủng hộ) bản thân các cơ quan truyền thông. Các ngành công nghiệp thực hiện 

quảng cáo có những sản phẩm và những dịch vụ khác nhau để họ đưa ra công chúng 

(hay các công đoạn khác nhau của cái đó). Để giữ lợi nhuận ở mức lớn nhất và kết 

cấu thứ bậc còn nguyên vẹn, họ dựa vào một số lượng không ngừng tăng lên của 
khách hàng và những người tiêu thụ các sản phẩm hay các dịch vụ của họ. Do đó, 

họ có xu hướng ủng hộ những tin tức, những câu chuyện mà vẽ lên ý tưởng là “công 

việc vẫn như thường”. Sau hết, để giữ mọi người mua nhiều và nhiều hơn nữa các 

loại hàng hóa, các bạn phải trao cho họ ấn tượng là cấu trúc kinh tế và xã hội sẽ tiếp 

tục tăng trưởng và trở nên tốt hơn và tốt hơn. 

Một số người hoang mang, hay một sự thay đổi sâu sắc đang diễn ra có xu 

hướng tạo nên một sự biến đổi đáng kể trong các thói quen bán hàng và tiêu thụ. Ví 

dụ, nếu tất cả mọi người trên Trái Đất nhận thấy những ảnh hưởng to lớn đến sức 

khỏe và môi trường của việc ăn thịt bò thì sự tiêu thụ của sản phẩm này sẽ giảm 

xuống đáng kể (mặc dầu sẽ có một bộ phận dân số đơn giản nhún vai và nói, “Okay, 

nó sẽ giết tôi và hành tinh. Ai quan tâm chứ?”) Do đó, ngành công nghiệp sản xuất 

thịt bò sẽ tài trợ cho những phương tiện truyền thông để phớt lờ sự thực và quảng 

cáo sản phẩm là an toàn cho sức khỏe và tốt cho môi trường.  

Phần lớn thời lượng trong các tin tức trên truyền thông hàng ngày của các bạn 
dày đặc với “các thông tin thương mại” hay các đoạn dành cho thông tin về các sản 

phẩm và các dịch vụ khác nhau. Thêm vào đó là chương trình nghị sự của chính phủ 

mà được sự sắp xếp có lựa chọn, và các bạn có một sự thiếu hiểu biết của số đông 

với một quan điểm hẹp hòi về thực tại. Tất cả các bài tường thuật “tin tức” được các 

cơ quan truyền thông phê chuẩn để phát sóng, có vẻ như có hàng trăm tin tức tường 

thuật được xem là không có giá trị. Trong hầu hết các nước trên thế giới của các 

bạn, mọi tường thuật chỉ trích quá mức chính phủ hay các ngành công nghiệp thường 

có xu hướng bị ém nhẹm khỏi công chúng trong truyền thông chính thống. 

Một khía cạnh quan trọng khác của việc giữ sự thiếu hiểu biết của số đông quần 

chúng là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Trong khi đó, điều quan trọng hơn chính là 

chú trọng phát triển các kỹ năng và các năng lực sáng tạo của các bạn, vậy mà lượng 

thời gian cần thiết để chú tâm vào các nhiệm vụ hàng ngày hòng duy trì cho thân 
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thể vật lý của các bạn được an toàn và mạnh khỏe lại không được chú ý. Đạo đức 

nghề nghiệp của các bạn nói rằng các bạn nên là một thành viên có ích của xã hội, 
các bạn phải sử dụng phần lớn thời gian của mình để làm một con hải ly nhỏ bé bận 

bịu, theo những mệnh lệnh của ông chủ, để sản xuất càng nhiều hàng hóa và dịch 

vụ càng tốt và tạo ra càng nhiều lợi nhuận càng tốt cho người sử dụng lao động hay 

cho khách hàng. Các bạn thậm chí có một bang ở Hoa Kỳ (bang Utah ) có biểu 

tượng của họ là một tổ ong. 

Đạo đức nghề nghiệp, được kết hợp với tâm lý tiêu thụ (luôn luôn cần nhiều và 

nhiều hơn các thứ và không bao giờ được thỏa mãn), dẫn đến kết quả là một tỷ lệ 

lớn của dân chúng dành hầu hết thời gian sống của họ để kiếm tiền và tiêu tiền. 

Trong tuần, họ làm việc nhiều giờ để kiếm “bánh mỳ hàng ngày” và vào cuối tuần 

họ đi các phố buôn bán lớn để tiêu số tiền mà họ đã kiếm được vào quần áo, đồ điện 
tử và các thiết bị giải trí mà làm tê liệt tâm trí. Một số linh hồn bị bắt vào trong vòng 

quay kiếm tiền và tiêu tiền này và chỉ tạm dừng một giờ mỗi tuần để đến nhà thờ, 

nơi họ được cung cấp các hệ thống niềm tin được thiết kế để giữ họ sợ hãi về một 

TĐ giận dữ, báo thù. 

Liệu có phải đây là điều kỳ lạ không khi phần lớn các linh hồn trên Trái Đất có 
rất ít hay không có hiểu biết về những thay đổi của Trái Đất đang đến? Một vài 

người đã nghe về bộ lịch của người Maya và biết là có các lời tiên tri về năm 2012, 

nhưng bao nhiêu người thực sự hiểu được cái gì đang diễn ra? Bao nhiêu người thậm 

chí muốn hiểu? 

Để thay đổi xã hội một cách đáng kể, cần có hai phương pháp: 

_ (1) Đề xướng một chương trình rộng lớn của sự giáo dục thực sự. Dạy các 

khóa trong trường học về việc làm một sinh mệnh con người có nghĩa như thể nào. 

Dạy mọi người nghĩ về chính họ (hay là cách nghĩ phê phán). Cấu trúc xã hội theo 

cách mà các người thầy được xem là có giá trị và được trả công xứng đáng với sự 
đóng góp mà họ đã làm đối với xã hội. Người nhận thông điệp này đã một lần lưu ý 

là một người thua cuộc trong một cuộc đấu võ sĩ hạng nặng kéo dài vài phút kiếm 

nhiều tiền hơn một người thầy dạy học làm việc trong cả đời. Tái cấu trúc quyền ưu 

tiên để thực hiện cấp bách sự giáo dục và sự phóng khoáng.  

_ (2) Tạo ra một tình trạng mà mọi người bị buộc phải thay đổi, như là một loạt 
những thay đổi của Trái Đất nghiêm trọng đẩy mọi người ra khỏi sự ngẩn ngơ trong 

lối sống. Nếu các kho lương thực trống rỗng vì mùa màng ngập dưới mực nước 

biển, hay các ngân hàng không có tiền, toàn bộ trò chơi trở thành một sự tạm dừng 

theo cách đáng buồn cười. Điều này hiển nhiên không phải là một cách rất hùng hồn 

để thức tỉnh công chúng, nhưng nó có thể khá hiệu quả, và nó có vẻ như là viễn cảnh 

ở thời điểm hiện tại. 



https://thuviensach.vn

 495 

Kết cấu xã hội của thế giới trong những thay đổi của Trái Đất sẽ, tất nhiên, trải 

qua sự chuyển đổi sâu sắc. Nhiều ngành công nghiệp sẽ biến mất, đặc biệt là những 
ngành mà dựa vào sự duy trì ảo ảnh của quyền lực và sự kiểm soát. Những thực thể 

dựa trên pháp luật (các hãng luật), các công ty bảo hiểm, các công ty cầm cố, các 

ngân hàng, và các tổ chức khác mà tích chứa nghiệp hay dựa vào nỗi sợ hãi và sự 

kiểm soát nhằm duy trì bản thân chúng sẽ bị thay đổi rất nhiều, nếu không muốn nói 

là bị loại trừ. Với một vài ngoại lệ, những ngành công nghiệp này phụ thuộc vào sự 
rủi ro của những ngành khác, hay tác động như những chất môi giới cho những tranh 

luận bản ngã giữa các linh hồn đang tranh đấu để cai trị và kiểm soát lẫn nhau. Hệ 

thống ngân hàng bản thân nó không phải là xấu hay tồi tệ nếu nó đơn giản phục vụ 

để tạo ra những trao đổi hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, như hầu hết 

các bạn đã biết, các ngân hàng trung tâm đã bị tiếp quản bởi các thực thể mà khao 
khát chính của họ là duy trì một vị trí quyền lực bằng mồ hôi nước mắt của tầng lớp 

lao động. Các hệ thống tiền tệ của hầu hết các quốc gia phát triển trên Trái Đất được 

dựa vào cái thường được gọi là “sắc lệnh tiền tệ” (fiat currency) hay tiền tệ được 

quay trở lại đơn giản bằng niềm tin của mọi người vào chính phủ của họ và hệ thống 

ngân hàng. Điều này mang chúng ta đến phần kinh tế trong thông điệp của chúng 

tôi. 

 

 

 

CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI 

 

Dẫn nhập 

Nhiều nước trên thế giới của các bạn đã định kỳ lên kế hoạch bầu cử và các bạn 

có ảo ảnh là các bạn đang bầu lên một tập thể lãnh đạo mà đại diện cho các giá trị 

và các ý tưởng của các bạn. Điều đó không phải là như vậy. Với chỉ một vài ngoại 

lệ, cái gọi là các nhà lãnh đạo “được bầu ra” đã làm rất ít với sự lãnh đạo quần 

chúng. Họ cũng không phải là phần trực tiếp về ảo ảnh của sự kiểm soát, sự thao 
túng và sự thống trị xã hội. Họ chỉ là các con rối của giới cầm quyền tinh hoa, lấy 

các mệnh lệnh của họ từ một tổ hợp các phe nhóm chung lợi ích, những người vận 

động hành lang, và “các thành viên đen tối” mà hoạt động ngoài ngân sách và kiểm 

soát các đảng được bầu lên. 
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Hầu hết các nhà lãnh đạo được bầu lên không có ý tưởng là ai đang kiểm soát 

xã hội. Họ chỉ làm công việc của mình mà chủ yếu liên quan đến việc được tái cử, 
và hiếm khi thắc mắc là họ đang làm gì. Như các hệ thống xã hội khác, các kết cấu 

chính trị sẽ bắt đầu tan vỡ khi Trái Đất đạt tới đỉnh điểm của sự thay đổi. Nhiều vụ 

bê bối chính trị sẽ mang ra ánh sáng sự đồi bại mà đã hiện diện ở đó từ rất lâu, nhưng 

đã bị bỏ qua do bởi sự phủ nhận của số đông chính khách và những người có liên 

quan. 

Giải pháp, như thường lệ, là để cho mỗi cá nhân bên trong hệ thống chính trị 

tiến hóa lên trong sự hiểu biết lớn hơn về bản chất của linh hồn, và để họ nhận ra là 

không có nhân vật quyền thế nào đang cứu giúp họ ngoài chính bản thân mình. Các 

cá nhân được khai sáng tạo ra các nhóm được khai sáng, mà lần lượt tạo ra các chính 

sách và các thủ tục được khai sáng. Đó là con đường duy nhất để các cấu trúc chính 
trị của Trái Đất thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Như các vị Thầy của các bạn đã tuyên 

bố lặp đi lặp lại rằng: “Sự thay đổi bắt đầu từ bên trong mỗi một người trong các 

bạn”. 

Các cấu trúc xã hội và chính trị của các bạn có vẻ như sẽ tan vỡ hoàn toàn trước 

khi chúng được xây dựng lại. Có thể có một thời kỳ kéo dài của những sự hỗn loạn 
và lộn xộn khi các cấu trúc cũ sụp đổ. Nhiều cá nhân sợ hãi sẽ viện đến bạo lực và 

những người khác trở nên điên loạn trong một cố gắng hão huyền để bảo vệ cái mà 

họ nghĩ là của họ. 

Ở đất nước của người nhận thông điệp này (Hoa kỳ), sẽ có thể có một thời kỳ 

cách mạng thứ hai khi mà tầng lớp lao động đơn giản từ chối ủng hộ giới cầm quyền 

tinh hoa thêm nữa. Họ có thể lựa chọn dừng đóng thuế, hay tiếp tục chịu đựng những 

luật lệ và những thủ tục của các trò chơi của giới cầm quyền tinh hoa. Họ có thể 

hình thành nên các hệ thống tiền tệ của riêng họ và ngừng trao đổi với tiền tệ sắc 

lệnh. Một số cộng đồng trong số họ có thể hình thành lực lượng dân quân. 

Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự 

Như đã nói nhiều lần trước đây, các chính phủ trên thế giới phần lớn bị điều 

khiển bởi một giới cầm quyền tinh hoa, thường được gọi là “Illuminati”, nó gồm 

một lượng nhỏ các cá nhân và các tổ chức mà làm những quyết định tác động đến 

phần lớn thế giới. Mục đích ban đầu của Illuminati là soi sáng trái tim và tâm trí của 
những người tìm kiếm các mục tiêu tinh thần. Ngày nay, chỉ khoảng 10% các thành 

viên của nó là vẫn giữ được mục đích ban đầu đó. Phần lớn đã trở nên mê mờ bởi 

ảo ảnh của quyền lực và sự kiểm soát. Khi thế giới tăng tốc hướng đến mật độ 4, 

hầu hết các nhà lãnh đạo sẽ nhận thấy khó khăn ngày càng tăng lên để giữ lại ảo ảnh 

về sự kiểm soát. Ảo ảnh này, như hầu hết các ảo ảnh, cần rất nhiều sự bí mật và sự 

phủ nhận. Ngay khi ánh sáng chiếu vào bóng tối, bóng tối biến mất, và như vậy 
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những vùng tối tăm của Illuminati sẽ phụ thuộc vào việc bị giấu diếm và che đậy 

trước ánh sáng chiếu rọi. 

Một số các thành viên giác ngộ hơn của giới cầm quyền tinh hoa hiểu biết là sự 

thay đổi vĩ đại đang tới. Họ có thể hay không thể hiểu được các khía cạnh tâm linh 

của sự thay đổi, nhưng họ có thể nhìn thấy là hành tinh đang hết đi các nguồn tài 

nguyên có thể kiếm được một cách dễ dàng và khí hậu đang thay đổi. 

Một số các thành viên Illuminati đã chuyển “nguồn dự trữ đen tối” của họ vào 
các kế hoạch chi tiết được thiết kế để bảo vệ bản thân họ trong những sự thay đổi 

của Trái Đất. Họ đã xây dựng các hầm ngầm mở rộng dưới đất và các khu vực kho 

chứa, và thậm chí đang xây dựng các thành phố ngầm dưới đất, nhằm để giữ các 

thành viên của họ trong tầm kiểm soát khi bề mặt Trái Đất trải qua các biến cố. 

Vào một lúc nào đó, những nhà cầm quyền sẽ làm bất cứ điều gì mà họ có thể 
để giữ việc kiểm soát các nguồn lực khan hiếm. Họ sẽ khởi động các cuộc chiến 

tranh với mục đích rõ ràng để giành sự kiểm soát các nguồn dầu lửa và nước sạch. 

Khi họ trở nên tuyệt vọng hơn, họ thậm chí sẽ bỏ qua các nghi thức thông thường 

của luật pháp quốc tế để ủng hộ sự xâm chiếm tàn nhẫn. Họ sẽ hủy bỏ hệ thống kiểm 

tra và cân bằng quyền lực mà nhiều chính phủ đã tạo dựng nên như một cách để 
phân phối quyền lực một cách công bằng hơn ra khắp hệ thống. Họ sẽ có vẻ như 

viện đến các hành động quyền lực khẩn cấp (hay thiết quân luật) để bắt tuân theo 

những luật này. Các nhà cầm quyền và các quy trình mà họ cảm thấy là cần thiết để 

bảo vệ vị trí của họ trong xã hội. 

Các hệ thống quân đội của thế giới chủ yếu bị kiểm soát bởi những người 

Illuminati. Các chính phủ sẽ bị áp lực và bị ép buộc tham gia chiến tranh, dưới chiêu 

bài là bảo vệ dân tộc. Các thành viên Illuminati sử dụng sự kiểm soát tâm trí và các 

kỹ thuật tuyên truyền khác để thuyết phục mọi người là có một kẻ thù thực sự phải 

chiến thắng. Trong thực tế, kẻ thù duy nhất nằm bên trong tư tưởng của họ, trong 
dạng của sự sợ hãi và niềm tin vào sự chia rẽ. Tuy nhiên, trước khi có đủ số người 

trên Trái Đất nhận ra điều này, sẽ có chiến tranh trên diện rộng. 

Khi dầu lửa và các nguồn tài nguyên khác trở nên khan hiếm hơn, nhiều và 

nhiều hơn các cuộc chiến tranh sẽ nổ ra trong một cố gắng kiểm soát các nguồn cung 

cấp. Hội Đồng Ngân Hà và các tổ chức ngoài hành tinh khác sẽ từng bước chống lại 
việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí điện từ, nhưng việc 

sử dụng các loại vũ khí truyền thống sẽ tiếp tục. Có vẻ như chắc chắn sẽ xảy ra thế 

chiến thứ 3 mặc dù có thể chống lại được nếu có đủ số lượng linh hồn thức tỉnh. 

Một số linh hồn tin rằng chiến tranh sẽ mang đến cho họ điều mà họ muốn (tức là 

các chiến lợi phẩm của cái gọi là các kẻ thù của họ), nhưng trong thực tế, chiến tranh 

sẽ đẩy nhanh sự kết thúc của thế giới 3D. 
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Một số các tổ chức quân sự sẽ trở nên bị chia rẽ và bị tiêu hao như một kết quả 

tất yếu của các cuộc chiến gần như liên miên và sự vỡ mộng giữa những người lính. 
Một người nào đó trên thế giới của các bạn đã nói: “Điều gì sẽ xảy ra nếu họ gây ra 

một cuộc chiến tranh nhưng không có ai tham gia?” Điều đó cuối cùng sẽ xảy ra. 

Chỉ có rất ít những người lính mạnh khỏe trong các cuộc chiến tranh của những 

người Illuminati. Tất nhiên, họ sẽ cố gắng sử dụng các loại vũ khí mới nhập ngoại 

mà yêu cầu ít nhân lực hơn, nhưng các cố gắng của họ để khởi động các loại vũ khí 
này sẽ chủ yếu thất bại. Họ không thể đơn giản bấm nút và hủy diệt các kẻ thù của 

họ bằng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Những người dân thường sẽ bị bắt tuyển 

vào quân dịch những người mà thường là quá trẻ hay quá già để chiến đấu. Điều 

này sẽ vấp phải rất nhiều sự phản kháng, và sự đào ngũ sẽ tăng cao. 

Với một sự thiếu hụt tiền và các nguồn tài nguyên để giữ việc xây dựng quân 
đội một cách hợp pháp, các thành viên đen tối khác nhau sẽ tiếp quản, với các nguồn 

dự trữ gần như không giới hạn của họ, nhưng có một điều họ vẫn phải phụ thuộc 

vào để giữ các cuộc chiến của họ tiếp diễn là sự tham gia của những người lính. 

Nhiều người lính sẽ bị ốm (từ các chất độc hóa học như là uranium nghèo), những 

người khác sẽ thức tỉnh về mặt tinh thần và bắt đầu đặt câu hỏi tại sao họ lại đánh 
nhau. Một số chỉ huy của họ cũng sẽ đặt câu hỏi về hiện trạng và bắt đầu tăng trưởng 

về mặt tinh thần. 

Sự hiện ra Trái Đất mới 

Cuối cùng dân số của Trái Đất sẽ bắt đầu sụt giảm và các nguồn tài nguyên giữ 

lại sẽ bắt đầu tăng trưởng, và sự cân bằng sẽ được lập lại. Có thể có những vùng 

rộng lớn của hành tinh sẽ không có người sinh sống trong nhiều năm, hoặc là do 

chiến tranh, hay do thay đổi khí hậu, hay do bệnh dịch. Hầu hết những thành phố 

ngang mực nước biển sẽ bị tàn phá. Nước biển sẽ dâng lên và xóa sạch các đường 

bờ biển. Xác chết sẽ chất đống khi sự hư hỏng của hệ thống miễn dịch tăng lên. Sự 
ô nhiễm từ các phương tiện chiến tranh sẽ làm những vùng đất rộng lớn nhiễm độc 

hóa học. Các đợt khô hạn và các trận lụt sẽ dẫn những người sống sót di cư để tìm 

kiếm thực phẩm và nước. 

Trong khi đó, các cộng đồng tự cung tự cấp sẽ phát triển và phồn vinh. Mặc dù 

họ sẽ vẫn bị nhìn thấy về mặt vật lý bởi những kẻ muốn tấn công, song rung động 

cao của họ sẽ làm cho họ vô hình về mặt tâm lý. Những băng đảng lưu động của 

binh lính và các băng cướp sẽ đúng là đi ngang ngay qua các ngôi làng hòa bình mà 

không nhìn thấy họ. Những Lightworker sẽ được bảo vệ bằng nhiều cách. Khi họ 

phóng ra các rung động tích cực, các nhân viên chính phủ, quân đội và các thành 

viên Illuminati sẽ hoặc là bỏ qua họ hay là không thể tìm thấy. Để bảo vệ mình, 

những người giác ngộ sẽ “làm yếu màn hình radar”. 
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Những người mà đang nghe tiếng nói bên trong của TĐ sẽ được hướng dẫn như 

là ở đâu sẽ là an toàn trên Trái Đất. Họ sẽ gặp gỡ với những người khác cũng đang 
nhận những linh ảnh tương tự. Họ sẽ được hướng dẫn cách làm sao để tạo ra một 

chính phủ giác ngộ mà không giống các hệ thống đang hấp hối trong các vùng an 

toàn của thế giới. Một lúc nào đó, họ sẽ trải qua nhiều khó khăn, và các bản ngã của 

họ vẫn cố gắng để can thiệp vào. Tuy nhiên, các hội đồng sẽ gồm những người sáng 

nhất và tốt nhất, và các hội nghị của hội đồng sẽ mang đến sự sáng suốt to lớn. Tất 
cả các linh hồn sẽ được trân trọng và tôn kính. Một lúc nào đó, các cộng đồng sẽ có 

phần tách biệt với phần còn lại của thế giới, nhưng cuối cùng, họ sẽ hình thành một 

mạng lưới của ánh sáng mạnh mẽ khắp toàn cầu. 

Lời khuyên của chúng tôi cho những người trong các bạn đang đọc thông điệp 

này là giống như nó đã luôn là như vậy. Tăng trưởng, tiến hóa và mở rộng sự hiểu 
biết về Tình Yêu và Tình Thương không giới hạn bên trong cái Tôi của các bạn. 

Hãy đến với trung tâm sinh mệnh của các bạn. Cư trú trong tư tưởng của TĐ. Thực 

sự không có con đường nào khác nếu các bạn muốn giải phóng khỏi các ảo ảnh của 

thế giới này. Các bạn có sự giúp đỡ của chúng tôi và sự giúp đỡ của Hội Đồng Ngân 

Hà. Các bạn có nhiều sự giúp đỡ hơn bao giờ hết. 

 

 

 

 

KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI 

 

Dẫn nhập 

Khi Trái Đất tiếp tục tăng tốc trong sự tiến hóa của cô ấy và các tần số rung 

động tăng lên, các hình tư tưởng và những khao khát của các Lightworker trên Trái 
Đất sẽ được biểu hiện ra. Như đã nói chi tiết trong mục tâm lý học, một sự tăng lên 

của tần số rung động sẽ tự động mang ra bề mặt của tư tưởng tất cả những thứ đã bị 

che dấu, đè nén hay phủ nhận. Một số linh hồn sẽ có khả năng chịu đựng sự làm 

sạch nhanh chóng và mạnh mẽ này, trong khi những người khác sẽ trở nên không 

sẵn sàng và không thể đương đầu nổi với sự thanh lọc cần thiết nhằm để thăng lên. 
Nhiều hệ thống đồi bại đang hiện diện trên thế giới của các bạn sẽ được mang ra 

ánh sáng theo cùng một phương thức, và sẽ là khá đau đớn cho hầu hết những người 
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đối diện với những loại “ma quỷ” này trong tâm trí họ. Một hệ thống như vậy liên 

quan đến kinh tế học của các bạn. 

Sự kiểm soát của các hệ thống tiền tệ trên thế giới bởi một giới cầm quyền tinh 

hoa đã hoạt động hàng nghìn năm, mặc dầu phương pháp luận đã thay đổi kể từ 

những nền văn minh sớm hơn. Trong cái gọi là đế chế Rome, thuế má đã là một kế 

hoạch chủ yếu. Những người thu thuế cho chính phủ đã đi từ nhà này đến nhà kia 

và thường lấy đến 90% tài sản của dân chúng. Trong môi trường công nghệ hiện tại 

của các bạn, bộ dạng trơ tráo của sự kiểm soát đã được thay thế tinh vi hơn, tuy thế 

cũng xảo quyệt hơn, các biện pháp bòn rút tài sản từ những người dân thường và 

tập trung chúng trong tay của một vài cá nhân. 

Như chi tiết trong nhiều bài viết về nền kinh tế thay thế của các bạn, các bạn có 

một hệ thống mà được gọi là nghiệp vụ ngân hàng “dự trữ nhỏ” (“fractional reserve” 
banking), trong đó tiền được in ra và phân bổ theo một cách như thế nào đó để làm 

cho các tài sản ảo của ngân hàng được thay thế bằng các tài sản thực, có nghĩa là 

giấy được đổi lấy các thứ có giá trị thực trong thế giới của các bạn, như là nhà cửa, 

đất, mùa màng, vv... Các ngân hàng cho vay những tài sản ảo này (tiền giấy), những 

người vay sau đó trả lãi trên khoản vay. Lãi suất được thỏa thuận, mà làm cho “giá 
trị” của tiền giấy thấp hơn (nếu các bạn có thể trừ một cái gì đó cho số không ở thời 

điểm ban đầu). Khi người vay không thể trả được nợ, (thường do sự lạm phát gây 

ra bởi chính hệ thống dự trữ nhỏ), ngân hàng lấy lại tài sản của người vay (có giá trị 

thực). Giờ đây ngân hàng đã nhận được một cái gì đó từ tay không, và những người 
chủ của ngân hàng đã giành được các nguồn lực có giá trị thực trong sự trao đổi 

bằng sự vận hành phiền phức của một vài nhà máy in tiền và sự phân phối một vài 

mẩu giấy. 

Chúng tôi không đi nhiều vào chi tiết về bản chất của hệ thống kinh tế của các 

bạn bởi vì các bạn có thể tìm thấy thông tin này từ các nguồn khác. Tuy nhiên, chúng 
tôi sẽ nói chi tiết một số những viễn cảnh mà chúng tôi nhìn thấy có thể xảy ra trong 

những năm sắp tới. Các viễn cảnh này được dựa trên vài khuôn mẫu năng lượng, 

bao gồm các tác động của sự tiến động thẳng hàng và Sự Chuyển Đổi Thiên Hà lên 

tư tưởng của các chủ ngân hàng và các kế hoạch kiếm tiền của họ. 

Chúng tôi cũng chỉ ra một cách tóm tắt những thảm họa đang tăng lên một cách 

tự nhiên mà do con người tạo ra trên thế giới của các bạn sẽ hiện ra một cách nổi 

bật trong cơ cấu của kinh tế học. Các bạn có vài yếu tố, một số trong đó các bạn đã 

biết, mà chúng tôi sẽ mô tả chi tiết ở thời điểm này. 

Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến 

Tác động lớn nhất đối với các hệ thống kinh tế của các bạn sẽ đến từ sự kiện là 
các mức độ của sự đau ốm và bệnh tật trên hành tinh của các bạn chắc chắn sẽ tăng 
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lên đột ngột trong vài năm nữa. Khoảng 75% đến 80% các linh hồn trên thế giới của 

các bạn sẽ có thể không lựa chọn thực hiện sự chuyển đổi với Mẹ Trái Đất. Không 
phải tất cả họ sẽ đơn giản đi ngủ và không thức dậy nữa. Phần lớn trong số họ sẽ tin 

rằng họ muốn sống sót. Cơ cấu sống sót của họ sẽ góp phần và cố gắng để giữ các 

thân thể của họ hoạt động, cho dù các linh hồn của họ đang đặt áp lực lên họ để gói 

gém các công việc của cuộc đời này và di chuyển đến một thế giới khác.  

Kết quả của trận chiến giữa thân thể và linh hồn (thực sự là giữa thân thể và tâm 

trí, bởi lẽ linh hồn không tranh đấu) sẽ có rất nhiều người bị ốm và trở nên phụ thuộc 

vào hệ thống y tế để được chăm sóc. Trong ngôn ngữ 3D, điều này sẽ biểu hiện như 

sự tăng lên của các căn bệnh dị ứng, các phản ứng hóa chất, các virus làm yếu cơ 

thể, các sự nhạy cảm với vi khuẩn, các loại mốc và nấm và “các căn bệnh môi 

trường”, cũng như các loại ung thư mãn tính, các bệnh tim và phổi. Cái gọi là “các 
căn bệnh ngoại lai” sẽ  xuất hiện, mà suy cho cùng chỉ là các vi-rút và vi khuẩn lai 

có khả năng thâm nhập vào hệ thống miễn dịch đã bị yếu đi của con người. 

Tất nhiên, có một số chất sinh học phục vụ chiến tranh được sử dụng bừa bãi, 

nhưng như chúng tôi đã thảo luận trước đây, loại nguy hiểm hơn của các loại vũ khí 

này không được phép phổ biến vượt trên một giới hạn nào đấy. Phần lớn các bệnh 
tật xảy ra là do bởi khao khát của linh hồn muốn rời khỏi hành tinh này khi những 

thay đổi trở nên rõ ràng hơn. 

Khi nhiều và nhiều người hơn bị ốm và chết, một gánh nặng khủng khiếp sẽ 

được đặt lên hệ thống chăm sóc y tế của các bạn. Các bệnh viện sẽ đầy bệnh nhân 

và quá tải. Ở các nước mà hệ thống chăm sóc y tế không được chính phủ trợ cấp, 

hàng nghìn người sẽ không thể trả hóa đơn y tế của họ, sẽ tạo ra những sự vỡ nợ 

thêm nữa bên trong hệ thống tín dụng. Ở những nước nơi chính phủ trợ cấp chăm 

sóc y tế, cán cân ngân sách của các chính phủ này sẽ nghiêng đi đáng kể. 

Ở một số nước, các xác chết sẽ chất thành đống trên các đường phố và dọc các 
bờ sông, mà sẽ đóng góp thêm cho sự tăng lên của các căn bệnh truyền nhiễm, vì 

vậy nó sẽ trở thành một vòng xoáy suy tàn đi xuống. Sự tăng lên nhanh chóng về số 

lượng của các loại bệnh dịch sẽ làm đình trệ những công việc thương mại và hoạt 

động của các cơ quan chính phủ, khi mà không đủ số lượng người có khả năng sẵn 

sàng để thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. 

Khủng hoảng năng lượng 

Thế giới hiện đại của các bạn bị phụ thuộc nặng nề vào cái mà các bạn gọi là 

“nhiên liệu hóa thạch”. Những nguồn nhiên liệu phong phú này được tạo ra bởi sự 

hóa thạch của chất hữu cơ truy nguyên từ thời gian của những con khủng long, biểu 

hiện có sẵn nhất của chúng là dầu lửa. Nếu tất cả các giếng dầu trên thế giới của các 
bạn cạn hết vào ngày mai, trong vòng một vài tuần ngắn ngủi, hầu hết nền văn minh 
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hiện đại của các bạn sẽ ngưng hẳn lại. Máy tính các bạn đang sử dụng để đọc hay 

lấy nội dung của chuyên luận này, hay cuốn sách trong đó nó được in ra, ví dụ như 
vậy, chủ yếu sử dụng các sản phẩm của dầu lửa. Nếu các bạn nhìn quanh ngôi nhà 

hay nơi làm việc của mình, các bạn sẽ thấy là gần như tất cả mọi thứ hoặc là trực 

tiếp hoặc là gián tiếp là kết quả của các sản phẩm từ dầu lửa. 

Khi nguồn cung cấp dầu lửa của các bạn bị thu hẹp lại, hay trở nên khó khai 

thác, các trận chiến lớn về chính trị, quân sự và kinh tế sẽ được tiến hành xung quanh 

nguồn cung cấp “hiếm hoi” này. Hầu hết các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới 

hiện nay của các bạn xảy ra tại những quốc gia mà dầu lửa được coi như một trong 

những nguyên nhân chủ yếu của chúng (sau những xung đột tôn giáo). Các bạn có 

thể tìm đọc về chính trị dầu lửa trên các giá sách của các cửa hàng sách được ưa 

chuộng của các bạn. 

Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên 

Tất nhiên, sẽ là một phúc lành khi các bạn đang cạn nguồn dầu lửa, quả thực nó 

là nguồn ô nhiễm chính trên Trái Đất. Các bạn có các học giả đang thuyết giảng về 

các hiệu ứng ấm lên toàn cầu, mà các bạn đã quy cho là làm tăng lượng carbon 

dioxide trên thế giới của các bạn. Trong khi có một chút sự thật trong mối tương 
quan này, một sự thay đổi đáng kể hơn nhiều đối với khí hậu của các bạn đến từ các 

ảnh hưởng của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. Ảnh hưởng tức thì của các cơn bão Mặt 

Trời (khi Mặt Trời của các bạn đi vào vùng trống điện từ) sẽ làm khô và làm nóng 

bề mặt Trái Đất. Đó không phải do nhiệt độ của Mặt Trời có tác động lớn nhất lên 

Trái Đất, đúng hơn là các nhiễu loạn điện từ. Một sự bùng nổ điện từ lớn có thể làm 

tăng nhiệt độ Trái Đất một cách đột ngột hơn là một sự tăng lên của lượng carbon 

dioxide. 

Khi nhiệt độ Trái Đất tăng lên, khuynh hướng tự nhiên của cô ấy là muốn mang 

đến sự cân bằng. Các cơ cấu tự nhiên nào đó sẽ hoạt động và các bạn sẽ thấy cô ấy 
làm những sự hiệu chỉnh lớn để khôi phục lại bản thân đến một nhiệt độ lý tưởng. 

Điều này có nghĩa là các bạn sẽ có các làn sóng nóng bức và khô hạn ở một số vùng, 

trong khi các thời kỳ băng giá tự hồi phục lại ở những vùng khác như là một biện 

pháp đối trọng cân bằng. 

Làm sao sự thảo luận về khí hậu của Trái Đất lại xuất hiện trong vấn đề kinh tế 
học của chúng tôi? Rất đơn giản. Nếu các bạn ngày càng mất đi đất trồng trọt, nguồn 

cung các loại lương thực và các dịch vụ sẽ giảm xuống và giá cả sẽ tăng lên đáng 

kể. 

Ở nước Mỹ, các bạn có một nơi gọi là California, nơi trồng đến một phần tư 

lương thực tiêu thụ của đất nước này. Những nước khác cũng có các vùng nông 
nghiệp tương tự. Phần lớn những vùng nông nghiệp này nằm trong phạm vi cao hơn 
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6 mét so với mực nước biển. Mực nước biển ở khắp nơi trên thế giới đang dâng lên 

nhanh chóng. Trong một khoảng thời gian ngắn, biển sẽ xâm thực các vùng này, 
gây ra hiện tượng nước ngọt nhiễm mặn (có vẻ như các con đê, đập của các bạn sẽ 

không giải quyết được vấn đề này). Điều này sẽ dẫn đến sự phá hủy của trên 90% 

mùa màng ở các vùng này. Tác động tức thì của thảm họa này sẽ là sự tăng lên của 

giá các loại lương thực, từ đó lương thực sẽ khan hiếm. 

Cuối cùng, nếu sự việc tiếp tục, sẽ có sự thiếu hụt lương thực cho hầu như tất 

cả mọi người, nhưng chỉ trong thời gian chuyển tiếp, vấn đề chính là sẽ có nhiều và 

nhiều người hơn nữa không có đủ khả năng để mua được lương thực nuôi sống gia 

đình họ. Cùng lúc đó, các làn sóng nóng bức và khô hạn sẽ làm trầm trọng thêm sự 

thiếu thốn nước sạch trên thế giới của các bạn (không đề cập đến sự tan chảy các 

dải băng và các sông băng). Vì vậy một lượng lớn và lớn hơn nữa của thu nhập sẽ 

được chi tiêu cho các nguồn cung lương thực và nước vốn ngày càng eo hẹp.  

Chúng tôi đã chỉ ra từ trước là chúng tôi không nhìn thấy phần lớn loài người 

chết do đói và khát. Tuy thế mà, sự giảm xuống của nguồn cung lương thực và nước 

sạch sẽ đóng góp vào sự suy tàn của hệ miễn dịch, cái mà chúng tôi thấy như là 

nguyên nhân lớn nhất của sự ra đi của những người 3D thông thường. 

Đối với những người trong các bạn mà được giữ lại với Trái Đất bằng việc đi 

vào các trạng thái mật độ 4 hay mật độ 5, về cơ bản là các bạn phải giảm sự phụ 

thuộc vào những thứ của thế giới này. Các bạn có thể bắt đầu bằng cách đơn giản 

hóa cuộc sống mình, như thế các bạn yêu cầu ít tài nguyên hơn để giữ cuộc sống 

của bản thân mình tiếp tục. Khi các bạn nâng rung động của mình lên, các bạn sẽ tự 

nhiên cần tiêu thụ ít và ít hơn các nguồn cung cấp của Trái Đất. Các bạn có thể bắt 

đầu bằng cách giảm lượng ăn vào các sản phẩm từ động vật (thịt bò, thịt lợn, bơ sữa, 

vv..) khi mà việc sản xuất các loại thực phẩm này tiêu thụ một lượng lớn các nguồn 

lực tự nhiên. Khi các bạn tiếp tục nâng sự rung động của các bạn lên, các bạn sẽ có 
khả năng giảm lượng tiêu thụ của tất cả các sản phẩm từ động vật, trở thành cái được 

gọi là “ăn chay”. Cuối cùng, các bạn sẽ thấy rằng chỉ một lượng nhỏ thức ăn dinh 

dưỡng cao cũng đủ để giữ thân thể các bạn khỏe mạnh. Tại một thời điểm nào đó 

trong quá trình thăng lên của các bạn, các bạn sẽ loại trừ hoàn toàn thức ăn và chỉ 

uống nước. Sau đó nước cũng sẽ trở nên không cần thiết và các bạn sẽ trở nên cái 
mà một số người gọi là một người “breatharian” (người không còn cần ăn uống 

nữa). Cuối cùng, khi thân thể ánh sáng của các bạn trở nên hoàn toàn hoạt hóa, các 

bạn sẽ tồn tại trực tiếp trên năng lượng ether và thậm chí ôxy cũng không còn cần 

thiết nữa. 

Có vẻ như không có nhiều người trong các bạn sẽ đạt tới giai đoạn này trước 
khi hệ thống kinh tế của thế giới sụp đổ. Do đó, sẽ là cần thiết để hình thành “các 

cộng đồng giác ngộ tâm linh tự cung tự cấp” mà người nhận thông điệp này đã nói 

đến. Trong các cộng đồng này các bạn sẽ tạo ra một nơi ẩn náu an toàn, tự trồng 
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lương thực cho mình, kiếm nước cho mình, và sản xuất năng lượng cho mình dựa 

trên Mặt Trời, gió và các nguồn năng lượng điện từ. Các bạn sẽ hình thành nên bộ 
máy lãnh đạo riêng của mình, cái mà sẽ thực sự giống như các hội đồng cao cấp của 

các thế giới giác ngộ hơn. 

Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 

Những người Illuminati và các thế lực kiểm soát khác đang có sự dính líu đến 

nền kinh tế để củng cố quyền lực của họ và bảo vệ bản thân họ khỏi các tác động 
của các nguồn cung cấp khan hiếm, sẽ có vẻ như thực hiện một loạt các biện pháp 

trong những năm sắp tới trên thế giới của các bạn. Những lời tiên tri này có một độ 

sai lệch lớn, như tất cả những lời tiên tri cụ thể, do bởi những nhiễu loạn trong tự 

do ý chí của con người. Chúng chỉ là các nguyên tắc chủ đạo và các triển vọng cho 

các viễn cảnh gần giống nhất theo quan điểm của chúng tôi từ bên ngoài các màng 

chắn của thế giới các bạn. 

Nhằm để đạt được sự kiểm soát tối đa lên quần chúng, các nhà cầm quyền sẽ cố 

gắng tạo ra một đồng tiền chung để thay thế nhiều đồng tiền riêng được sử dụng 

ngày nay ở nhiều nước khác nhau. Điều này nhằm đối phó lại các cuộc khủng hoảng 

tài chính của nhiều nước. 

Phần lớn các nước khắp thế giới sẽ chìm vào một cuộc khủng hoảng tài chính 

nặng nề rất sớm, hầu như chắc chắn không lâu trước năm 2012. Các lý do cho khủng 

hoảng tài chính sẽ là rất nhiều, nhưng tất cả sẽ xoay quanh các chu kỳ thay đổi của 

tự nhiên và do con người tạo ra. Bên dưới chúng tôi sẽ tổng kết các lý do (đã được 

thảo luận trong các trang trước) tại sao phần lớn các nước sẽ trở nên vỡ nợ: 

(1) Giá phi mã của chăm sóc y tế. Khi hệ thống miễn dịch của con người bắt 

đầu hư hỏng, số lượng người phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế sẽ tăng lên đột ngột. 

Dù các bạn có hay không sống ở một đất nước mà cung cấp sự chăm sóc y tế miễn 

phí thì gánh nặng đặt lên nền kinh tế sẽ là rất lớn. 

 (2) Giá mua năng lượng. Cho đến khi các nguồn năng lượng Mặt Trời, gió và 

điện từ được phát triển và phân phối đầy đủ, thế giới sẽ phụ thuộc vào nhiên liệu 

“hóa thạch”, bao gồm dầu lửa, gas và than đá. Sẽ là quá đắt đỏ để xây các lò phản 

ứng hạt nhân như một sự thay thế. 

 (3) Giá của thực phẩm và nước. Khi các nguồn cung cấp thực phẩm và nước 
khan hiếm, sau một thời gian dài, năng lượng và tiền bạc sẽ được chi tiêu cho thực 

phẩm và nước. Trong khi các bạn có sẵn công nghệ để nuôi sống toàn bộ dân số thế 

giới gấp nhiều lần, những người đang kiểm soát công nghệ này sẽ không dễ dàng từ 

bỏ sự kiểm soát của họ. 
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Khi các nước trở nên không thể nuôi sống người dân của chính họ (điều đã xảy 

ra ở một số vùng trên thế giới), họ sẽ vỡ nợ với các ngân hàng trung tâm. 

Các ngân hàng trung tâm sau đó có một lựa chọn. Họ có thể xóa nợ, các biện 

pháp mà về bản chất là phá giá đồng tiền (các bạn có thể theo từng bước một quá 

trình cho vay nặng lãi hay sắc lệnh tiền tệ đã được xây dựng, và các bạn sẽ nhận 

thấy quá trình phá giá đồng tiền diễn ra như thế nào). Hoặc họ có thể cố gắng tịch 

biên đất đai và tài sản của đất nước hay khu vực nào đó và dựng lên một chính phủ 

lâm thời (chế độ độc tài hay hệ thống cai trị bù nhìn). Thêm nữa, cuộc sống sẽ trở 

nên khó khăn hơn cho các linh hồn của đất nước đó hay khu vực đó, và các ngân 

hàng trung tâm và các tổ chức họ kiểm soát có thể củng cố thêm quyền lực và sự 

kiểm soát của họ. 

Một lúc nào đó, quyền lực và sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo tinh hoa sẽ tiếp 
tục tăng cường, nhưng cuối cùng, khi các năng lượng trên Trái Đất tiếp tục gia tốc, 

những nhà lãnh đạo này sẽ trở nên không thể đương đầu nổi với sự tăng lên của các 

tần số. Nhiều người trong số họ sẽ trở nên điên loạn và bắt đầu đánh nhau trong một 

cố gắng tuyệt vọng để giữ lại sự kiểm soát. Các bạn có thể đã nhìn thấy điều này 

trong một số nhà lãnh đạo. Các hệ thống miễn dịch của họ sẽ bắt đầu bị hư hỏng. 
Họ sẽ cố gắng trốn trong những hầm ngầm dưới đất và tự tách mình ra khỏi xã hội, 

nhưng bệnh dịch đến từ bên trong và sẽ theo họ đến những nơi trốn tránh. Họ sẽ ban 

hành nhiều hệ thống thêm nữa của sự kiểm soát trong một cố gắng tuyệt vọng để 

giữ lại ảo ảnh của họ về quyền lực. Họ sẽ có vẻ như phải viện đến bạo lực quân đội 

và phương tiện chiến tranh, cái mà sẽ được thảo luận trong phần chính trị. 

Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế 

Vũ Trụ là dồi dào một cách tự nhiên. Các hệ thống kinh tế của thế giới đã đang 

ở hướng đối nghịch trực tiếp với các luật tự nhiên từ khi chúng được tạo ra. Các hệ 

thống này đã đặc biệt được thiết kế để tạo ra một tầng lớp kiểm soát, hay còn gọi là 
giới cầm quyền tinh hoa, và một tầng lớp lao động, cho dù các hệ thống này được 

gọi là tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, hay một số “chủ nghĩa” khác. Chừng nào 

giới cầm quyền tinh hoa còn muốn kiểm soát tầng lớp lao động, các bạn sẽ còn có 

những hệ thống kinh tế không cân bằng. Từ điển của các bạn định nghĩa “hệ thống 

kinh tế là sự phân phối các nguồn tài nguyên hiếm”. Song trong thực tế, các nguồn 

tài nguyên thực sự không phải là hiếm, do đó các hệ thống kinh tế của các bạn thực 

chất là đang tồn tại dựa trên những điều mà không đúng sự thật.  

Sự khan hiếm, như một biểu hiện của niềm tin tập thể vẫn sẽ tiếp tục bởi vì 

những người được dán nhãn là “có” sợ phải chia sẻ sự thịnh vượng của họ với những 

người “không có”. Những người “không có” này thường đi vào hoàn cảnh của họ 

mang theo một niềm tin là nạn nhân. Thường những thủ phạm (tầng lớp cầm quyền) 

và các nạn nhân (tầng lớp lao động) trao đổi vị trí cho nhau trong các kiếp sống khác 
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nhau để linh hồn có thể có cả hai trải nghiệm khi nó cố gắng hiểu toàn bộ quang 

cảnh của đời sống trên Trái Đất. 

Hãy hiểu là chúng tôi không phán xét cái cách mà mọi thứ diễn ra trên Trái Đất, 

mà chúng tôi chỉ cho rằng các hệ thống này sẽ không hoạt động nữa khi thế giới 

thay đổi sự rung động của nó. Các bạn đã nhìn thấy các hệ thống kinh tế đang bên 

bờ của sự sụp đổ, bởi vì cơ cấu nợ vốn có bên trong các kế hoạch hoạt động ngân 

hàng của hầu hết các nước. 

Giới cầm quyền tinh hoa đang tạo ra cái mà các bạn thường gọi là “nghiệp” và 

tầng lớp lao động đang tạo ra cái thường được gọi là “nghiệp đối lập”. Khi các bạn 

trả lãi trên khoản lãi của một khoản vay ban đầu, các bạn đang trả lại người cho vay 

nhiều hơn sự cân bằng năng lượng đã sai khiến. Do đó, người cho vay tích chứa 

nghiệp và người đi vay tích chứa nghiệp đối lập. Trong khi nghiệp và nghiệp đối 
lập là không thích hợp trong các thế giới cao hơn, trên Trái Đất chúng có xu hướng 

xác định kết quả bài học của một linh hồn. Khi các nạn nhân và các thủ phạm thay 

đổi các vai trò của nhau (nhằm để cân bằng nghiệp của họ), các bạn có cái mà một 

số vị Thầy của các bạn gọi là “sự hiền lành thừa hưởng Trái Đất” (meek inheriting 

the Earth). Sau đó trong đời này, hay trong một đời sống tương lai, những người 
cầm quyền tinh hoa sẽ kết thúc để trở thành những người lao động, và những người 

lao động sẽ kết thúc để trở thành tầng lớp tinh hoa. Mặc dù điều này có vẻ được xem 

là đáng thương đối với tầng lớp lao động hiện nay, song đó không phải là một giải 

pháp cho vấn đề của sự thiếu cân bằng. 

Những người mà tiếp tục chơi các trò chơi này sẽ có cơ hội để tiếp tục trên một 

nhóm các hành tinh được sắp xếp để thu nhận họ. Những người được ở lại với Trái 

Đất sẽ vứt bỏ các trò chơi bản ngã ngốc nghếch này và tập trung vào việc tiến hóa 

và tăng trưởng khi là các linh hồn. Bằng việc khai thác các công nghệ đã được giải 

thích trước đây, sẽ không có sự biểu hiện của khan hiếm và thiếu thốn, và do đó, 
không cần thiết phải tòn tại những người “có” và những người “không có”. Tất cả 

mọi người ở lại trên Trái Đất sẽ trải nghiệm một sự dồi dào phong phú, cả bên trong 

và bên ngoài. 

Khi các linh hồn nâng sự hiểu biết của họ lên, họ sẽ tự nhiên phụng sự lẫn nhau. 

Sẽ không có nhu cầu cho sự cưỡng bách hay thuyết phục bởi những người thuyết 

giáo và cả những người vốn được xem là “người của Chúa” (men of God). Tạo hóa 

sáng tạo một cách tự nhiên, kéo dài và mở rộng bản thân nó một cách vô hạn. Nó sẽ 

không chiếm giữ bất cứ cái gì của bất kỳ ai. “Mặt Trời chiếu sáng lên những người 

công chính và cả những người không công chính là như nhau”. Tạo Hóa không phán 

xét ai đang tán thành các luật của Vũ Trụ và ai đang vi phạm chúng. Tuy nhiên, các 
sinh mệnh con người (và các linh hồn khắp Vũ Trụ) mà khăng khăng đối nghịch với 

các Nguyên Tắc Thần Thánh sẽ trải nghiệm các hậu quả của lối sống mất cân bằng 

với dòng chảy tự nhiên của Tạo Hóa. 
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Một chút về NESARA 

Người nhận thông điệp này đã yêu cầu chúng tôi nói về một trong những chương 
trình kinh tế hiện đang được xúc tiến trên thế giới của các bạn. Chúng tôi thường 

không bận tâm với những dự án cụ thể. Tuy nhiên, do bởi sự phổ biến của điều cá 

biệt này, chúng tôi không muốn bận tâm thêm các quan sát của chúng tôi. Nhớ rằng 

tất cả các quan điểm bao gồm cả của chúng tôi chỉ là, các quan điểm. Mặc dầu chúng 

tôi được xem là rung động ở một tần số rất cao so với Trái Đất của các bạn, điều 

này không trao cho chúng tôi sự tin cậy đặc biệt nào trên và vượt ngoài phạm vi sự 

cống hiến với sự thật của chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ trao cho các bạn quan điểm 

của chúng tôi và điều này không nên được xem như là một cuốn cẩm nang hướng 

dẫn tối ưu đối với bất kỳ ai trong sự chuyển đổi của Trái Đất. 

Chương trình của các bạn được gọi là NESARA (chúng tôi thậm chí không chắc 
những chữ viết tắt này là cho, một cái gì đấy giống như là National Economic 

Security Act for Restoring America), đã được giới thiệu ở đất nước được biết đến 

là Mỹ bởi các thành viên của hội đồng quản trị chính phủ của nó bảy năm trước. Có 

những nguyên lý cơ bản của chương trình mà cung cấp các nguồn lực cho những 

người được xem là dưới mức nghèo khổ theo các chuyên gia và các bộ phận thống 
kê của các bạn. Luật đã bị bác bỏ ở một số tiểu bang (chúng tôi tin điều đó có nghĩa 

là dự thảo luật không bao giờ có cơ hội để được bỏ phiếu trong hội đồng toàn thể 

chính phủ của nước Mỹ). 

Tiếp theo sau sự dừng lại của dự thảo luật, một nhóm người thế hệ mới hăng 

hái quá mức (đó là từ của người nhận thông điệp này, không phải của chúng tôi) 

tiếp tục xúc tiến dự thảo luật cho dù nó không có sự ủng hộ của chính phủ. Nhóm 

linh hồn này tự gọi họ là Dove, hay một cái gì đó giống như vậy, đã nhận được các 

thông điệp qua kênh đề xuất là nếu họ xúc tiến dự thảo luật giữa những người dân 

thường, chính phủ sẽ thực hiện các lời hứa đã làm trong luật ban đầu. Những lời hứa 
này có vẻ như bao gồm việc trao một khoản tiền lớn cho những người dân thường - 

vài triệu dollar mỗi người hay cái gì đó tương tự như vậy. Bởi lẽ chúng tôi không 

đọc các chi tiết của dự thảo luật (và không có mong muốn đọc nó bởi vì nó không 

thích hợp cho mục đích của chúng tôi), chúng tôi không biết nó có thực sự nói một 

điều gì đó như vậy hay không. Bằng cách nhìn vào trường năng lượng, chúng tôi 
không tin đã có bất kỳ dự định nào cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào để phân phối 

nhiều tiền như vậy cho những người dân thường, nhưng có vẻ như một số người 

ủng hộ “thế hệ mới” (new-age) đang tiếp tục hứa là những người dân thường sẽ 

nhận được mỗi người hàng triệu dollar từ chính phủ của họ. 

Cái ý tưởng ở đây là sự giàu có của quốc gia cá biệt này ( USA ) đã được phân 
phối phần nào công bằng cho những người dân thường, thay cho việc tập trung trong 

tay của một vài cá nhân giàu có (giới cầm quyền tinh hoa). Trong khi có những lợi 

ích đối với ý tưởng này, và một số những người đang xúc tiến nó thực sự muốn nhìn 
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thấy tất cả mọi người được phấn khởi với một mức sống cao trên Trái Đất, những 

người chịu trách nhiệm thực hiện các lời hứa hoặc là cực kỳ tiêu cực như giới cầm 
quyền tinh hoa điều hành trên Trái Đất, hoặc là họ làm cho các linh hồn của Trái 

Đất có xu hướng lầm đường lạc lối bởi sự tăng thêm bản ngã của họ. Nhìn vào 

trường năng lượng của nhóm này mà họ tự gọi là Dove, xuất hiện một số trong họ 

là cái mà các bạn gọi là “vị tha” trong khi những người khác bị bắt vào những thói 

xấu của bản ngã. 

Các bạn yêu dấu, hãy để chúng tôi lặp lại một số điều mà chúng tôi đã nói trước 

đây. Có rất nhiều linh hồn (xấp xỉ 80% của những người dính líu đến Trái Đất) vẫn 

đang hoạt động dưới một tư tưởng “chia rẽ”, có nghĩa là họ bị điều khiển chủ yếu 

bởi khao khát kiểm soát và thao túng những người khác nhằm để đáp ứng “các nhu 

cầu” ích kỷ của bản thân họ. Tất nhiên, chúng là các nhu cầu được nhận thức bởi 
các bản ngã của họ và được dựa trên sự đồng hóa với dạng vật lý. Hầu hết những 

linh hồn này đang có kế hoạch rời Trái Đất trong những sự thay đổi, một cách tình 

nguyện hoặc không tình nguyện phụ thuộc vào nhận thức của họ. Chỉ một tỷ lệ nhỏ 

là cởi mở với ý tưởng về việc chia sẻ sự giàu có của họ. Phần đông đã làm việc trong 

nhiều kiếp sống để giành được sự điều khiển mà họ có ngày hôm nay, và họ không 
có ý định đơn giản giao sự giàu có của họ cho một nhóm vị tha để rồi phân phối 

chúng cho những người dân thường. 

Chúng tôi đã nói một cách lặp đi lặp lại là sự hiểu biết cái gọi là “các lực lượng 

đen tối” về bản chất chính là hiểu cái Tôi của các bạn, bởi vì một phần của cái Tôi 
của các bạn giữ lại trong bóng tối và sẽ giữ ở đó cho đến khi tất cả các linh hồn đã 

được mang tới ánh sáng. Sự hiểu biết, trong trường hợp này, có nghĩa là chiếu ánh 

sáng của các bạn vào những nơi sâu kín của bản ngã. Ngay khi một sự hiểu biết 

được đạt tới, thì có thể thấy trước những hành động của những người đen tối và bạn 

sẽ có kế hoạch phù hợp, nhưng chỉ trừ khi các bạn đã gỡ bỏ tất cả các rào cản tâm 
lý và những khoe khoang từ chính tư tưởng của các bạn. Như một sự mở rộng tâm 

hồn một cách trong sạch và rực rỡ của Tạo Hóa, các bạn có thể tiên đoán chính xác 

các chiều hướng tổng thể và các hành động của những người đen tối bởi vì các bạn 

hiểu chúng ngay lập tức - chúng làm việc thế nào, tại sao chúng làm việc, vv… 

Như chúng tôi đã nói trước đây, điều này sẽ có vẻ được coi là hợp lý khi mà sau 
năm 2015 trước khi các hệ thống kinh tế được khai sáng và có thể giành được một 

chỗ đứng trong các quốc gia phát triển của Trái Đất. Tư tưởng của thế giới các bạn 

vẫn quá đậm đặc để có thể chấp nhận các ý tưởng của sự thật cao hơn và thực thi 

chúng thông qua các chính phủ. Những linh hồn này mà đang hứa những khoản tiền 

lớn cho những người dân bình thường có rất ít hay là không hiểu gì về những người 
đen tối, và điều đáng tiếc là một số trong các bạn đã không sử dụng khả năng sáng 

suốt của mình khi kiểm tra các lời tuyên bố của “Dove” và những người khác trong 

các trạng thái tư tưởng tương tự. 



https://thuviensach.vn

 509 

Chúng tôi hiểu khao khát của các bạn là muốn nhìn thấy một hệ thống kinh tế 

được khai sáng trên Trái Đất. Chúng tôi chia sẻ khao khát đó của các bạn. Như các 
bạn biết, trong các thế giới khác nhau mà tạo nên các thế giới cao hơn, các hệ thống 

kinh tế hoặc là được khai sáng hoặc là không tồn tại chút nào bởi vì chúng là không 

thích hợp với một thế giới mà đã biết rằng Vũ Trụ là dồi dào vô hạn. Điều chúng tôi 

đang nói là trên hầu hết các thế giới trong Vũ Trụ này, không có những người “có” 

và những người “không có”. Đó là một khái niệm được mang đến bởi những người 
tối tăm nhằm để kiểm soát các hành tinh giống như hành tinh của các bạn. Chỉ 

khoảng 20% của Vũ Trụ gồm các nhóm mà tin vào những ý tưởng “nhiều hơn cho 

tôi và ít hơn cho anh” này. 

Những người giúp đỡ giác ngộ của các bạn từ các thế giới cao hơn khẩn thiết 

yêu cầu các bạn xóa bỏ những ảo ảnh này ngay lập tức, thậm chí trong khi các bạn 
sống giữa những người tin tưởng vào chúng. Các bạn đang thức tỉnh trong khi họ 

vẫn đang ngủ. Với sự giúp đỡ của các bạn và của chúng tôi, một cách lịch sự và yêu 

thương họ sẽ thức tỉnh. Nó có thể khó khăn để thực hiện một cách kiên trì, nhưng 

sự kiên trì được kêu gọi. Phần lớn các bạn sẽ sống để nhìn thấy cái ngày khi sự dồi 

dào của Vũ Trụ được biểu hiện trên Trái Đất. Nó sẽ đáng để chờ đợi. Cho đến khi 
đó, các bạn phải thận trọng trong mong muốn của mình để kiềm chế việc đầu tư vào 

các ảo ảnh, bao gồm cả ảo ảnh là những người đen tối sẽ không biết bằng cách nào 

đến với ánh sáng một cách kỳ lạ mà không có một nỗ lực thực sự nào. 

Có lẽ một số trong các thành viên cần cù hơn của loài người sẽ tạo ra một đồng 
tiền mới và đủ số người trong các bạn sẽ đồng nhất với hệ thống kinh tế mới này để 

có thể xây dựng một sức đẩy mà cuối cùng sẽ vượt qua hệ thống cũ. Tuy nhiên, điều 

đó sẽ mất nhiều thời gian. Những thay đổi của Trái Đất sẽ nhanh chóng đi vào giai 

đoạn trung tâm và sự tập trung của hầu hết các linh hồn sẽ là hoàn thành những sự 

lựa chọn mà họ đang làm liên quan đến sự chuyển đổi. 

Khi sự chuyển đổi hạ xuống một chút (một thời điểm nào đó sau năm 2015). Sự 

chú ý sẽ hướng một cách hợp lý sang việc tái xây dựng lại thế giới, và để làm điều 

này, một hệ thống kinh tế được khai sáng sẽ được yêu cầu dựa trên những nguyên 

tắc của sự thực. Chúng tôi, những người hướng dẫn của các bạn trong các thế giới 

cao hơn, sẽ rất hạnh phúc để đưa ra sự trợ giúp của chúng tôi trong mọi cách mà 
chúng tôi có thể. Trong khi chờ đợi, cuốn sách này (và những cuốn khác giống như 

thế) sẽ giúp soi sáng các nhiệm vụ trước mắt các bạn. Chúng tôi thêm phần thảo 

luận về NESARA không phải để làm các bạn chán nản hay vỡ mộng, nhưng để giúp 

các bạn nhận ra tầm quan trọng của cái mà các bạn có vẻ sắp phải đương đầu. Hãy 

biết rằng trong sự thật, chỉ có một TĐ, một thực tại không giới hạn. Trong quang 

cảnh đó, sự thật sẽ chiến thắng bởi vì nó không thể nào khác được. 
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SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ  

 

Dẫn nhập 

 

Một trong các khía cạnh quan trọng nhất của Trái Đất Mới liên quan đến việc 

sử dụng có trách nhiệm những công nghệ tiến bộ. Các viễn cảnh đang bộc lộ ra trên 

Trái Đất không dính dáng gì đến một sự quay trở lại với cách sống nguyên thủy mà 

về cơ bản đã bị tan rã và phá hủy từ các xã hội trước kia. (để nhắc lại, đã có 4 nền 
văn minh chính trên Trái Đất: Pangaea, Lemuria, Atlantis và nền văn minh hiện tại 

đang suy tàn). Sau mỗi sự tan rã trước kia, cuộc sống trên Trái Đất (bị tiêu hao bởi 

các thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người tạo ra) được hồi phục  lại trong 

một trạng thái giới hạn, thường với các kỹ năng sinh tồn cơ bản và các nguồn lực 
đơn giản (như là lửa từ gỗ và các dụng cụ thô sơ).  

 

Đối với phần lớn loài người, kiến thức công nghệ từ những nền văn minh trước 

kia đã tạm thời bị mất đi khi mọi thứ sụp đổ. Chỉ vài thứ còn sót lại. Tất nhiên tư 

tưởng tập thể, trong các dữ liệu Akashic, chứa tất cả các tiến bộ công nghệ đã được 
làm ra từ lúc khởi đầu của Trái Đất. Khi những nền văn minh mới đến và đi, nhiều 

hơn những nhà khoa học đã thức tỉnh tiếp cận với trường Akashic để tái khám phá 

các công nghệ về hình học linh thiêng, các trạm phát tinh thể, năng lượng điểm 

không, nhiệt hạch lạnh (cold fusion), radionics, và hơn nữa. Chúng tôi đã đi vào vấn 

đề tại sao các nền văn minh lại sụp đổ lặp đi lặp lại chỉ khi mọi thứ có vẻ như đang 
đột phá lên một tầng thứ mới. Trong tất cả các trường hợp, một vài linh hồn đã cố 

gắng lưu lại kiến thức của họ từ những đời sống này và áp dụng nó vào các đời sống 

tương lai. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, một lượng nhỏ các linh hồn đã 
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lựa chọn rời bỏ Trái Đất với tư tưởng của họ còn nguyên vẹn và đi đến các thế giới 

khác, hơn là trở thành một phần của sự “bắt đầu một lần nữa” trên Trái Đất.  
 

Cách được ưa thích hơn của những người sáng suốt từ những nền văn minh quá 

khứ là lưu lại trong các thế giới cao hơn và kết nối với những xã hội mới non trẻ 

thông qua ngoại cảm, mở kênh kết nối, và thỉnh thoảng hạ cánh ngắn ngủi trên Trái 

Đất (Phương pháp sau cùng, vì những lý do đã được thảo luận trước đây, không 
được ưa thích, và nó chủ yếu là dành cho những người ngoài hành tinh tiến hóa thấp 

tương tác trực tiếp với con người từ phi thuyền và phóng chiếu hình ảnh 3 chiều). 

 

Có rất nhiều những tuyên bố, của nhiều nhà tiên tri của các bạn, rằng các công 

nghệ đã bị thu hồi lại bởi những người sáng suốt để chống lại việc lạm dụng của 
những con người đang tiến hóa, nhiều người trong số họ đã quên mất những hiểu 

biết tâm linh khi trải qua sự phá hủy của các nền văn minh trước đây. Do bởi nguyên 

tắc không can thiệp, nhiều người sáng suốt đơn giản rời bỏ Trái Đất hoàn toàn, để 

kệ loài người đang tranh đấu tự làm các lựa chọn của họ, điều này thường không 

mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng cao nhất của linh hồn. Điều đó xảy ra ít khi là 
do bởi họ thiếu tình thương, mà đúng hơn là một sự không mong muốn là một phần 

của việc tiến tới sự rớt xuống một lần nữa vào trạng thái quên về mặt tâm linh.  

 

Nhiều những sự bảo vệ đã được đặt ra để chống lại sự lạm dụng các công nghệ 
có sức mạnh lớn. Hàng rào tần số đã là một sự cộng tác của các nhóm sáng và tối 

của những chủng tộc Orion và Sirius A. Những người đen tối đã muốn cản trở loài 

người trên Trái Đất và chống lại việc phát triển các năng lực tâm linh và trực giác 

của con người. Những người sáng đã ủng hộ sự cô lập bởi vì họ không muốn những 

người  tiêu cực trên Trái Đất di cư đến những phần khác của Thiên Hà mang theo 
những lối ứng xử chiến tranh của họ. Do đó đã có những khuôn mẫu năng lượng đặt 

vào Trái Đất để chống lại việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Tuy thế mà, do bởi 

sự can thiệp của những người Zeta, những người Orion đen tối, những người 

Pleiades sáng và những nhóm khác, công nghệ cao đã được tái sử dụng trong thế kỷ 

20 trong dạng những mạch tích hợp (chíp điện tử), các máy tính và các thiết bị viễn 
thông.  

 

Từ một quan điểm vật lý lượng tử, các công nghệ cao, như là các máy điểm 

không, chỉ có thể tồn tại bên trong một sự cộng hưởng khuyến khích các trường siêu 

dẫn. Một tư tưởng tiêu cực trội không tạo ra một trường cộng hưởng. Từ một quan 
điểm siêu hình, một hành tinh chứa một lượng lớn những tư tưởng tiêu cực tin vào 

sự thiếu thốn và khan hiếm sẽ không hấp dẫn sự phồn vinh và sự dư thừa của các 

trường điểm không. Để điểm lại, những công nghệ này tạo ra một cầu nối giữa các 

thế giới ether và thế giới vật lý, cho phép trường gần như vô hạn của Nguồn Năng 

Lượng Cao Cả tuôn chảy vào và phục hưng lại thế giới vật lý. Một số các nhà khoa 
học gọi dòng năng lượng này là “centropy” hay “charged entropy” bởi vì nó trái 

ngược với entropy được quan sát thấy trong luật thứ cấp nhiệt động lực học.  
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Nói điều này theo một cách khác, năng lượng tinh thần của Nguồn Cội (Source) 
tái sinh mọi thứ đã “kiệt quệ” hay đã bị hư hỏng bởi sự tàn phá của thời gian mật độ 

3. Do đó như các bạn thấy, có vài yếu tố trong quá khứ đã chống lại việc tái sử dụng 

các công nghệ tiên tiến sau khi một nền văn minh đã sụp đổ.  

 

Trong trạng thái chuyển đổi hiện tại trên Trái Đất, một số lượng đủ những linh 
hồn giác ngộ sẽ sống sót qua những thay đổi với kiến thức của họ về những sự thật 

cao hơn còn nguyên vẹn, và điều này sẽ cho phép họ thiết lập những trường cộng 

hưởng có lợi cho sự phát triển của các công nghệ cao hơn. Sẽ có một số chậm trễ 

hoặc trì hoãn do bởi sự phá hủy của nhiều vệ tinh viễn thông và cơ sở hạ tầng dưới 

mặt đất (do chiến tranh, bão mặt đất và bão mặt trời, vv..), nhưng đủ lượng kiến 
thức sẽ được giữ lại để tái xây dựng và tái sửa chữa các công nghệ hữu ích nhất (như 

là Internet và điện thoại).  

 

Thêm nữa, những linh hồn mật độ 4 sẽ nhanh chóng phát triển các khả năng 

ngoại cảm của họ, cái sẽ hỗ trợ họ rất nhiều trong sự cân bằng với việc sử dụng công 
nghệ của họ.  

 

Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm 

 
Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề trước đây liên quan đến sự cần thiết phải thu hồi lại 

những công nghệ nào đó cho đến khi các linh hồn đã sẵn sàng sử dụng chúng một 

cách sáng suốt. Điều này có thể giống như ý tưởng không cho phép đứa trẻ chỉ vừa 

chập chững biết đi chơi với hộp diêm.  

 
Giống như Hội Đồng Ngân Hà đang ngăn chặn việc sử dụng các loại vũ khí hạt 

nhân của các bạn (ngoại trừ một vài vụ thử đây đó), họ cũng đang phát đi các tần số 

để chống lại việc ứng dụng các công nghệ cao hơn mà có thể được sử dụng một cách 

ác tâm. Nếu một nhà sáng chế đã ngoại cảm với các sinh mệnh cao hơn và có một 

tư tưởng đã tiến hóa đủ, các tần số ngăn chặn được dỡ bỏ tạm thời để cho phép nhà 
sáng chế tiến lên cùng sự phát triển của công nghệ mới. Chúng tôi trong các thế giới 

cao hơn lấy làm tiếc cho sự cần thiết phải can thiệp trong vấn đề này, nhưng trạng 

thái của các vấn đề trên Trái Đất là hết sức tinh tế để có thể đơn giản cho phép sự 

phát triển không có chừng mực của các nguồn năng lượng mới mà không có sự giám 

sát.  
 

Sau năm 2015, tư tưởng trên Trái Đất (và rung động của bản thân Trái Đất) sẽ 

đủ để gỡ bỏ các màng chắn trên các trường cộng hưởng điều hòa. Ngay khi những 

rào cản này được gỡ bỏ, trường cộng hưởng trên Trái Đất sẽ cho phép các thiết bị 

điểm không và các thiết bị khác hoạt động tại bất cứ nơi nào trên hành tinh.  
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Tư tưởng và thế giới lượng tử được liên kết với nhau về bản chất và phải được 

tôn trọng. Khi các bạn nắm lấy ý tưởng rằng các bạn đang sống trong một Vũ Trụ 
phồn vinh và dồi dào vô hạn và các bạn cởi mở với các nguồn của những tần số này, 

các bạn sẽ được giao phó cho việc sử dụng các công nghệ cao hơn. Chúng tôi sẽ đưa 

ra một số chi tiết liên quan đến các dạng cao hơn ở cuối chương này và giải thích 

cách làm thế nào để vận hành chúng ổn định khi rào cản tần số được gỡ bỏ. Cho đến 

lúc đó, các bạn sẽ cần phải sử dụng các công nghệ không ô nhiễm đã sẵn có trên thế 
giới của các bạn. Bên dưới, chúng tôi sẽ viết chi tiết quan điểm của chúng tôi về 

việc làm thế nào mà các công nghệ đang tồn tại sẽ được phát triển trong vài thập kỷ 

tới:  

 

Các công nghệ thay thế đang tồn tại 

 

Có vài công nghệ có sẵn hiện nay để sử dụng trong khi các bạn chuẩn bị để phân 

phối trên diện rộng các dạng cao hơn đã nói đến bên trên.  

 

Năng lượng mặt trời 

 

Các tấm pin mặt trời đã có trên 50 năm, nhưng công nghệ đã tiến bộ chậm. Điều 

này một phần là do chi phí lắp đặt ban đầu, cùng với sự kiện là ánh sáng mặt trời 

không có nhiều ở các vùng khí hậu phía Bắc nơi mà mây nhiều quanh năm. Nó cũng 
do bởi hành động giảm nhẹ một cách có chủ ý lợi ích của nó bởi các ngành công 

nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch.  

 

Rất nhiều linh hồn mật độ 3 nhận thấy ích lợi của năng lượng mặt trời nhưng bị 

thuyết phục rằng nhiên liệu hóa thạch rẻ và điện từ lò phản ứng hạt nhân sẽ có đầy 
đủ, do đó tại sao lại tìm cách mua các tấm pin mặt trời, lắp đặt chúng, và có thể để 

chúng “gây trở ngại” cho ngôi nhà. Vâng, một số linh hồn cảm thấy các tấm pin mặt 

trời là xấu và làm giảm vẻ đẹp kiến trúc của ngôi nhà. Chúng tôi cho rằng một số 

tiến bộ trong hiệu suất của các tấm pin mặt trời sẽ xuất hiện trong vài năm tới. Khi 

giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao năm 2011, có một sự chú ý phục hồi lại bởi một 
số công ty cảm thấy khách hàng sẽ quan tâm đến các hệ thống năng lượng mặt trời 

hơn là nhiên liệu hóa thạch rẻ hơn.  

 

Do đó, chúng tôi dự đoán sẽ có một sự tăng lên gấp 2 hay 3 lần số lượng những 

người lắp đặt các tấm pin mặt trời trong vòng 5 năm tới. Chúng tôi thấy rằng đó vẫn 
chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các hộ gia đình, nhưng rất nhiều những chủ nhà đang 

cảm thấy áp lực về tài chính và một số người chỉ kiếm tiền vừa đủ cho chi phí của 

họ và không cảm thấy có thể chi tiền cho khoản đầu tư ban đầu. Những người khác 

sẽ đợi cho đến khi xuất hiện những sự “giảm áp” thường xuyên và thậm chí là cắt 

điện hẳn bên trong lưới điện đang tồn tại, hoặc cho đến khi giá điện chạy từ than, từ 
dầu, hay điện hạt nhân tăng gấp 2 hay 3 lần.  
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Thủy điện  

 
Có một sự dịch chuyển hướng về phía những nhà máy thủy điện nhỏ dọc theo 

các dòng suối và dòng sông nhỏ mà đơn giản tích nước để phát điện cho vài ngôi 

nhà dưới hạ lưu. Điều này dĩ nhiên là khả thi và đã đang được sử dụng lúc này hay 

lúc khác khá lâu rồi. Không may là, lượng lớn năng lượng thủy điện đến từ những 

con đập lớn làm ngập lụt những vùng đất rộng lớn, thường gây thiệt hại cho đất đai 
và hệ sinh thái mặt nước, cũng như thiệt hại đến những người sống trên thượng 

nguồn của con đập. Giống như các nhà máy nhiên liệu hóa thạch và các nhà máy 

điện hạt nhân truyền thống, các đường dây điện cao thế được lắp đặt, thường cắt 

ngang các dãy núi hàng trăm dặm, với hàng nghìn cây cối bị đốn hạ để các đường 

dây chạy qua. Trong nhiều vùng chúng tôi và người nhận thông điệp này đã quan 
sát thấy những lượng đáng kể thuốc trừ cỏ được sử dụng để làm sạch thực vật xung 

quanh các đường dây điện cao thế. Do vậy trong khi nhà máy thủy điện lúc đầu 

không gây ô nhiễm như các nhà máy chạy than, dầu, khí gas và hạt nhân, thì vẫn có 

một cái giá phải trả cho môi trường. 

 
Có các nhà máy thủy điện ít tác động có thể được xây dựng ở bất kỳ đâu có 

nhiều nước chảy, nhưng nói chung điều này nên được xem là một nguồn năng lượng 

bổ sung chứ không phải nguồn năng lượng chủ yếu, đặc biệt là trong những vùng bị 

ô nhiễm nặng nề.  
 

Chúng tôi biết là những nơi như thác Niagara có thể sản xuất một lượng điện 

khá lớn mà không làm hư hỏng cảnh quan tự nhiên hay thay đổi một cách đáng kể 

dòng chảy, nhưng những địa điểm như vậy là một ngoại lệ. Thậm chí với nguồn 

nước đó, các công ty tham gia cũng bị thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc tối đa hóa lợi 
nhuận và dường như ít quan tâm đến môi trường ngoài phạm vi sự phá hoại một 

phần hệ thực vật ban đầu của họ.  

 

Nếu các bạn có một cộng đồng có chủ ý với dòng chảy tốt, điều quan trọng là 

tìm kiếm một ai đó có hiểu biết về thủy điện và làm thế nào để khai thác nó mà 
không phá hủy môi trường xung quanh nguồn nước. Với sự quản lý nguồn nước 

hợp lý và sự phân bố dân số trên Trái Đất một cách thông minh, những con đập lớn 

là không cần thiết. Ví dụ, trên một nửa lượng nước sạch của California được dùng 

để chăn nuôi gia súc làm thức ăn cho con người.  

 
Sẽ không phải là phán xét khi chỉ ra rằng việc ăn thịt động vật gây thiệt hại nặng 

nề cho môi trường của các bạn. Không chỉ một lượng nước khổng lồ được bảo tồn 

bằng cách chấp nhận một chế độ ăn kiêng với nhiều rau, mà đất đai hiện được sử 

dụng để chăn nuôi gia súc cũng có thể được chuyển đổi sang trồng rau trái cho con 

người. Đó là chưa đề cập đến việc tiết kiệm được hàng tỷ đô la chăm sóc sức khỏe 
bởi vì một chế độ ăn ít thịt động vật tạo ra ít hơn nhiều những tác động tiêu cực đến 
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sức khỏe so với một chế độ ăn điển hình “thịt và khoai tây”. Chúng tôi xin lỗi vì đã 

đi ra ngoài chủ đề năng lượng thủy điện.  
 

Năng lượng gió  

 

Khoảng 2/3 bề mặt Trái Đất (nơi nhiệt độ là có thể chịu đựng được cho sự cư 

trú của con người) liên quan đến những vùng nơi mà gió thổi thường xuyên. Có một 
vài nơi hiện đã ứng dụng năng lượng gió một cách rộng rãi, như những vùng đồi núi 

ven biển California và những vùng đồng bằng phía Tây Texas. Một lần nữa, những 

cánh đồng gió lớn chủ yếu liên quan đến việc tối đa hóa lợi nhuận và trong khi gió 

nói chung không ô nhiễm, việc truyền tải điện bằng các đường dây dẫn từ những 

trạm phát điện vẫn phá hỏng môi trường. Những trạm phát điện tư nhân được lắp 
đặt bên trong các cộng đồng có chủ ý được kiến nghị như một nguồn năng lượng bổ 

sung cùng với năng lượng mặt trời và thủy điện. Trừ khi các bạn sống ở vùng khô 

hạn và thời tiết nhiều mây và không có gió, ít nhất một nguồn năng lượng thay thế 

như là máy phát, và thậm chí nếu không có nguồn năng lượng nào hoạt động, các 

bạn có thể lắp đặt các bình ắc-quy để phát điện.  
 

Công nghệ ăc-quy đã chỉ được cải tiến ít ỏi trong 50 năm qua trên Trái Đất, 

nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy một số những lợi ích xuất hiện từ sự khởi đầu đó 

trong vài năm gần đây.  
 

Tất cả các công nghệ thay thế này đòi hỏi một sự đầu tư ban đầu về tiền bạc và 

thời gian. Một số người sẽ đợi cho đến khi thấy là quá muộn trước khi nhận ra là họ 

phải có một cái gì đấy để thay thế. Nếu các bạn thường đi đến các cửa hàng tạp hóa 

vào ban ngày hoặc ban đêm, hay đơn giản bật công tắc đèn điện và nó không bao 
giờ nảy ra trong tâm trí bạn là một ngày nào đó những sự tiện lợi này có thể không 

còn ở đó nữa, thì các bạn sẽ ở trong một sự thức tỉnh đột ngột.  

 

Bây giờ là lúc để bắt đầu nghĩ về các cách tự cung tự cấp cũng như năng lượng 

thay thế. Cùng lúc đó, hãy tự hỏi mình: “Ta thực sự cần  tiêu thụ bao nhiêu năng 
lượng để được hạnh phúc?” Có phải cuộc sống thực sự tốt hơn bởi vì bạn có chiếc 

ti vi 52 inch? Bạn có cần 4 chiếc máy tính cùng một lúc trong ngôi nhà không? Có 

cần thiết phải chạy điều hòa khi nhiệt độ mới vừa vượt qua 21 độ C? Hãy giảm bớt 

việc tiêu thụ năng lượng và lắp đặt một số máy phát năng lượng thay thế, các bạn 

có thể bắt đầu từ bỏ các công ty năng lượng lớn.  
 

Các cục pin nhiên liệu hydrogen  

 

Đây là một công nghệ đã tiến bộ khá nhiều trong 20 năm qua. Bây giờ nó rẻ 

hơn và an toàn hơn là dùng hydrogen một cách trực tiếp như một loại nhiên liệu, 
mặc dầu các hệ thống ngoại vi (nạp, xả, vv..) cần một số điều chỉnh đáng kể nếu các 

bạn đang chuyển đổi từ một hệ thống máy móc chạy bằng hydrocarbon.  
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Xăng sinh học (Biodiesel)  

 

Xăng sinh học là một dạng nhiên liệu chiết xuất từ các nguồn thực vật. Không 

giống ethanol ngô, nó không yêu cầu năng lượng đầu vào quá nhiều. Có thể trồng 

những loại hạt nào đó và chế biến chúng thành xăng sinh học mà không cần tiêu tốn 

những vùng đất rộng lớn được dùng để nuôi sống con người. Đây là công nghệ cơ 
bản bước đầu cho đến khi những cục pin nhiên liệu hydrogen được sử dụng rộng rãi 

với giá cả chấp nhận được.  

 

Các phương tiện và máy móc cải tiến  

 
Một trong những xu hướng hiện tại là sửa đổi máy móc để chạy được cả nhiên 

liệu hóa thạch và năng lượng điện ắc-quy. Một cách cơ bản, khi cần thiết gia tốc, ô 

tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhưng đồng thời khi đó ắc-quy được nạp năng 

lượng và được sử dụng khi không cần gia tốc. Bao lâu có một lượng cân bằng của 

sự gia tốc và lúc chạy bình thường, lúc hãm phanh hay lúc dừng lại, công nghệ này 
làm việc tốt và tiết kiệm nhiên liệu một cách đáng kể.  

 

Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy năng 

 

Những vị trí địa lý tốt nhất cho các hệ thống năng lượng thay thế hiển nhiên là 

những nơi với rất nhiều ánh sáng mặt trời, gió và nước. Trước khi chúng tôi đưa ra 

những vị trí trên thế giới, hãy để chúng tôi thảo luận về những vị trí nhỏ bé, tức là, 

những nơi đặt các máy phát năng lượng thay thế nằm trên một mảnh đất.  

 
Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất  

 

Một cách lý tưởng, một khu đất rộng lớn được sử dụng như một trang trại hoặc 

một cộng đồng có chủ ý nên nằm trên một sườn đồi thoai thoải hướng về mặt trời, 

với hệ thống thoát nước hợp lý, và chỉ phần cuối nằm trên một khu vực đồng bằng 
ngập nước, như thế trong những năm khô hạn các bạn có lối đi vào nơi đất màu mỡ. 

Những ngôi nhà nên được đặt ở đoạn giữa phần trên đỉnh và phần dưới của quả đồi, 

lý tưởng là trên những thềm chìa ra với một lớp đất mỏng và đá cứng bên dưới lớp 

đất nông. Nếu không có một rừng cây rậm rạp tự nhiên gần đỉnh quả đồi, cây cối 

nên được trồng thành vài lớp từ trên đỉnh đồi xuống và trên các mái dốc để chống 
sự xói mòn và bảo vệ chống lại gió mạnh. Các trạm phát năng lượng gió nên được 

đặt gần mặt sau của các khu vực mở đối diện với hướng gió thịnh hành. Các trạm 

phát thủy điện nên được đặt càng trên thượng nguồn càng tốt, lý tưởng nhất là gần 

đỉnh của khu đất. Các tấm pin mặt trời nên quay về phía mặt trời và chỉnh được vị 

trí theo mùa. Các khu vườn nên được đặt khắp khu vực bất cứ nơi đâu có đất tốt, cả 
trên sườn đồi và cả trong khu vực ngập nước. Nếu các bạn tưới nước hay chạy các 

đường ống từ một con suối, các bạn chắc chắn sẽ muốn tận dụng dòng chảy trọng 
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lực bất cứ khi nào có thể, có nghĩa là một số phần vườn của các bạn nên nằm dưới 

cao trình của phần nào đó của dòng suối.  
 

Tại bán cầu Bắc, các ngôi nhà của các bạn nên được xây với các cửa sổ mở ra 

các hướng Đông, Nam và Tây. Nếu nhà hình bát giác, tốt nhất nên mở các cửa ra 

hướng Đông Nam, hướng Nam và hướng Tây Nam. Ở bán cầu Nam, các cửa sổ của 

các bạn nên quay ra hướng Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc. Nếu các bạn ở gần xích đạo, 
các bạn chắc chắn sẽ đặt các tấm pin mặt trời trực tiếp bên trên ngôi nhà của mình 

và đặt các cửa sổ theo mọi hướng.  

 

Lưu ý là nếu các bạn sống ở một vùng khí hậu nóng, các bạn sẽ muốn tìm cách 

che bóng mát cho ngôi nhà của mình. Thường là đặt ngôi nhà nằm giữa những cây 
có tán lá rộng. Trong mùa hè, các tán lá sẽ che chắn ánh nắng mặt trời cho các bạn 

và trong mùa đông, khi cây rụng lá sẽ cho phép ánh sáng mặt trời sưởi ấm ngôi nhà 

của các bạn.  

 

Phần bên trên có thể là cách thức chung và có phần cơ bản đối với những người 
trong các bạn là những người thợ mộc, thợ xây, kiến trúc sư hay các kỹ sư hoặc nhà 

thiết kế năng lượng thay thế, nhưng một số người trong các bạn không có các kỹ 

năng trong các lĩnh vực này có thể khởi động các cộng đồng non trẻ của các bạn 

trước khi các bạn thuê dịch vụ của một chuyên gia và như vậy nếu các bạn càng có 
thêm thông tin tiến bộ thì càng tốt.  

 

Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 

 

Đối với những vị trí trên hành tinh thuận lợi cho các dạng năng lượng gió, thủy 
năng và năng lượng mặt trời, chúng tôi đã kiến nghị một số nơi trùng với những nơi 

đã được đề cập đến trong các mục trước. Đó là Tây Nam Canada, Tây Bắc Hoa Kỳ, 

Tây Nam Hoa Kỳ, Đông Nam Hoa Kỳ, Costa Rica, Tây Nam Mexico, những phần  

của Argentina và Uruguay, Nam Pháp, Bắc Tây Ban Nha, Bắc Italy, Bắc Hy Lạp, 

Nam-Trung Thổ Nhĩ Kỳ, cực Nam Nga, Bắc-Trung Châu Phi, Nam Phi, Tây Trung 
Quốc, Tây Bắc Hawaii, Đông Australia, và bất cứ nơi nào mà khí hậu là nhiệt đới 

(đừng quá nóng hay quá lạnh và thời tiết thay đổi từ bán khô hạn đến bán ẩm ướt).  

 

Những nơi cần tránh gồm những đồng bằng thấp gần mực nước biển (cho dù 

gió luôn thừa thãi), những sa mạc khô cằn, những vùng rừng mưa nhiệt đới, và hầu 
hết những vùng ven biển. Ngoài ra, cần đảm bảo là tài sản của các bạn không có vẻ 

như sẽ bị chiếm đoạt bởi các nhà cầm quyền. Nói cách khác, các bạn không nên ở 

trên đường đi của các đường dây truyền tải điện, hay ở trong một vị trí nằm trực tiếp 

giữa một hồ chứa nước lớn và một vùng đông đúc dân cư nơi mà những đường dây 

truyền tải điện sẽ có vẻ được xây dựng.  
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Nghĩ sâu xa hơn. Có thể là các thành phố gần với các bạn nhất sẽ đói, nóng hoặc 

lạnh, có nghĩa là họ sẽ muốn năng lượng và thức ăn trong những năm sắp tới, và họ 
có thể không dùng các biện pháp nhã nhặn và lịch sự để tìm kiếm những thứ đó. 

Mặc dầu cộng đồng của các bạn có thể tiến hóa đủ nhanh vào các mật độ cao hơn 

để trở nên vô hình về mặt tâm lý, đừng cho rằng điều đó sẽ không xảy ra. Khởi động 

cộng đồng của các bạn trong một vùng không bị xâm phạm. Hãy tự hỏi mình, khi 

nào các nguồn lực trở nên khan hiếm, nơi nào các thành phố lân cận sẽ tìm kiếm các 
nguồn cung? Trên hết, yêu cầu CHD của các bạn hướng dẫn các bạn đến với vùng 

đất phù hợp. Tìm cách hấp dẫn những linh hồn đã có kinh nghiệm lắp đặt các trạm 

phát năng lượng gió, thủy điện và năng lượng mặt trời. Dự trữ các nguồn lực tài 

chính để theo đuổi những hạng mục này. Dự kiến là chúng sẽ có giá cao hơn khoảng 

50% so với các bạn nghĩ, thậm chí nếu giá cả có vẻ sẽ hạ xuống trong một số hạng 
mục.  

 

Nếu các bạn thuê các nhà thầu, hãy làm một số nghiên cứu. Hỏi những người 

khác đã sống ở vùng đó một thời gian để tham khảo. Bất cứ khi nào có thể, điều tra 

công việc đã được làm trên các khu đất khác. Nói chuyện với những người hàng 
xóm và các cộng đồng xung quanh về các dự án của họ. Đừng chờ đợi cho đến khi 

các bạn hết hy vọng và chạy cuống lên rồi sau đó làm những bước tắt mà các bạn 

sau đó có thể phải hối tiếc.  

 
Sợ hãi hay thất vọng trong những thay đổi của Trái Đất sẽ đóng lại các khả năng 

trực giác và khả năng tâm linh của các bạn và gây cho các bạn làm ra những quyết 

định kém chất lượng.  

 

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn ở đây là để giúp các bạn trụ lại tại Trung 
Tâm Sinh Mệnh của mình trong khi làm ra những lựa chọn  quan trọng cho tương 

lai. Luôn đi cùng và cảm nhận năng lượng của những lời khuyên của chúng tôi cũng 

được. Học cách ghi nhận năng lượng của “sự lựa chọn cao nhất” được cảm nhận 

như thế nào. Các bạn có cảm nhận sự sáng sủa và rõ ràng khi lựa chọn một khu đất? 

Các bạn có cảm nhận một cảm giác bình an sâu sắc liên quan đến việc lắp đặt các 
tấm pin mặt trời? Các bạn có cảm nhận một sự tin tưởng và tràn đầy năng lượng về 

việc cùng nhau đặt các máy biến thế và các ăc-quy? Liệu các bạn vẫn còn tiền trong 

ngân hàng sau khi đã mua tất cả những phụ kiện không thể thiếu của tất cả các dự 

án? Chúng tôi hy vọng các bạn đã hài lòng vơi sự thâm nhập của chúng tôi vào các 

chi tiết thực tiễn của việc xây dựng một hệ thống năng lượng thay thế. Nhớ là chúng 
tôi đưa ra lời khuyên thực tiễn này để giúp cung cấp thêm thông tin về những thay 

đổi của Trái Đất và điều đó không phải là một luận văn đầy đủ về cách làm thế nào 

để xây dựng cộng đồng của các bạn. Có rất nhiều những cuốn sách về mỗi một chủ 

đề mà chúng tôi đã đề cập đến ở đây. Vào Internet, thư viện, hay danh bạ thương 

mại cộng đồng địa phương để tìm hiểu thêm về các chủ đề này.  
 

Các công nghệ mới  
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Nhiệt hạch lạnh (Cold Fusion)  

 

Các nhà khoa học chính thống của các bạn đã bác bỏ nhiệt hạch lạnh khi nó lần 

đầu tiên được giới thiệu một cách thành công và gây ra sự nghi ngờ rất lâu đối với 

những nhà sáng chế. Một số nước, đặc biệt nhất là Nhật Bản, đã không nhanh chóng 

gạch bỏ nhiệt hạnh lạnh.  
 

Theo thời gian, nhiều nghiên cứu tiếp theo đã chỉ ra rằng nhiệt hạch lạnh là sự 

thực. Nhiệt hạch lạnh làm việc theo một nguyên tắc tương tự như radionics (sẽ thảo 

luận sau) và năng lượng điểm không. Một cách cơ bản, các nguyên tử trong một môi 

trường đặc biệt, như là những loại khí hiếm được đặt giữa các kim loại hiếm và các 
nguyên tố khác được đưa vào như các chất xúc tác, sẽ hình thành một trường cộng 

hưởng đủ để thay đổi trạng thái năng lượng của môi trường. Không giống năng 

lượng radionics và năng lượng điểm không.  

 

Nhiệt hạch lạnh không phụ thuộc vào centropy, hay năng lượng từ chân không 
(vacuum - thực tế là từ các thế giới ether). Quá trình nhiệt hạnh lạnh liên quan đến 

một sự giải phóng nhiệt lượng khi các chất đồng vị không ổn định một phần bị nóng 

chảy thành các chất đồng vị ổn định hơn. Quá trình này làm việc theo một cách thức 

tương tự với các phản ứng nhiệt hạch truyền thống, như là hydrogen trở thành heli, 
thường xuất hiện ở nhiệt độ rất cao. Bởi vì các nguyên tố xúc tác trong nhiệt hạch 

lạnh, các chất đồng vị cư xử trong cách thức mong muốn ở các nhiệt độ ít khi vượt 

quá mức trung bình trên Trái Đất (một cách điển hình nằm giữa 30 và 50 độ C). 

Chúng tôi kiến nghị các bạn đọc trên Internet và đặc biệt xem nghiên cứu về nhiệt 

hạch lạnh của Nhật Bản, để có thêm thông tin.  
 

Radionics  

 

Các thiết bị radionic được chế tạo phần nào từ những kim loại thông thường, 

như là dây đồng, các điện trở và các chất cách điện, nhưng theo một cách sao cho 
chúng hình thành nên các mini-vortices (các xoáy nhỏ) có khả năng tập trung năng 

lượng điện từ và định hướng nó khi cần thiết. Về bản chất, các thiết bị radionic làm 

việc theo một cách thức tương tự như công nghệ vi sóng, nhưng ứng dụng một phần 

khác của phổ ánh sáng.  

 
Radionics khác với năng lượng điểm không trong đó các bạn mở đường dẫn vào 

các vùng tập trung điện từ trường và biến đổi dòng electron, nhưng không cần thiết 

phải mở một hố giun vào các thế giới ether (ether planes). Các bạn có thể nói là 

công nghệ radionics là một bước cơ bản nằm giữa các trường điện từ truyền thống 

và các trường điểm không.  
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Các kim tự tháp, các máy multiple-wave oscillators, các cuộn dây Tesla (Tesla 

coil), các máy phát Van-der-Watt, và các tụ điện lớn tất cả đều có thể được làm để 
khai thác các trường điện từ radionic. Độ lớn và kích thước của các  thiết bị này là 

then chốt nhờ đó các bạn khuếch đại những dao động tự nhiên của các sóng điện từ. 

(Như các bạn biết, các sóng từ lệch pha 90 độ so với các sóng điện. Bằng cách đưa 

điều này vào tính toán sử dụng các hệ tọa độ cực và hệ phương trình véc tơ - sóng 

đa biến, các hệ thống có thể được thiết kế bằng toán học một cách chính xác.)  
 

Trọng lực và điện từ  

 

Một trong những bí ẩn lớn nhất trong các nhà khoa học vật lý của các bạn liên 

quan đến việc tìm kiếm mối quan hệ giữa trọng lực và điện từ. Chúng tôi sẽ tìm cách 
để trao câu trả lời một phần cho vấn đề được coi là “chén thánh” này của vật lý học, 

bỏ qua nhiều lý thuyết toán học. Khi mà tất cả mọi thứ trong Vũ Trụ xét đến cùng 

đều là Một, có một mối quan hệ giữa tất cả các khía cạnh của Sự Sáng Tạo, thậm 

chí những khía cạnh này có vẻ như rất khác nhau và bị chia tách nhau rất lớn về 

không gian và thời gian. Ví dụ, một con amip đang sống trên một hành tinh giống 
Trái Đất trong một Thiên Hà cách xa Thiên Hà 10 tỷ năm ánh sáng có một mối quan 

hệ với một sinh mệnh con người trên Trái Đất.  

 

Trọng lực là một lực hấp dẫn giữa các dạng sống và ngoài ra giữa các vật thể 
được xem là vô tri vô giác. Tất cả mọi đối tượng (bao gồm tất cả các dạng sống) mà 

có khối lượng thì đều có một mức độ nào đấy của trọng lực. Tất cả mọi vật thể (tất 

cả các dạng sống) đều có một mức độ nào đấy của tư tưởng. Trong thực tế, có một 

thứ là “tư tưởng của nguyên tử”, hoặc là đơn vị tư tưởng cơ bản nhất vốn có trong 

một nguyên tử.  
 

Không mất thời gian để định nghĩa các hằng số đi kèm với các nguyên tố khác 

nhau, tầng thứ cơ bản nhất của tư tưởng (tầng thứ 1 trong thang đo tỷ lệ của kênh 

này) có thể được lượng tử hóa thành một gói năng lượng có những tính chất của cả 

hạt và cả sóng, nhưng trong một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều các hạt quark. Chúng  tôi sẽ 
xem xét rằng những hạt - sóng này như là những Đơn Vị TĐ (God Units, GUs). 

Nguyên lý hấp dẫn, hay trọng lực, trong đó những vật thể được hấp dẫn đến một đối 

tượng khác phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách của chúng, chúng ta sẽ đo 

lường trong thành ngữ phổ biến, các “hạt hấp dẫn” (gravitons).  

 
Nếu chúng ta sử dụng hai vật thể giả thuyết và đo cả hai trường điện từ đang 

phát ra từ những đối tượng này và trường trọng lực tồn tại giữa chúng, chúng ta có 

thể tìm thấy một mối quan hệ toán học giữa hai lực. Điều này có nghĩa là nếu chúng 

ta biết các thuộc tính của trường điện từ, nhưng không biết trọng lực, chúng ta có 

thể tính toán được trọng lực, và nếu chúng ta biết về trọng lực, nhưng không biết về 
trường điện từ, chúng ta có thể tính toán được trường điện từ. Nói cách khác, có các 
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hằng số mà có thể được xác định chỉ ra hai lực này tương tác với nhau như thế nào, 

đang tăng lên hay đang giảm xuống các trường điện từ và trọng trường.  
 

Ví dụ, nếu các bạn tăng tư tưởng Tình Yêu và Ánh Sáng giữa hai đối tượng, 

trường điện từ tăng lên và như thế làm tăng sự hấp dẫn trọng lực. Điều này trái 

ngược với định luật Newton phát biểu rằng trọng lực giữa các đối tượng là không 

đổi bao lâu khối lượng và khoảng cách của chúng không thay đổi. Lý do mà các nhà 
khoa học của các bạn đã không thể đo được mối tương quan này là bởi vì các bạn 

đang giải quyết với những khối lượng rất nhỏ và những sự khác nhau rất lớn giữa 

các cường độ của các lực. Mối quan hệ thực sự giữa trọng lực và điện từ có thể được 

đưa ra như sau:  

 
GUs phát ra từ đối tượng thứ nhất, nhân với một hằng  số GU (khoảng 

6x10^Q15 Joules), nhân hằng số Plank, nhân tỷ lệ thuận khối lượng của hai vật thể, 

nhân với nghịch đảo khoảng cách giữa các vật, bằng với độ gravitons (measure of 

gravitons) tồn tại giữa các vật thể. Với sự thay thế hợp lý và sự vi phân các hằng số 

và các biến số trong phương trình này, gravitons có thể được biểu thị bằng Joules, 
một đơn vị đo lường thông thường của các trường điện từ.  

 

Chúng tôi đã bỏ qua những định nghĩa biến số và kết quả các phương trình vi 

phân cần thiết để tính toán những giá trị này, trong sự quan tâm của những độc giả 
không phải là những nhà khoa học của chúng tôi, và bởi vì chúng tôi đã không được 

quyền trao cho các bạn tất cả mọi chi tiết của mối quan hệ giữa điện từ và trọng lực, 

nhưng ở đây có đủ để làm cho một loạt những nhà nghiên cứu của các bạn phải bận 

rộn. Các bạn sẽ lưu ý là phương trình trên đưa ra một giá trị rất nhỏ cho trọng lực 

trừ khi các đối tượng là rất lớn và gần nhau. Các nhà khoa học của các bạn đã biết 
là điện từ mạnh hơn hàng triệu lần trọng lực, nhưng bây giờ các bạn cũng biết là 

cường độ thực sự của sự khác nhau phụ thuộc vào tầng thứ của tư tưởng giữa các 

vật thể.  

 

Ví dụ, một linh hồn tập trung chăm chú vào một kết quả được mong muốn, phát 
ra một cường độ lớn các Đơn Vị TĐ (God Units) hơn một ai đó mà tâm trí đang 

lang thang từ đối tượng này sang đối tượng kia. Các máy EEG của các bạn (và các 

máy khác) đã có thể đo được hoạt động sóng não. Có một hằng số (thu được bằng 

cách sử dụng toán học tiên tiến dùng các phương trình vi phân đa biến và các véc tơ 

phi tuyến) diễn tả cách làm sao để tính toán các Đơn Vị TĐ dựa trên các millijoule 
điện đo được bởi các thiết bị sóng não.  

 

Đo lường tư tưởng  

 

Ngay khi các nhà khoa học của các bạn tính toán được giá trị của Hằng Số TĐ 
(God Constant), họ có thể đo được chính tư tưởng của nó. Sẽ không còn việc các 
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thế giới trừu tượng và các thế giới tinh thần của linh hồn bị giữ chia tách với thế 

giới bên ngoài của trọng lực và điện từ.  
 

Lưu ý: Các bạn cũng có các lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu, cái thực sự 

là một lực trong hai cấu hình khác nhau. Cả hai cấu hình này cũng có một mối quan 

hệ với tư tưởng và tất nhiên, với trọng lực. Các bạn sẽ phát hiện thấy là tất cả các 

lực được quan sát trong tự nhiên là có liên hệ trực tiếp (thông qua những hằng số và 
những công thức khác nhau). Thành phần thiếu đi trong những tính toán của các bạn 

là tư tưởng.  

 

Một số những nhà khoa học của các bạn sẽ cố gắng đơn giản hóa toán học liên 

quan ở đây bằng cách xem tư tưởng như một loại lực chủ yếu thứ 5 trong Vũ Trụ. 
Các nhà khoa học chính thống của các bạn sẽ do dự với ý tưởng này bởi vì sự khó 

khăn trong việc đo lường các Đơn Vị TĐ. Các bạn hiện nay không có thiết bị có khả 

năng đo được hằng số Plank nhân với hằng số tư tưởng (số mũ 10 ở đây là xấp xỉ 

50, hoặc là khoảng 100 tỷ lần nhỏ hơn một gói năng lượng nguyên tử).  

 
Những người khác sẽ cố gắng sử dụng lý thuyết siêu dây và các hằng số đa 

chiều để đo lường Đơn Vị TĐ. Điều này cuối cùng sẽ có kết quả trên giấy nếu các 

bạn biết bảng chữ cái Hy Lạp, nhưng những tiến bộ trong công nghệ đo lường vẫn 

chưa có cách kiểm tra phù hợp, và các bạn sẽ một lần nữa tìm kiếm rất nhiều về 
“các tiên đề toán học” (creative mathematics) với sự tiếp cận này.  

 

Một khó khăn chung trong việc đo lường tư tưởng là trong trạng thái nguyên sơ 

của nó, nó là mọi hướng, có nghĩa là các bạn không thể đơn giản di chuyển tư tưởng 

trong một sợi dây theo một hướng và chờ đợi để bắt được tất cả về nó tại một điểm 
trong không gian. Hiện tại, hầu hết con người, thậm chí khi họ tập trung chăm chú 

vào một đối tượng cụ thể, vẫn phân tán rất nhiều GUs theo các hướng khác nhau xa 

khỏi mục tiêu đã định. Đây là một trong các lý do mà chỉ một vài người là có thể 

thực hành các kỹ thuật di chuyển đồ vật từ xa một cách thành công (khả năng di 

chuyển những đồ vật không gắn với thân thể vật lý bằng các phương tiện tâm linh). 
 

Một ví dụ về các thiết bị có thể đo các hiệu ứng “vĩ mô” của tư tưởng là thiết bị 

phản hồi sinh học (biofeedback) của các bạn. Lưu ý là những thiết bị này không đo 

được tư tưởng một cách trực tiếp, mà tính toán lượng điện phát ra bởi tâm trí thông 

qua những sự khác nhau về nhiệt độ và độ ẩm trên da hay trên các cơ quan của cơ 
thể. Thông qua một loạt những sự khuếch đại, một thứ có thể làm cho một người di 

chuyển cái kim đi một mét chỉ với năng lượng của ý nghĩ. Có một cuộc tranh luận 

giữa các nhà cận tâm lý là có hay không việc cái kim di chuyển bởi vì đối tượng 

muốn nó di chuyển, hay là nó chỉ đơn giản phản ứng lại với khả năng thay đổi nhiệt 

độ và độ ẩm cơ thể tại vị trí của các điện cực. Điều hiển nhiên là tâm trí của một đối 
tượng có thể kiểm soát chính thân thể vật lý của anh ấy (trong một số tường hợp 

thậm chí thay đổi nhịp tim và các chức năng sống), nhưng để phát ra đủ cường độ 
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điện từ để di chuyển một đối tượng ở xa cần phải có khả năng gắn vào trường năng 

lượng điện từ (ether plane) và di chuyển nó theo một hướng duy nhất, chứ không 
phải theo mọi hướng.  

 

Về bản chất, bằng việc học cách hướng tư tưởng theo một hướng, linh hồn trở 

nên một loại thiết bị điểm không, có khả năng trao và nhận những lượng năng lượng 

hầu như không giới hạn. Chúng tôi sẽ thảo luận năng lượng điểm không trong mục 
tiếp theo.  

 

Có những sự mường tượng là năng lượng đang đổ xuống từ các chiều kích cao 

hơn, đang đi vào luân xa đỉnh đầu (luân xa 7 hay huyệt bách hội - ghi chú của người 

dịch) và sau đó tỏa đi khắp cơ thể và đi ra hai bàn tay. Năng lượng này sau đó có 
thể được hướng vào những phần của cơ thể (của đối tượng hay của người khác) là 

cần thiết để chữa trị và hồi phục. Một cách cơ bản, các kỹ thuật chữa trị siêu linh và 

thần bí đang ứng dụng trường điểm không bằng cách mở ra một sự cộng hưởng vào 

các thế giới ether và sau đó “tải” năng lượng từ những tầng thứ này vào thế giới vật 

lý.  
 

Công nghệ điểm không  

Điểm không và các chiều kích 

Thông điệp trước của chúng tôi là một bản tóm tắt của cái điều đang xảy ra trên 
Trái Đất và bên trong Hệ Mặt Trời. Hôm nay chúng tôi muốn thảo luận về việc như 

thế nào và tại sao vùng trống điện từ trường, hay là Sự Chuyển Đổi Thiên Hà là một 

xúc tác cho sự thăng lên và những thay đổi lớn lao, bên trong bản thân Trái Đất và 

bên trong các sinh mệnh con người và các dạng sống khác. 

Như đã nói trước đây, ở một số điểm người nhận thông điệp này sẽ kết hợp với 
các ảnh, các biểu đồ và các bảng để giúp miêu tả sinh động các ý tưởng được thể 

hiện ở đây. Chúng tôi hiểu phần lớn các bạn dựa vào một sự tiếp cận thị giác hơn, 

và như chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần, ngôn ngữ của các bạn là rất giới hạn và 

không có những từ thích hợp để mô tả nhiều trong số những ý tưởng này. Bây giờ, 

chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tải những sự hiểu biết liên quan đến những thay đổi về 

mật độ và chiều kích mà sẽ xảy ra trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. 

Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ 

Để giúp các bạn hiểu sự chuyển đổi mà các bạn đang trải qua, chúng ta sẽ thảo 

luận về cách làm thế nào để xây dựng các mật độ khác nhau và các chiều kích khác 

nhau của Vũ Trụ. Chúng tôi hứa sử dụng từ ngữ cẩn thận để các bạn hiểu được các 

thuật ngữ khi chúng ta khám phá vào khu vực này. Chúng tôi sẽ không nói chi tiết 

các tầng thứ riêng lẻ, khi mà nó có trong các cuốn sách khác, bao gồm cuốn sách 
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điện tử thứ nhất của chúng ta và bản in cuốn sách của người nhận thông điệp này, 

“Life On the Cutting Edge”. Thêm nữa, cuộc thảo luận này sẽ tập trung vào cách 

làm thế nào để di chuyển giữa các mật độ và giữa các chiều kích khác nhau. 

Như chúng tôi đã tuyên bố ở một trong các thông điệp trước đây, có những ô 

cửa giữa các chiều kích của Vũ Trụ của TĐ chúng ta, được gọi bằng các tên khác 

nhau, bao gồm các stargate, portal, vortexe, mini-wormhole, vv... Tất cả những thuật 

ngữ này là không chính xác. Ví dụ, một vortexe chỉ là một vùng tập trung của năng 

lượng điện từ, thường là nơi có hai hay nhiều hơn các đường ley gặp nhau, và nó 

chỉ có khi năng lượng điện từ được định hình theo một cách nào đấy mà cho phép 

bạn có một phương cách hay một vùng có khả năng cung cấp một sự chuyển đổi 

chiều kích. 

Các bạn có một thuật ngữ, được sử dụng bởi một số nhà vật lý học hay nhà toán 
học tiến bộ, được gọi là “điểm không” (zero point). Điểm này được xem như một 

điểm cân bằng chính xác giữa các cực của một trường điện từ, hay đúng hơn là, 

điểm tại đó sự phân cực sụp đổ hay trở nên không tồn tại về bản chất. 

Tại điểm không, một portal, một stargate hay một mini-wormhole được hình 

thành liên kết chiều kích thứ 3 với các chiều kích khác, mặc dù đây là một sự giải 

thích đơn giản hóa tối đa. 

Một cách khác để phát biểu về điều này là Vũ Trụ 3 chiều của các bạn được xây 

dựng bởi các trường điện từ phân cực cái này chồng lên cái kia theo một cách mà 

tạo ra sự liên tục bên trong thời gian và không gian 3D. Tất nhiên, các bạn cũng có 
các lực trọng trường và lực hạt nhân, nhưng những lực này hoạt động nhiều hơn với 

sự hấp dẫn của các vật thể và với các tầm mức tư tưởng bên trong thời/không 3D 

của các bạn và hoạt động ít hơn với cách mà thời/không 3D của các bạn tương tác 

với những chiều kích khác của Vũ Trụ. 

Người nhận thông điệp này, trong cuốn sách của anh ấy về bản chất của Vũ Trụ 
(Life On the Cutting Edge), đã phân biệt giữa các mật độ và các chiều kích, và để 

giữ những định nghĩa của anh ấy không thay đổi, chúng tôi sẽ làm tương tự. Khi 

chúng tôi nói về các thế giới (plane), các phụ thế giới (subplane) và các thế giới 

(realm) của sự tồn tại bên trong Vũ Trụ, chúng tôi sẽ đề cập đến các đặc điểm chính 

của các thế giới này là các chiều kích. Khi chúng tôi thảo luận về trạng thái rung 
động của các sinh mệnh cụ thể, các đối tượng hay các trường năng lượng tồn tại bên 

trong một chiều kích hay bên trong các chiều kích, chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ 

mật độ. Ví dụ, các bạn có thể là một sinh mệnh ở mật độ 4, có nghĩa là tầm mức 

rung động trội của các bạn là ở mật độ 4, nhưng các bạn có thể trải nghiệm chiều 

kích thứ 3 trong khi đang ở trong trạng thái đó. 
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Nói cách khác một cách tóm tắt để làm điểm này rõ ràng hơn, các sinh mệnh 

đang rung động ở mật độ nào đó có thể “thăm viếng” hay trải nghiệm các chiều kích 
mà không tương ứng trực tiếp với tầm mức rung động của họ. Trong khi các sinh 

mệnh 3 chiều có các thân thể mật độ 3, các bạn những người đang đọc thông điệp 

này đa phần đang rung động ở mật độ 4, cho đến giờ các bạn vẫn đang giao tiếp 

trong chiều kích thứ 3. Sự khác biệt này giữa các mật độ và các chiều kích sẽ đến 

vào một lúc nào đó trong các thảo luận tương lai của chúng ta. 

Tóm tắt lại thảo luận của chúng ta về các portal và stargate, các bạn sẽ phát hiện 

thấy là Vũ Trụ của chúng ta được thiết kế bằng cách sử dụng vài cấu hình năng 

lượng khác nhau, cái mà chúng tôi sẽ gọi là các Hình Học Thần Thánh. Định nghĩa 

về Hình Học Thần Thánh của chúng tôi sẽ chính xác như thế này: Đó là các cấu 

hình năng lượng của Vũ Trụ của TĐ chúng ta. 

Các bạn sẽ lưu ý là những cấu hình hiển nhiên chính, ít nhất đối với các bạn 

trong thời/không 3D là hình tròn, hình xoáy ốc, và các hình dẫn xuất khác nhau của 

hình tam giác. Hình vuông, cái mà các bạn thường nhìn thấy trong cuộc sống, tác 

động như một đáy hay một chân đế của các dạng tứ giác, giống như đáy của một 

kim tự tháp. Hình vuông là cái đặc nhất và ổn định nhất trong các dạng hình và thể 
hiện một trạng thái của sự đình trệ khi các linh hồn ngưng lại trong năng lượng của 

hình vuông. Hình tròn, nói một cách khác, thể hiện điểm lỏng nhất, khi nó là hình 

dạng của tất cả các cấu trúc khi chúng tiến đến một điểm kỳ dị. Điểm kỳ dị là cánh 

cửa thực sự hay là portal giữa các chiều kích. Ở điểm chính xác của sự kỳ dị, các 

bạn ở trong chân không, hay Sự Sáng Tạo không biểu hiện. 

Các bạn có thể nghĩ điều này như “điểm nằm bên trong Tâm trí của TĐ” mà 

một số những vị Thầy của các bạn xem là như vậy. Toàn bộ Vũ Trụ này bắt đầu như 

một điểm bên trong Tâm trí của TĐ và sau đó tự mở rộng và tự kéo dài (theo cái 

cách mà các nhà khoa học của các bạn xem là “Big Bang”) cho đến khi các bạn nhìn 

thấy được và trải nghiệm được. 

Các cấu hình hình học mà tồn tại giữa hình vuông và hình tròn, hay giữa chiều 

kích cơ bản và các sự kỳ dị, là vừa đẹp và vừa phức tạp. Nếu các dạng là phân kỳ, 

có nghĩa là chúng đang phát xạ từ một điểm và đang tăng trưởng về kích thước và 

phạm vi nào đó, sau đó một chiều kích được hình thành hay trở nên rõ ràng hơn. 

Nếu các dạng hình là đồng quy, có nghĩa chúng đang giảm bớt về kích thước và 

phạm vi, chúng đang di chuyển về phía sự kỳ dị và theo đó tiến đến điểm chuyển 

đổi chiều kích trong sự chuẩn bị cho sự thăng lên hay hạ xuống dọc theo thể liên 

tục. Một ví dụ đơn giản nhất của vấn đề này liên quan đến các khối tứ diện, hay kết 

cấu kim tự tháp mà bởi đó hai kim tự tháp được chụm đáy vào nhau để hình thành 
một vật thể giống như một viên kim cương bốn mặt. Tại đáy của mỗi kim tự tháp là 

một hình vuông, phần ổn định nhất của vật thể. Khi một linh hồn đang trải nghiệm 

các năng lượng của hình vuông, anh ấy hay cô ấy được làm cho đông đặc hoàn toàn 
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bên trong chiều kích mà được hình thành bởi các khối tứ diện. (Chú ý: Các bạn cũng 

có thể có kim tự tháp tam giác - một kim tự tháp với đáy là một hình tam giác, nhưng 
một vật thể như vậy thực sự ít ổn định hơn khối kim tự tháp bốn cạnh trong tất cả 

các trường hợp). 

Tại đỉnh, hay chóp, của mỗi một khối kim tự tháp hình thành từ hình tứ diện, 

các bạn có một điểm kỳ dị, hay portal, hay stargate, mà cho phép linh hồn di chuyển 

từ một chiều kích này sang một chiều kích khác. Trong ví dụ về khối tứ diện, các 

bạn có một đỉnh chỉ “lên trên” (tùy ý), và một đỉnh chỉ “xuống dưới” (lại tùy ý). 

Kim tự tháp quay lên trên có một chóp thể hiện một portal hay stargate mà được 

truy cập để di chuyển vào một chiều kích cao hơn. Kim tự tháp quay xuống có một 

chóp thể hiện một portal hay stargate mà được truy cập để di chuyển vào một chiều 

kích thấp hơn. 

Nếu bạn có thể tưởng tượng các khối tứ diện có đáy gắn với nhau ở khắp Vũ 

Trụ, các bạn sẽ có khái niệm cơ bản nhất về việc làm thế nào mà các chiều kích của 

Vũ Trụ được xây dựng và làm thế nào chúng được truy cập. Một số các nhà khoa 

học của các bạn đã đặt tiên đề một cách đúng đắn là các hố đen chính là các cánh 

cửa giữa các chiều kích, và nhiều người đã hình dung ra ý tưởng đi vào trung tâm 
các Thiên Hà xuyên qua các hố đen với hy vọng đi vào một Vũ Trụ khác hay một 

thế giới khác. 

Chúng ta phải phân biệt giữa các hố đen ở lõi của Thiên Hà của tất cả các Thiên 

Hà, và các hố đen mini và các lỗ giun mini (mini-wormholes) mà tồn tại khắp nơi 

liên tục trong thời/không 3D. Những hố đen khổng lồ tồn tại ở trung tâm của các 

thiên thể khác nhau, như là các Thiên Hà, các cụm quasar và các vì sao khí, là các 

đường liên kết giữa Vũ Trụ địa phương này và các Vũ Trụ khác, hay cái được gọi 

là “các Vũ Trụ song song”. Các hố đen mini và các hố giun mini mà tồn tại với số 

lượng lớn bên trong cái gọi là thời gian và không gian, là các portal và các stargate 
cho phép các bạn chu du giữa các chiều kích của Vũ Trụ địa phương này. Trong khi 

có các sự giống nhau giữa các hố đen mini và các hố đen khổng lồ, các tầm mức 

chúng truy cập là rất khác nhau. 

Thêm nữa đối với các cấu hình năng lượng dựa trên đáy tứ diện, các bạn có các 

dẫn xuất khác nhau, bao gồm các khối tám mặt, các khối mười hai mặt, các khối hai 

mươi tư mặt, vv… Chúng tôi sẽ không mất thời gian để mô tả chi tiết về các dạng 

này khi các bạn có thể tìm thấy các ví dụ về chúng trên mạng Internet. 

Hình xoắn ốc là một dạng rất đặc biệt trong thiết kế của Đại Vũ Trụ. Các ban 

có thể phát hiện thấy là ý tưởng của thời gian, cũng như ý tưởng của sự tiến hóa, và 

sự xây dựng của tất cả các dạng sống, là dựa vào hình xoắn ốc. Mặc dù nó không 

hoàn toàn chính xác, các bạn có thể nghĩ về các tam giác, các kim tự tháp, các khối 

tứ diện, các khối mười hai mặt, các hình vuông, các hình tròn và các hình kỳ dị, như 
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một phần của Vũ Trụ vô tri giác, hay là các khối nhà cơ bản của Vũ Trụ, trong khi 

các bạn có thể nghĩ về các hình xoắn ốc và các phân dạng kết hợp và các nền của 
nó như những khối nhà sinh động của bản thân sự sống tồn tại bên trong bộ khung 

vô tri giác của Vũ Trụ. 

Một cách nghĩ khác về vấn đề này là đưa vào khái niệm về xung lượng, hay vận 

tốc góc. Tất các các dạng có sức sống bên trong Vũ Trụ có một mức độ nào đó, một 

xung lượng, hay sự di chuyển của tư tưởng hay dạng hình, bên trong cấu trúc tương 

đối tĩnh của Vũ Trụ. Các hình xoắn ốc được hình thành khi các vật thể vô tri giác 

quay hay chuyển động xuyên qua một trường điện từ. Mặc dù các lực trọng trường 

và các lực hạt nhân là được sử dụng trong dạng của các xoáy  trôn ốc (khi khảo sát 

thật sâu và với các thiết bị thích hợp), trường năng lượng rõ ràng nhất tác động trên 

các vật thể vô tri giác là trường điện từ. 

Khi TĐ gộp cả tư tưởng bất diệt không thay đổi và tư tưởng thay đổi liên tục thì 

sự chuyển động của tư tưởng, khi nó đi ngang qua sự tĩnh lặng bất di bất dịch - dạng 

cơ bản của tư tưởng sẽ tạo ra xoắn ốc, hay các nền đồng dạng của năng lượng bên 

trong địa tầng (ý nghĩa bất biến của TĐ). Các nhà khoa học của các bạn gọi đây là 

nền móng (Base), hay địa tầng (stratum), “ngưng tụ Bose-Einstein” (Bose-Einstein 

condensate). 

Khi nhiệt độ tiến tới cái mà các bạn gọi là độ không tuyệt đối, các bạn khám 

phá trạng thái tĩnh này của Vũ Trụ. Ở độ không tuyệt đối, tất cả các động lực ngừng 

lại và các bạn có tư tưởng trong sạch, bất di bất dịch của bản chất TĐ nguyên thủy. 

Các bạn sẽ thấy là trạng thái bất di bất dịch này cũng xuất hiện ở chính xác điểm 

của những sự kỳ dị, tồn tại với số lượng vô hạn khắp Vũ Trụ. Đồng thời, các bạn sẽ 

phát hiện thấy điểm không trung hòa tuyệt đối giữa các cực của một trường điện từ 

cũng là các điểm của tư tưởng tĩnh bất di bất dịch bên trong Tâm trí của TĐ. 

Chúng ta đã thảo luận cho đến ít nhất ba cách của sự truy cập vào ý nghĩa vô 

hạn, bất di bất dịch của TĐ: 

_ (1) Thông qua việc gỡ bỏ tất cả các yếu tố động lực từ một vùng không gian, 

bằng cách đó tạo ra độ không tuyệt đối, có nghĩa là không có sự chuyển dịch của 

các hạt hay của tư tưởng, một trạng thái được gọi là “ngưng tụ Bose-Einstein” do 

bởi một số nhà vật lý học khái niệm.  

_ (2) Thông qua việc di chuyển dọc theo các mặt hội tụ của một cấu trúc dạng 

kim tự tháp đi vào sự kỳ dị ở đỉnh hay ở chóp của cấu trúc đó, cái về bản chất là đi 

vào các hố đen mini và các hố giun mini mà tồn tại khắp nơi trong thời/không 3D. 

_ (3) Bằng việc đi vào điểm trung hòa chính xác giữa các cực của một trường 

điện từ, vùng được gọi là “điểm không” bởi một số nhà vật lý học của các bạn. 
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Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là nhắc nhở các bạn, các bạn yêu dấu, rằng 

không có vấn đề gì khi các bạn truy cập bằng cách nào vào sự bất diệt này, nó không 
thay đổi ý nghĩa của TĐ, các bạn về bản chất là ở cùng một điểm bên trên tất cả thời 

gian và không gian khi bạn đi vào trạng thái này của sinh mệnh. Cho dù bạn đi vào 

một hố đen mini trong một Thiên Hà cách xa Thiên Hà hàng tỷ năm ánh sáng, hay 

bạn đi vào qua một điểm không của một trường điện từ trong phòng thí nghiệm của 

riêng bạn trên Trái Đất, hay bạn xây dựng một kim tự tháp trong phòng ngủ của bạn 
và học cách kích hoạt cái chóp theo một cách mà giúp bạn đi qua sự kỳ dị và vào 

trong chiều kích khác, ở cái điểm kỳ dị bạn đang ở trong chính xác cùng với điểm 

mà bạn đi vào ở Thiên Hà xa xôi đó. Tất cả mọi điểm bên trong Tâm trí của TĐ là 

cùng một điểm, bởi vì khái niệm của thời gian và không gian không tồn tại trong 

trạng thái vĩnh viễn bất di bất dịch. 

Lý trí của các bạn sẽ rất khó để nắm bắt khái niệm này, nhưng các bạn có thể 

tưởng tượng nó với một chút mở rộng, khi các bạn áp dụng ý tưởng này vào tư tưởng 

thay cho một trạng thái hình học tĩnh của thời/không 3D, nó tạo ra ý nghĩa hoàn hảo. 

Tất cả các hệ thống thiền định, tất cả các con đường đi đến sự giác ngộ, có cùng 

một ý tưởng. Bằng cách tĩnh lặng tâm trí, các bạn đi vào các thế giới tĩnh mịch, vô 
hạn của tinh thần trong sạch. Khi không có sự chuyển dịch của tư tưởng, vị trí của 

bản thân các bạn tự động ở bên trong sự kỳ dị và do đó, bên trong điểm vô tận, tư 

tưởng bất diệt của TĐ. 

Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 

Bây giờ, nếu các bạn đã nắm bắt được các ý tưởng nảy ra trong bài luận này, 

các bạn hầu như đã đạt đến kết luận logic về cái mà chúng tôi đang chỉ ra. Khi một 

trường điện từ giảm xuống trong sự phân cực, nó di chuyển những người đang dính 

líu trong trường điện từ này về phía điểm không, hay điểm không có sự phân cực. 

Khi các linh hồn di chuyển vào vùng trống điện từ được tạo ra bởi sự phát xạ của 
Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà, họ đi xuyên qua “photon belt” này của năng 

lượng điện từ vô hướng (không phân cực). Do đó, họ trải nghiệm việc di chuyển 

xuyên qua một stargate, hay portal vào một chiều kích khác. Khi Sự An Bài Thần 

Thánh về Chuyển Đổi Thiên Hà được thực hiện trên Trái Đất (và các hành tinh thích 

hợp khác trong vùng không gian này) được thiết kế để “tốt nghiệp” các linh hồn vào 

giai đoạn khác của sự tiến hóa, các bạn sẽ phát hiện thấy là các stargate và các portal 

được mở ra bởi vùng trống điện từ là “di chuyển xoắn ốc đi lên” hay “di chuyển 

xoắn ốc đi xuống”, có nghĩa là chúng dẫn đến bát độ tiếp theo của Sự Sáng Tạo của 

TĐ, mà trong trường hợp này là mức độ tâm trí (mental plane) và astral cao hơn của 

chiều kích 4 (Cho Trái Đất và các linh hồn sống sót của cô ấy), và mức độ ether của 

chiều kích 5 (Cho những linh hồn thăng lên vào các thân thể tinh thể ánh sáng). 

Sự phân hóa bên trong loài người 
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Như các bạn đã biết bây giờ, không phải tất cả các linh hồn trên Trái Đất sẽ đi 

xuyên qua các cổng để vào chiều kích 5. Trong thực tế, phần đông con người sẽ 
hoặc là không còn thân thể khi Trái Đất tiến tới cổng, hoặc là sẽ đi vào trạng thái 

mật độ 4. Họ sẽ không rung động ở một tốc độ đủ cao để di chuyển hoàn toàn vào 

mật độ 5. Bản thân Trái Đất sẽ di chuyển xuyên qua cổng theo cách như vậy để trở 

thành một hành tinh mật độ 4 tồn tại trong trạng thái chiều kích 4 của Vũ Trụ. Để 

mô tả một cách thích hợp các rung động mật độ 3, 4 và 5 của các linh hồn liên quan 
trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, cần phải có các biểu đồ chi tiết phức tạp và các 

công thức toán học tỉ mỉ. Để đáp ứng cho phần đông độc giả, chúng tôi sẽ không 

nói về chuyên luận này theo phương pháp như vậy tại thời điểm này. 

Người nhận thông điệp này và người hướng dẫn chủ yếu của anh ấy - Leah, đã 

thảo luận về các hàm ý tâm linh và hàm ý trừu tượng của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 
trong vô số những thông điệp mà anh ấy đã đưa ra theo cả hai dạng bài thuyết trình 

và trên website, cũng như trong cuốn sách điện tử Leah. Trong tinh thần giữ cho 

luân xa thông suốt, chúng tôi sẽ chỉ động đến các vấn đề khi chúng liên quan đến 

khoa học mà chúng tôi đang mô tả. Trong khi một số các bạn không cần phải có một 

lời giải thích khoa học về Sự Chuyển Đổi Thiên Hà, sẽ là có ích cho nhiều người 
trong các bạn và cung cấp một số “hướng dẫn” chi tiết liên quan đến khả năng của 

các bạn di chuyển một cách êm ái xuyên qua sự quá độ từ mật độ 3 lên mật độ 4 và 

mật độ 5. 

Để công nghệ điểm không nảy nở trên thế giới của các bạn, tư tưởng của các 
bạn phải nắm lấy ý tưởng là hoàn toàn có thể sống trong một biển vô hạn của sự dồi 

dào. Một số nhà vật lý hạt nhân của các bạn đã chứng minh được là Vũ Trụ chứa 

một số lượng vô hạn của năng lượng tiềm tàng. 

Khi các linh hồn tiến hóa trên Trái Đất buông bỏ những niềm tin của họ vào sự 

khan hiếm, sự thiếu thốn và giới hạn, họ tạo ra một trường mạnh mẽ của “tư tưởng 
phồn thịnh” mà sau đó tiến đến và thay đổi trường ether của Trái Đất đủ để cho phép 

các thiết bị điểm không làm việc một cách ổn định và chính xác. 

Bởi vì các bạn là những sinh mệnh điện từ, trường điện từ của các bạn tác động 

đến các thí nghiệm của các bạn, đặc biệt những người mà làm việc với cơ học lượng 

tử và điểm không. Điều này đã được chứng minh trong các thí nghiệm lượng tử của 

các bạn. 

Người quan sát tác động lên đối tượng bị quan sát. Trong thực tế, người quan 

sát chính là đối tượng bị quan sát, bởi lẽ tất cả là Một. 

Tư tưởng ảnh hưởng lên sự hoạt động của các thiết bị công nghệ. Sự thực này 

được dễ dàng chứng minh trong phòng thí nghiệm vật lý lượng tử, nhưng nó cũng 
được áp dụng đối với sự giới thiệu của các công nghệ mới mà không được sẵn sàng 
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chấp nhận bởi các nhà khoa học chính thống của các bạn. Niềm tin là một cái gì đó 

sẽ không làm việc tác động đến kết quả của các thí nghiệm. Nhiều nhà phát minh 
của các bạn đã phát triển cái mà họ gọi là “các máy năng lượng điểm không” (zero-

point energy machines) và đã rất phấn khởi về khả năng của những thiết bị này để 

ráp vào trường năng lượng ether và tạo ra năng lượng hầu như vô hạn, các hy vọng 

của họ chỉ mới được nhen nhóm lên khi các đồng nghiệp nghi ngờ đã được gọi đến 

để chứng kiến điều “màu nhiệm” này.  

Dạng vật lý của các máy năng lượng điểm không là quá phức tạp để đưa vào 

chuyên luận này (nó liên quan đến sự hiểu biết về các phương trình véc-tơ phi tuyến 

đa biến, ví dụ thế). Tuy nhiên, lý thuyết thì rất đơn giản và chúng tôi sẽ bớt chút thời 

gian để soi sáng cho các bạn. Sự tương đồng đơn giản nhất là của một thanh nam 

châm. Như các bạn đã biết, một đầu của thanh nam châm tích điện dương và đầu 
kia tích điện âm. Các hạt electron đi từ đầu âm đến đầu dương và các hạt positron 

đi từ đầu dương đến đầu âm. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ xảy ra tại điểm cân bằng 

chính xác giữa các cực. Tại điểm đó, các hạt electron và các hạt positron mất đi sự 

phân biệt của chúng trong giây lát và trở nên các hạt hạ nguyên tử dạng tự do (tương 

tự như các nguyên tử đơn cộng hưởng). Bên trong vùng trống giữa các cực, hầu như 

không có sức kháng. 

Như các bạn đã biết, sức kháng được gây ra bởi sự chênh lệch vốn có bên trong 

một môi trường (thiết bị mà qua đó các hạt electron và positron đi qua). Nói một 

cách khác, sức kháng được gây ra gởi sự tương tác của các hạt với nhau mà lệch pha 
một phần hay toàn bộ về mặt phân cực. Khi có sự cộng hưởng chính xác (như có ở 

điểm không), các bạn có cái được gọi là “siêu dẫn”, cái về bản chất đối nghịch với 

sức kháng. (Với những bạn là các nhà khoa học về điện, chúng tôi xin lỗi sự ham 

mê của các bạn ở đây, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm một giải thích cho những 

người không có chuyên môn sâu. Chúng tôi nhận thấy chúng tôi đang bỏ qua một 
số cơ sở lập luận quan trọng và đơn giản hóa tối đa những định nghĩa của chúng 

tôi). 

Tại điểm hầu như không còn sức kháng, các bạn có năng lượng tiềm tàng gần 

như vô hạn. Trong trường hợp này, trường năng lượng vô hạn của các thế giới ether 

được truy cập, bởi lẽ thế giới ether nơi nguồn năng lượng không phân chia “đi theo 
đường hầm” vào thế giới vật lý. Tại chính xác điểm nơi các cực được cân bằng, các 

bạn có một lỗ giun mini (mini-wormhole), hay cổng, mở lên vào các thế giới ether. 

Công nghệ mà ráp vào lỗ giun (wormhole) là gần giống như công nghệ mà sử dụng 

trường điểm không để đẩy một phi thuyền xuyên qua các thế giới ether giữa các 

điểm vật lý trong thời gian và không gian 3D. Một mô tả sâu hơn một chút của công 

nghệ dùng cho phi thuyền không gian tiếp theo sau trong vài đoạn dưới đây. 

Như đã nói bên trên, cho đến tận thời gian hiện tại, chỉ một vài thiết bị điểm 

không đã có thể làm việc trên Trái Đất, và sau đó thường chỉ hoạt động với sự hiện 



https://thuviensach.vn

 531 

diện của những người mà hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận công nghệ này. Khi có 

sự hiện diện của những người hoài nghi, các thiết bị thường hỏng vì trường điện từ 
tiêu cực hiện diện xung quanh những người hoài nghi. (Chúng tôi tất nhiên đề cập 

đến những người mà từ chối sự mở rộng tâm trí - sau hết, có một dạng những người 

hoài nghi lành mạnh). Những rung động năng lượng của những sự mong đợi và hoài 

nghi tiêu cực sẽ gây ra sự tương tác trong môi trường lượng tử và tác động đến khả 

năng của các nhà sáng chế chứng minh thành công thiết bị của họ. Các thiết bị như 
vậy chỉ có thể hoạt động bên trong một trường tư tưởng mà chấp nhận thực tại của 

chúng. Thậm chí nếu các thiết bị làm việc ổn định, những người mà không thể hay 

không có mong muốn chấp nhận thực tại của chúng sẽ không trải nghiệm được điều 

“nhiệm màu”. 

Khi Trái Đất di chuyển xa hơn vào vùng trống điện từ và sự phân cực của hành 
tinh giảm xuống, công nghệ điểm không sẽ có một mảnh đất màu mỡ hơn để phát 

triển. Cùng khi đó, tư tưởng của các nhà phát minh sẽ tăng lên. Họ sẽ tạo ra các nơi 

ẩn náu an toàn cho bản thân nơi mà các phát minh của họ không thể bị đánh cắp và 

không bị che dấu. 

Để cho các công nghệ mới được sản xuất ra với số lượng lớn, các hệ thống hiện 
tại của kinh tế và chính trị phải thay đổi một cách có ý nghĩa. Khi Trái Đất tiến đến 

năm 2012, năng lượng sẽ chuyển đổi đủ để nhiều hơn những thiết bị này sẽ có thể 

được thương mại hóa với số lượng lớn cho những người đã sẵn sàng và muốn chấp 

nhận các sự tồn tại của năng lượng gần như không giới hạn trong Vũ Trụ và có thể 
được khai thác để sử dụng trên Trái Đất. Các xã hội giác ngộ của Trái Đất mật độ 4 

sẽ được cung cấp nguồn lực với những thiết bị như vậy. Sẽ không có ô nhiễm nữa, 

không có năng lượng “hiếm” nữa, sẽ không cần kiểm soát chính trị đối với các 

nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch nữa, và tất cả những thứ khác của hành động 

ngu dại này. Những người sống sót qua những sự thay đổi của Trái Đất sẽ nhận thấy 
Vũ Trụ là một nơi của sự dồi dào vô hạn trên hầu như tất cả các tầng thứ. Phần chính 

của các thế giới trong Thiên Hà của các bạn đã học xong và bỏ đi những trò chơi trẻ 

con của chiến tranh, nghèo nàn, và các trạng thái chia rẽ. Họ đã nhận ra là có đủ mọi 

thứ để dành cho tất cả và các xã hội của họ phản ánh tư tưởng thịnh vượng của số 

đông quần chúng. 

Công nghệ được tạo ra để phục vụ loài người và làm cho những công việc lặp 

đi lặp lại của trần thế được dễ dàng hơn. Đó là mục tiêu của nó. Nó thực sự không 

có mục đích gì khác. Ngay khi các công việc lặp đi lặp lại để duy trì thân thể vật lý 

được thuần thục, các sinh mệnh con người được tự do để sáng tạo trên một trình độ 

tưởng tưởng vừa đủ bởi những người giỏi giang hơn. Sử dụng công nghệ thích hợp 
không tạo ra sự nô lệ cho máy móc trong nhiều giờ, mặc dù các nhà lập trình máy 

tính của các bạn có thể có ý kiến khác. Khi công nghệ của các bạn phát triển, một 

số lượng tương đối nhỏ các cá nhân sẽ được giao việc để giữ các máy móc hoạt 
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động và để cải tiến năng suất của chúng, trong khi phần lớn các bạn sẽ đơn giản khai 

thác sự hữu ích của chúng và xoay xở với các cuộc sống của họ. 

Nói thêm nữa về công nghệ điểm không 

 

Điều quan trọng nhất để hiểu rõ về Vũ Trụ là nó được đặt trên những mức độ 

biến đổi của sức kháng. Trong trường hợp này, chúng tôi đang dùng từ “sức kháng” 

(resistance) trong cả các ý nghĩa kỹ thuật và ý nghĩa trừu tượng của nó, để chúng 

được bện vào nhau.  

 

Từ một nhận thức trừu tượng, càng ở mức độ cao hơn của sức kháng, các bạn 

càng không chấp nhận “cái là” (what is) trong mọi khoảnh khắc. Sức kháng vô hạn 

sẽ là sự từ chối hoàn toàn một khía cạnh nào đấy của thực tại, hay phủ nhận nó. Sức 
kháng bằng không sẽ là một trạng thái hoàn toàn chấp nhận của cái là. Trong điện 

học, sức kháng vô hạn có nghĩa là các bạn có một mạch điện hở nơi mà dòng điện 

không thể chạy qua, và do đó, không có tác dụng điện. Nếu các bạn không có chút 

sức kháng nào, các bạn có năng lương vô hạn (dựa trên Định luật Ôm).  

 
Nếu các bạn dùng sự tương tự của Tình Yêu và Tình Thương không giới hạn 

của TĐ đang tuôn chảy vào một sinh mệnh con người, các bạn có thể nhìn thấy hai 

sự lý tưởng này quấn vào nhau như thế nào. Nếu các bạn kháng lại với Sự Thần 

Thánh, năng lượng không thể chảy qua sinh mệnh của bạn và các bạn sẽ không nhận 
được sự hàn gắn. Nếu các bạn đang trong sự phủ nhận về một số khía cạnh thực tại 

của các bạn, các bạn có sức kháng nào đấy tồn tại ở đó. Sức kháng của sự từ chối là 

rất lớn mà hầu như không có năng lượng Thần Thánh nào có thể đi vào những nơi 

đó và như vậy họ bị héo mòn đi và chết. Thường điều này thể hiện trong thân thể 

như là bệnh tật hoặc suy thoái. Giải pháp để trở nên hiểu biết về những nơi này và 
gửi cho chúng Tình Yêu và Tình Thương, cùng với những sự mường tượng Ánh 

Sáng Vàng, Yêu Thương, Rực Rỡ của TĐ.  

 

Trong công nghệ điểm không, chúng ta có thể áp dụng ý tưởng này như sau: Có 

thể thiết kế và chế tạo các vật liệu hoặc là phản lại hay kháng lại các năng lượng 
ether đang đến, hoặc là làm việc điều hòa với các năng lượng này. Đôi khi các bạn 

muốn ngăn cản những năng lượng nào đó và do đó các bạn thiết kế một loại vật liệu 

ngăn cản những tần số này một cách hữu hiệu. Ví dụ đơn giản nhất là nguyên tố chì 

được sử dụng để ngăn cản những loại phóng xạ nào đó.  

 
Quan trọng hơn, trong công nghệ điểm không, các bạn sản xuất các vật liệu tạo 

ra sự cộng hưởng, hay các trường siêu dẫn, cái về bản chất có nghĩa là các nguyên 

tử và các phân tử gắn vào nhau trong một khuôn mẫu cộng hưởng đặc biệt mà cho 

phép năng lượng tuôn chảy tự do giữa chúng. Các bạn có cái được gọi là các trường 

cộng hưởng nguyên tử đơn, hay các nguyên tố đơn nguyên tử tái sắp đặt quỹ đạo 
(orbitally rearranged monatomic elements - ORMEs). Các bạn có thể bắt đầu với 
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một kim loại hiếm trong trạng thái nguyên thủy của chúng, nơi các nguyên tử được 

sắp xếp đối xứng nhau, có lẽ thành các hàng hoặc theo một số dạng hình học cơ bản, 
và sau đó bằng việc tái sắp xếp chúng bằng điện (hoặc với sự giúp đỡ của tư tưởng), 

chúng có thể tự thẳng hàng trong một trường cộng hưởng. Ví dụ phổ biến là sự 

chuyển hóa của vàng kim loại màu vàng thành dạng bột nguyên tử đơn màu trắng 

của vàng.  

 
Khi các bạn tạo ra một trường cộng hưởng bên trong một vật liệu, gần như 

không có sức kháng giữa các nguyên tử hoặc phân tử cấu tạo nên chất đó. Như các 

bạn đã biết theo Định luật Ôm, càng ít sức kháng, dòng điện càng lớn. Khi sức kháng 

trong một chất giảm xuống bằng không, dòng điện đạt tới vô cùng. Trong khi về 

mặt kỹ thuật điều đó là không thể trong các thế giới thấp để đạt được siêu dẫn hoàn 
toàn (sức kháng bằng không), với sự hiểu biết phù hợp các bạn có thể đến gần điều 

lý tưởng này. (Chúng tôi biết là loại dây dẫn cần thiết để truyền dòng điện lớn là 

khó giải quyết ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi nhìn thấy trước những tiến bộ 

trong công nghệ chế tạo vật liệu trong những năm sắp tới). Các chất siêu dẫn được 

tạo ra bằng phương pháp hóa học thông qua các chất xúc tác phù hợp.  
 

Công nghệ điểm không liên quan đến việc tạo ra một trường cộng hưởng siêu 

dẫn thông qua việc áp dụng hợp lý các thiết bị điện từ và duy trì dòng điện một 

chiều. Cái gì xảy ra khi một trường cộng hưởng siêu dẫn được tạo ra một cách điện 
từ? Để đơn giản hóa tối đa, năng lượng “xuyên qua các đường hầm” từ các thế giới 

ether vào thế giới vật lý. Các “đường hầm” này tồn tại trong các không gian nơi mà 

sự phân cực của trường điện từ của thiết bị được cân bằng hoàn toàn; tức là, điểm ở 

khoảng cách bằng nhau đến các cực của một thanh nam châm nếu các cực có chính 

xác cùng cường độ của sự phân cực.  
 

Để chế tạo một thiết bị điểm không, các bạn phải có khả năng tính toán các 

electron sẽ di chuyển như thế nào và có bao nhiêu sức kháng trong các vật liệu chế 

tạo. Thêm nữa, các bạn phải tạo ra các trường điện từ tại các tọa độ chính xác, như 

thế các trường đang quấn vào nhau tương thích với “các điểm cộng hưởng hay các 
véc tơ cộng hưởng” của hệ thống.  

Toán học được dùng để tạo ra một thiết bị như vậy sử dụng cái thường được gọi 

là “hệ phương trình véc-tơ phi tuyến đa biến”. Toán học chặt chẽ, cùng với yêu cầu 

cho những đo đạc chính xác của các thanh nam châm, các sợi dây, các vật liệu cách 

điện, các cuộn dây, các cục dẫn điện, các điện trở và các tụ điện, làm cho việc hoàn 
thiện một máy điểm không trở thành khó khăn đối với nhà sáng chế nghiệp dư. Tuy 

thế mà, những phiên bản thô sơ có thể được sản xuất một cách rẻ hơn với các vật 

liệu quen thuộc bởi vì một sự xấp xỉ của những sự cân xứng phù hợp của các góc, 

các đỉnh, các chiều dài, các chiều rộng, vv.. sẽ tạo ra hiệu ứng đường hầm nào đấy.  

 
Mối quan hệ của tư tưởng và công nghệ điểm không là không thể hiểu được bởi 

hầu hết các nhà khoa học của con người. Tuy thế, đây là một phần cốt yếu trong sự 
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phát triển của nó. Lý do chúng tôi đã đưa ra sự tương tự tâm linh của một linh hồn 

hoàn toàn cởi mở với Sự Thần Thánh là bởi vì một tư tưởng như vậy có tác dụng 
tạo ra một trường điểm không xung quanh nó, tương đương điện từ. Khi trường tư 

tưởng này tương tác với một trường điện từ, nó di chuyển trường điện từ vào sự 

cộng hưởng. Nói một cách thô sơ rằng một người quan sát, đang hòa hợp với một 

thiết bị điểm không, giúp cho thiết bị điểm không hoạt động tối ưu.  

 
Các bạn có thể biết nếu các bạn đã nghiên cứu về cơ học lượng tử, rằng các bạn 

không thể đạt được một trạng thái lượng tử mà không phần nào bị tác động bởi sự 

hiện diện của người quan sát. Đó là bởi vì người quan sát phát ra GUs ảnh hưởng 

đến thí nghiệm. Đây cũng là lý do tại sao các bạn không thể giữ được nhiệt độ không 

tuyệt đối trong một phòng thí nghiệm. Sự hiện diện của tư tưởng trong phòng thí 
nghiệm phát ra năng lượng đủ để giữ nhiệt độ của hệ thống cao hơn zero một vài 

phần triệu của một độ Kelvin.  

 

Trong thực tế, chỉ nghĩ về thí nghiệm cũng đủ để tạo ra sự can thiệp bên trong 

khoảng trống lượng tử kín. (Như đã nói trong mục trước đây của chúng tôi, tư tưởng, 
bao gồm cái mà vật lý học gọi là “các hạt của Chúa”, có thể đi xuyên qua bất cứ và 

tất cả các loại vật liệu nào đã biết.)  

 

Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, các bạn sẽ học cách ảnh hưởng trực tiếp 
hơn lên các nguyên tử và các phân tử trong các chất có vẻ tách biệt với trường năng 

lượng của các bạn. Điều này được gọi là “psychokinetics” hay “telekinetics” phụ 

thuộc vào loại ảnh hưởng liên quan. Cái mà có thể các bạn không nhận ra là các bạn 

đã có khả năng di chuyển đồ vật bằng tâm trí ở khoảng cách gần (psychokinetics) 

trong bản chất, mặc dầu hầu hết các bạn đã chưa học cách hướng các đơn vị tư tưởng 
của các bạn theo một cách có tổ chức vào một hệ thống lượng tử có vẻ tách biệt với 

các bạn. Giữ sự chú tâm rằng một thiết bị điểm không sẽ thực hiện chức năng theo 

cách mà các bạn muốn lên thiết bị. Trường tư tưởng cộng hưởng của các bạn hòa 

nhịp bản thân nó với trường cộng hưởng của thiết bị, làm tăng thêm sự cộng hưởng 

của trường đã được thiết kế cẩn thận bằng cách sử dụng toán học véc-tơ. Nếu nó đã 
có thể không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng, thì về mặt lý thuyết thiết bị sẽ làm việc, 

nhưng chúng ta biết rằng tất cả các phòng thí nghiệm đều tồn tại trong một biển tư 

tưởng.  

 

Khoảng cách giữa một người quan sát và phòng thí nghiệm không quyết định 
như cường độ của các dạng ý nghĩ về thí nghiệm. Nếu một nhóm 100 nhà khoa học 

ở phía bên kia Trái Đất và đang nghĩ tiêu cực về một thí nghiệm, họ có thể có đủ 

ảnh hưởng để dừng lại những hiệu ứng được mong muốn, thậm chí nếu bạn đang 

đứng ngay trước buồng chân không và đang gửi những ý nghĩ tích cực đến nó.  

 
Hiệu ứng lưới của tất cả tư tưởng, sau khi đưa vào tính toán cường độ của những 

trường ý nghĩ đang phát ra từ các linh hồn, sẽ thường xác định kết quả của thí 
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nghiệm. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra là năm 2015 là năm đỉnh điểm, khi 

các máy năng lượng điểm không cuối cùng sẽ có thể được phát triển rộng rãi trên 
Trái Đất. Đó là khi chúng tôi cảm thấy tư tưởng của loài người, cùng với tần số cơ 

bản của chính Trái Đất, sẽ được hòa hợp đủ để cân bằng với bất kỳ tiêu cực nào 

được gửi đến các trường điểm không.  

 

Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity  

 

(Những thiết bị tạo ra năng lượng vượt quá tổng năng lượng được tính toán theo 

các nguyên lý thông thường đã biết thì được gọi là các thiết bị over-unity, phần năng 

lượng vượt quá đó gọi là năng lượng over-unity - ghi chú của người dịch).  

 
Hầu hết các thiết bị điểm không sử dụng các thanh nam châm hình tròn hoặc 

hình vành khuyên có lõi sắt được đặt cẩn thận xung quanh các cuộn dây và một mô-

tơ điện một chiều. Mục đích của máy là tạo ra các vùng năng lượng điện từ không 

phân cực, thường được gọi là các trường điện từ vô hướng, bằng cách cho chạy một 

dòng điện qua cuộn dây trong lúc thanh nam châm đang quay. Sự kiện xuất hiện 
ban đầu sẽ được kích hoạt bằng cách “khởi động” thiết bị với một cục pin 12V (hoặc 

cái gì đó  tương tự). Khi thanh nam châm quay xung quanh cuộn dây, trường điện 

từ được phát ra theo cuộn dây đồng thời tương tác và cung cấp trở lại vòng lặp với 

trường từ của thanh nam châm. Bởi vì các cực điện và cực từ bên trong một hệ thống 
điện từ là lệch pha 90 độ, vận tốc (mô men góc) của hệ thống sẽ gây ra những nhiễu 

loạn bên trong hai trường. Đôi lúc chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, và tại những thời 

điểm khác các trường sẽ kết hợp năng lượng của chúng.  

 

Khi thanh nam châm quay, các bạn sẽ có các góc tới là: 0-90-180-90-0-90-180-
90 vv… Khi dòng điện một chiều chạy theo cuộn dây, hệ  thống tạo ra một trường 

phân cực tương tác với thanh nam châm đang quay. Về bản chất, các bạn sẽ có 

những sự tương tác theo chu kỳ dương-dương, dương-âm, âm-âm, âm-dương, 

dương-dương, vv…Tại điểm giữa của các cực dương và âm của trường phân cực, 

các bạn chạy ngang qua điểm không nơi có một sự cân bằng hoàn hảo tạm thời (mặc 
dù chỉ kéo dài một vài micro giây trong mỗi lần quay nam châm). Thông qua việc 

thay đổi vận tốc của thanh nam châm và thiết kế nó với độ chính xác hình học phù 

hợp, các bạn có thể mở rộng “các cửa sổ” điểm không và hướng năng lượng chạy 

qua các cửa sổ vào một tấm thu. Cấu hình thông thường là đưa năng lượng từ tấm 

thu quay trở lại hệ thống (về bản chất là thay thế ắc-quy 12V bằng một máy “chuyển 
động vĩnh viễn). Với thiết kế hợp lý, năng lượng thu được từ chân không (thực tế, 

là từ thế giới ether) sẽ vượt xa giá trị nhỏ bé 12V, do đó dẫn đến kết quả over-unity, 

hay khả năng sản xuất ra nhiều năng lượng hơn lượng đưa vào.  

 

Vũ Trụ vật lý toàn thể được dựa trên sự phân cực. Trong thực tế, các bạn là một 
phần của Vũ Trụ ether lớn hơn không phân cực và bên trong trường không phân cực 

đó là các biến thể được biết đến là tích cực và tiêu cực. Nó có thể được diễn đạt là 



https://thuviensach.vn

 536 

sự di chuyển vào sự phân cực là cái thực sự tạo ra Vũ Trụ vật lý. Các nhà khoa học 

của các bạn đã biết rằng có tồn tại một trường không phân cực. Họ gọi đó là ngưng 
tụ Bose-Einstein sau khi 2 nhà khoa học của các bạn đã chứng minh điều này trong 

phòng thí nghiệm. Họ đã hạ nhiệt độ của một điểm gần như chân không cho đến khi 

nó gần đạt độ không tuyệt đối và quan sát thấy sự chuyển động của các electron và 

positron ngừng lại đủ để làm sụp đổ trường điện từ giữa các cực của hệ thống điện 

từ. Trong khi hệ thống này đạt tới điểm không, nó đã không có giá trị thực tiễn bởi 
vì nó lấy mất rất nhiều năng lượng để hạ thấp nhiệt độ và đo lường các kết quả. Tuy 

nhiên, nó đã dẫn các nhà khoa học đến chỗ nhận ra trạng thái tĩnh của Vũ Trụ có 

tính siêu dẫn, hay sức kháng gần bằng không, và họ biết là năng lượng tiềm tàng 

của một trường với sức kháng gần bằng không là vô hạn.  

 
Như thế, với vật lý học, khoa học chứng minh là có tồn tại một trường năng 

lượng vô hạn bao quanh Vũ Trụ vật lý. Thay là chi hàng nghìn tỷ vào các cách khai 

thác những nhiên liệu hóa thạch, các nhà khoa học của các bạn có thể sử dụng số 

tiền đó để phát triển các cách khai thác năng lượng vô hạn này. Trong mục tiếp theo, 

chúng tôi sẽ nhìn vào một số những ứng dụng của công nghệ điểm không.  
 

Năng lượng cho nhà ở và công việc  

 

Đây là ứng dụng hiển nhiên nhất của công nghệ điểm không. Đã có sẵn, những 
thiết bị chạy nước (watered-down devices) được lắp đặt tại những khu nhà ở 

Australia và New Zealand, hai nước mà thế lực Illuminati đen tối không có ảnh 

hưởng đáng kể. Tuy thế, những máy móc hiện tại mới chỉ hơi over-unity (sản xuất 

ra năng lượng vượt quá năng lượng được tính toán theo các nguyên lý đã biết - ghi 

chú của người dịch) bởi vì tư tưởng ở những nước này đã chưa tiến hóa đến điểm 
gần như tự do, để năng lượng không giới hạn có thể được phân phối một cách rộng 

rãi. Khi những thiết bị này được hoàn thiện và phân phối đến các nước khác, giá 

thành của việc đốt nóng, làm lạnh, chạy thiết bị, sản xuất hàng hóa, và vận hành 

máy móc sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất kỳ loại mô-tơ một chiều hay xoay chiều nào 

hiện đang chạy bằng điện phát ra từ các nhiên liệu hóa thạch và/hoặc nguyên liệu 
hạt nhân đều có thể được sửa đổi để chạy bằng năng lượng điểm không.  

 

Những thiết bị hiện đang sản xuất kéo dài được 50 năm, và sau khoản đầu tư 

ban đầu, chi phí một vài nghìn dollar một năm. Giá thành ban đầu của các thiết bị 

biến động từ khoảng $1.000 AUD đến $50.000 AUD, phụ thuộc vào kích cỡ và ứng 
dụng. Liên hệ với người nhận thông điệp này để có thêm thông tin về các thiết bị 

này.  

 

Có khoảng 6 thiết bị điểm không, được sản xuất bởi các cá nhân hoặc các nhóm 

khác nhau khắp thế giới mà sẽ đi vào sản xuất gần đây. Khoảng năm 2020, cỡ 10% 
năng lượng sản xuất ra trên toàn thế giới sẽ nhờ vào những thiết bị này.  
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Chúng tôi và người nhận thông điệp này có thể xuất bản một cuốn sách về năng 

lượng điểm không tại một thời điểm trong tương lai. Trong lúc đó, chúng tôi khuyến 
khích các bạn lướt Internet về chủ đề này, giữ sự sáng suốt hàng đầu trong tâm trí 

các bạn khi mà không phải tất cả những nhà sáng chế đều có sự liêm chính và thật 

thà.  

 

Các hệ thống nông nghiệp mới  

 

Bây giờ chúng tôi đã giới thiệu các hệ thống năng lượng mới, hãy để chúng tôi 

thảo luận tình trạng của nông nghiệp tương lai, bởi vì đây là một lĩnh vực khác trong 

đó những phát triển mới đang xuất hiện trên Trái Đất rất nhanh chóng. Thêm vào 

với các kỹ thuật thủy sinh, trồng trong nhà vòm (grow dome), nhà xanh, nông nghiệp 
sinh thái, và các phương pháp khác trồng trọt trái mùa và những cách trồng trọt các 

loại trái và rau mà thường không mọc được ở vùng khí hậu của các bạn, có một số 

những công nghệ mới đang xuất hiện hứa hẹn trao cho các bạn thậm chí nhiều sự 

lựa chọn hơn. Có các công ty dịch vụ và các cá nhân hiện đang thực hiện tái khoáng 

hóa đất đai của các bạn, như thế cây trồng của các bạn sẽ thu được tất cả những chất 
dinh dưỡng cần thiết để sản xuất các loại trái và các loại rau nhiều các loại vitamin 

và khoáng chất.  

 

Có các cách trồng cây theo các lớp để sử dụng tối đa không gian. Có các loại 
cây lai giúp các bạn chỉ mất ít thời gian để trồng và sản xuất một loại lương thực. 

Có những giống mới của những loại cây đang tồn tại mà có thể sống sót trong các 

loại thời tiết khắc nghiệt. Một số những cây lai và cây lương thực lai giống này được 

chế tạo theo các cách hài hòa, trong khi những loại khác sử dụng các biện pháp thí 

nghiệm và biến đổi gen. Những tác động của việc tiêu thụ những loại lương thực 
này đã chưa được nghiên cứu kỹ. Mặc dù sự hướng dẫn bên trong của các bạn có 

thể tư vấn trước khi trồng hoặc tiêu thụ bất kỳ loại lương thực nào, nó có thể là thích 

hợp trong một số trường hợp khi sử dụng cách thử và sai.  

 

Sau khi ăn một số loại khoai tây mới, các bạn cảm thấy thế nào? Tầng thứ năng 
lượng của bạn thế nào? Sản lượng có đáng giá với phí tổn phụ thêm không? Các bạn 

có nghĩ là mình có thể tái sản xuất loại lương thực mới này một cách ổn định từ năm 

này đến năm khác không, hay đó chỉ là sự may mắn?  

 

Một trong những thử nghiệm nông nghiệp mới phổ biến  liên quan đến các lại 
khác nhau của tảo. Dưới những điều kiện thích hợp, tảo có thể mọc rất nhanh và cho 

năng xuất cao. Nó được dự đoán rằng sự tăng trưởng hợp lý của tảo có thể nuôi sống 

toàn bộ nhiều lần con người hiện đang sinh sống trên Trái Đất chỉ với một vài nghìn 

mẫu Anh. Với một số người trong các bạn, điều này hẳn nhiên nghe như một chuyện 

thần tiên, như là câu chuyện “Jack và xứ sở thần tiên”, nhưng những tiến bộ như 
vậy không phải là khoa học giả tưởng.  
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Kỹ thuật gen có mặt tích cực của nó. Với tình yêu và sự hợp tác giữa thực vật 

và con người, sự dư thừa gần như vô hạn của năng lượng trong các thế giới ether có 
thể được mang vào quá trình trồng trọt và thu hoạch. Bất chấp sự bạc màu của gần 

90% lớp đất bề mặt trên thế giới, có đủ mọi thứ cần thiết để sản xuất các loại lương 

thực lành mạnh trong hầu hết các vùng khí hậu.  

 

Như các bạn biết, các vấn đề đủ đất trồng trọt, các chất dinh dưỡng phù hợp và 
việc sản xuất thực phẩm một cách thích hợp không phải là các vấn đề chính. Các 

vấn đề phân phối do bởi các hệ thống kinh tế và chính trị không ổn định, cùng với 

cái cách mà cơ sở hạ tầng đang tồn tại đã được tạo ra, giữ thực phẩm có độ dinh 

dưỡng cao không đến được với nhiều người thiếu ăn. Có rất nhiều những hiểu nhầm 

liên quan đến việc làm thế nào để nuôi sống dân số thế giới. Ví dụ, trên 3/4 cấu tạo 
thân thể và các nhóm máu trên hành tinh yêu cầu sự nuôi dưỡng từ các loại rau tươi 

chứ không phải các loại hạt, tuy thế những người không biết điều đó sẽ tin rằng lời 

giải cho khó khăn là trồng và vận chuyển lúa mỳ, ngô và đậu tương (hầu hết đã bị 

biến đổi gen và bị trộn lẫn rất nhiều thuốc trừ sâu).  

 
Đúng là các hầu hết nhóm máu của người Châu Á thích hợp với lúa gạo, nhưng 

không phải tất cả những người Châu Á có cấu tạo hóa học của thân thể phù hợp để 

tiêu hóa gạo, và phần lớn dân số còn lại của thế giới không có cấu tạo phù hợp để 

ăn lượng lớn gạo.  
 

Những người lãnh đạo của nhiều công ty nông nghiệp lớn, trong trạng thái bị 

lừa dối của họ, thực sự tin rằng họ đang giúp đỡ hành tinh bằng cách sản xuất những 

lượng lớn thực phẩm mà thân thể con người có thể gặp khó khăn để nhận biết và 

tiêu hóa. Thêm nữa, sự phát triển trồng trọt theo hướng độc canh ở nhiều nước có 
thể tạo ra một sự dư thừa một số chất dinh dưỡng, trong khi đó đang tạo ra một sự 

thiếu hụt trên diện rộng những chất dinh dưỡng khác. (Đây là sự thêm vào với điều 

bất tiện hiển nhiên của sự độc canh nếu lương thực bị mất mùa do lũ lụt hoặc hạn 

hán, sẽ rất khó có những cây trồng thay thế.)  

 
Giải pháp đối với vấn đề này (thêm vào với việc ứng dụng các phương pháp 

nông nghiệp mới đã được phác họa trong mục này) là để những nhà phân phối thực 

phẩm tập trung vào một phổ rộng lớn các loại lương thực, bao gồm sự đa dạng và 

luân canh theo mùa, và nhận thức ra là tất cả mọi linh hồn con người có một cấu tạo 

thân thể hóa học độc nhất vô nhị.  
 

Nghiên cứu mở rộng về dinh dưỡng trong các nhóm dân  tộc, các nhóm gen, và 

sự thích nghi trong các phần khác nhau của thế giới là cần thiết nhằm hiểu được loại 

thực phẩm nào là thích hợp trong những địa phương nào.  

 
Một trong những chìa khóa chính để không chỉ sống sót, mà còn thịnh vượng, 

trong những năm đang đến trên Trái Đất là biết cách làm sao để tạo ra thú vui làm 
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vườn, và hài lòng với việc ăn ít. Nếu các bạn nhai chậm rãi, với nhiều sự chú tâm 

hơn, thức ăn của các bạn sẽ được tiêu hóa tốt hơn. Nhấm nháp một củ cà rốt tươi và 
dừng lại một chút với trải nghiệm ăn có thể mang lại kết quả tốt hơn là nhồi nhét 

vội vàng một bữa ăn nhanh đã qua chế biến trên đường đến dự một buổi hội thảo. 

Nhai chậm rãi và trầm tư cũng giúp cho quá trình tiêu hóa. Các bạn yêu cầu ít thức 

ăn hơn trước khi các bạn cảm thấy no nếu thức ăn có sinh lực sống, tươi và các bạn 

nhai chậm rãi.  
 

Chúng tôi xin lỗi cho sự lặp lại một số chủ đề cơ bản ở đây mà các bạn đã quen 

thuộc, nhưng nó là quan trọng để nắm được một tổng quan rộng lớn của các vấn đề 

mà các bạn có vẻ sẽ phải đối mặt trong những năm sắp tới. Chúng tôi đề nghị các 

bạn đọc lại mục ăn kiêng, dinh dưỡng và các thói nghiện đã được đưa ra trước đây.  
 

Nền kiến trúc được khai sáng  

 

Rất gần với điều chúng tôi có thể nói, lý do chính cho các tòa nhà hình vuông 

là để giảm thiểu giá thành và thời gian xây dựng. Những nguyên tắc toán học để 
dựng lên một tòa nhà hình vuông là khá dễ hiểu và hầu hết các vật liệu thô có thể 

được sản xuất với số lượng lớn. Tuy nhiên rất ít nhà thiết kế đã suy nghĩ về các tác 

động của một tòa nhà hình vuông lên thân thể năng lượng của con người. Thực sự 

là những tòa nhà hình vuông hay hình chữ nhật có thể trợ giúp trong việc “gắn chặt” 
các linh hồn vào các thân thể vật lý của họ, cái thực sự có nghĩa là những tòa nhà 

đó giúp các linh hồn thực hiện chức năng trong thời gian tuyến tính.  

 

Tuy nhiên, các sinh mệnh con người là cả tuyến tính và phi tuyến, và hình dạng 

của thân thể con người, cùng với trường hào quang và sự phát triển của phương tiện 
ánh sáng Merkabah, chắc chắn không phải là hình vuông. Khi thiết kế một tòa nhà, 

việc biết các lưới năng lượng giao cắt và tương tác như thế nào có thể khá hữu ích. 

Nếu các bạn có thời gian và các vật liệu, các bạn có thể thí nghiệm với các hình 

dạng khác nhau và nhìn xem chúng tác động đến năng lượng vật lý của các bạn như 

thế nào.  
 

Chúng tôi trong các thế giới cao hơn quan sát thấy mỗi một hình dạng của tòa 

nhà có một hiệu ứng khác nhau lên thân thể, và những hình dạng tròn, tám cạnh, sáu 

cạnh và hình kim tự tháp có xu hướng làm tăng thêm sự hiểu biết tâm linh nhiều 

hơn là các hình vuông và hình chữ nhật. Tất nhiên, có nhiều yếu tố khác để xem xét, 
bao gồm địa thế, lượng ánh sáng, hướng các sườn đồi, vv.. Chúng tôi sẽ không đi 

sâu vào khoa học tế nhị Phong Thủy trong bài viết này, nhưng chúng tôi kiến nghị 

các bạn tự tìm hiểu điều đó. Điểm chính của chúng tôi là đề xuất các bạn đặt sự chú 

ý vào thân thể năng lượng của các bạn khi các bạn đi vào và ra khỏi các công trình 

khác nhau. Có một lý do mà các bạn cảm thấy ổn ở nhà với một số người và không 
ổn với những người khác, và đó không phải luôn  luôn là do trạng thái tâm lý của 

người mà các bạn tương tác với họ.  
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Nếu các bạn cảm thấy không thể có đủ điều kiện để xây mới và chỉ có đủ để sửa 
chữa công trình đang ở, tìm kiếm những phòng nào có năng lượng sáng nhất và rõ 

ràng nhất. Tiếp theo, quan sát các dạng hình học, các loại vật liệu xây dựng, các 

góc, các chiều cao, các hướng, và đồ gỗ của những phòng đó. Quan sát nhiều đến 

mức có thể nhằm sửa chữa các phòng mà tạo cảm giác “nặng nề hơn” và “đậm đặc 

hơn” để tương thích với thiết kế của các phòng cho cảm giác tốt hơn.  
 

Nếu các bạn đang sống trong một ngôi nhà cổ hơn, hay đã đang ở đó một thời 

gian, các phòng mà cho cảm giác nặng nề hơn có thể là những phòng nơi các  linh 

hồn có nhiều lo lắng, hay thực hiện những công việc khó chịu. Làm một sự thanh 

lọc tâm linh lên năng lượng cũ có thể là cần thiết trước khi sửa chữa.  
 

Tất nhiên, trong thiết kế mới của các bạn, các bạn sẽ muốn mang tính thẩm mỹ 

vào bản vẽ. Nếu cảm nhận đầu tiên, trong lúc nhìn vào nơi ở mới của các bạn, là hài 

lòng và thích thú với vẻ đẹp và sự thanh lịch của bản thiết kế, thì những cảm xúc 

này sẽ được nhân lên theo thời gian khi các bạn sống ở đó. Chúng tôi kiến nghị các 
bạn tham vấn với những nhà thiết kế, người vừa có khả năng thực hiện được và vừa 

có khả năng thiết kế thẩm mỹ.  

 

Liên quan đến những ngôi nhà trong một cộng đồng có chủ ý, điều quan trọng 
là xem xét những công trình phản ánh như thế nào triết lý sống tổng thể của cộng 

đồng. Nếu các bạn là rất gắn bó và mật thiết với nhau, các bạn sẽ muốn thiết kế 

những khu vực ở của các bạn gần với những nơi hội họp của cộng đồng. Nếu sự 

riêng tư là quan trọng hơn, các bạn sẽ muốn sống ở những khu vực xa hơn so với 

các ngôi nhà của cộng đồng. Các bạn có thể muốn xây dựng những nơi ở của các 
bạn trong một hình tròn, với những khu vườn bên trong, và sau đó các ngôi nhà của 

cộng động ở trung tâm, giống như những cái nan hoa của một bánh xe. Đã có những 

cộng đồng được thiết kế theo cách này.  

 

Một cấu trúc như vậy có tác dụng nhắc nhở các thành viên rằng không có hệ 
thống thứ bậc giữa những người lãnh đạo. Một người sáng lập, hội đồng chủ tịch, 

hay thành viên giàu có sẽ sống trong cùng những ngôi nhà được thiết kế cơ bản theo 

vòng tròn như một thành viên vừa mới đến mà chưa có uy tín. Trong thực tế, nhiều 

những người lãnh đạo giác ngộ sẽ khăng khăng sống trong một điều kiện tương tự 

với cái gọi là những thành viên “bình thường”.  
 

Điều quan trọng để xem xét là sự sắp xếp hợp lý và những loại trang  thiết bị. 

Một số người là nhạy cảm với các trường điện và các bạn có thể muốn giảm thiểu 

việc sử dụng điện trong những khu vực ngủ. Một cách lý tưởng, cộng đồng của các 

bạn nên có một số ngôi nhà có điện và một số thì không. Ví dụ, một căn phòng thiền 
định, có thể trang bị hệ thống âm nhạc êm đềm (soft music piped) ở một góc, nhưng 

những phòng khác có thể không có điện.   
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Những loại vật liệu xây dựng  

 

Ở một số nước, sẽ là hợp pháp khi trồng lanh. Chúng  tôi kiến nghị, nếu có thể, 

loại trừ gỗ xẻ được làm từ các cây trưởng thành và thay thế nó bằng những tấm ván 

và cột làm từ lanh. Cây lanh yêu cầu khoảng 6 tháng để phát triển đến trưởng thành, 

trong khi các cây khác thường cần 30 đến 40 năm. Chúng tôi đề xuất kết hợp đất 
sét, bùn, rơm, và các vật liệu thực vật khác cho những vật liệu phủ và vật liệu xây. 

Những chất tạo màu và các loại sơn chiết xuất tự nhiên được ưa thích hơn các hóa 

chất nhân tạo. Điều này chống việc bám của formandehyde và các chất hóa học khác 

trên tường nhà.  

 
Nếu các bạn muốn nhìn và cảm nhận đồ gia dụng bằng gỗ, thu thập những vật 

liệu thô từ những cây gỗ hiện đã bị đốn hoặc những đầu mẩu thừa từ các dự án xây 

dựng khác.  

 

Kim loại và tinh thể nên được dùng cẩn thận. Một số người tin là càng nhiều 
tinh thể, càng vui vẻ hơn, nhưng điều đó không nhất định như vậy. Các tinh thể là 

các máy khuếch đại và các bạn muốn dùng chúng một cách có lợi trong thiết kế của 

các bạn. Các kim loại cũng có thể khuếch đại cả những năng lượng tích cực và 

những năng lượng tiêu cực mà có thể là quá gay gắt với một số người. Làm nghiên 
cứu về các tác động của các vật kim loại lên thân thể con người, sau đó thí nghiệm 

trên chính thân thể các bạn. Một số người rất thích ngủ trong các kim tự tháp bằng 

đồng, trong khi những người khác thấy nó quá nhiều sinh lực. Chúng tôi kiến nghị 

các nhà vòm và các nhà kim tự tháp cho những phần khác nhau của cộng đồng các 

bạn, phụ thuộc vào chức năng cụ thể của mỗi ngôi nhà. Nói chung, các nhà vòm dễ 
chịu hơn các nhà kim tự tháp, như thế các bạn có thể muốn ngủ trong một nhà vòm 

và tái hồi phục thân thể của các bạn trong một ngôi nhà kim tự tháp. Đối với một 

phòng họp hay không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, các bạn có thể muốn kết 

hợp một ngôi nhà thư giãn và nạp năng lượng.  

 
Lưu ý rằng đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản. Ngân sách của các bạn, thời 

gian và những vật liệu có sẵn sẽ tác động đến cách các bạn thiết kế cộng đồng của 

mình như thế nào.  

 

Nếu các bạn đã vẽ nên mục đích và các nhiệm vụ của các bạn và làm rõ về ý 
định của cộng đồng các bạn thì việc thiết kế của các bạn sẽ phản ánh điều đó.  

 

Các thành phố của tương lai   

 

Cuối thế kỷ này, chúng tôi không cho rằng loài người sẽ có các trung tâm công 
nghiệp và thương mại tập trung cao như cái cách mà các bạn đang làm hiện nay. 

Trước hết, như đã thảo luận trước đây, chúng tôi cho rằng sẽ có một sự sụt giảm 
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trong dân số của các bạn. Thứ hai, Trái Đất Mới, và những linh hồn sống trên cô ấy, 

sẽ rất coi trọng không gian trống và sự yên bình. Với sự xây dựng hợp lý, các bạn 
vẫn bố trí được một lượng lớn người trong một không gian nhỏ mà không nhìn và 

cảm thấy đông đúc. Các bạn sẽ có ít ô tô hơn và những chiếc ô tô sẽ sử dụng các 

nguồn năng lượng không ô nhiễm, do đó sẽ có ít nhu cầu sử dụng các đường cao tốc 

đắt đỏ, tốn đất. Phần bên trong của hầu hết các cộng đồng sẽ không có các phương 

tiện lớn. Nếu các nguồn cung được phân phối, sẽ có một số lối vào nhỏ nơi các xe 
tải có thể đi, nhưng bên cạnh đó, các lối đi bộ và lối đi xe đạp sẽ là tiêu chuẩn.  

 

Những tòa nhà lớn nhất sẽ gần với trung tâm của các thành phố như hiện nay, 

nhưng chủ yếu cho các mục đích thẩm mỹ và phục vụ như các nơi họp mặt, với các 

quận sống dọc theo ngoại vi. Các thành phố của thế giới cũ đã được thiết kế xung 
quanh việc sản xuất các vật liệu thô và phát triển bừa bãi từ đó. Các thành phố mới 

sẽ đưa vào tính toán nhu cầu có các khu vườn và các không gian trống xung quanh 

những ngôi nhà riêng. Bởi vì hầu hết các nguồn nguyên liệu sẽ được khai thác tại 

địa phương, sẽ không có các con đường với các phương tiện đi lại không dứt. Mọi 

sự chế tạo xuất hiện và yêu cầu nhiều người và nhiều nguồn lực sẽ được đặt ở nơi 
khá bằng phẳng khắp thành phố nhằm tránh sự tắc đường.  

 

Thiết kế theo cấu trúc “những cái nan hoa trên một bánh xe” (spokes on a wheel) 

cho một thành phố lớn là hữu dụng bởi vì, nó được thi hành hợp lý, các bạn không 
bao giờ ở quá xa các cơ sở dịch vụ chủ yếu. Thay vì thiết kế thành phố với lợi ích 

trên giấy, các bạn đang nghĩ về những nhu cầu của người dân. Những linh hồn mật 

độ 4 sẽ có những giá trị đặt ra như nhau và chúng tôi cho rằng quá trình đến cùng 

với nhau để thiết kế một thành phố sẽ là một trải nghiệm hứng thú và bổ ích. Một 

lần nữa, chúng tôi đề nghị các bạn làm một số nghiên cứu về các cộng đồng có chủ 
ý có các khả năng phát triển. Họ sắp xếp như thế nào cho các thành viên gia nhập 

thêm? Họ sẽ sống ở đâu? Làm thế nào họ ăn nhập được với cơ sở hạ tầng đang tồn 

tại? Hình dung của chúng tôi về các thành phố tương lai của các bạn thừa kế những 

hình ảnh của vẻ đẹp và sự đa dạng vĩ đại, mà không giống với các dự án nhà ở xấu 

xí, kiểu khối (block-style) hiện đang làm hại nhiều quốc gia của các bạn. Một tỷ lệ 
lớn công việc sẽ được làm từ nhà, hay trong các trung tâm cộng đồng nhỏ được đặt 

một cách có tính toán khắp thành phố. Các nhà máy (nếu cần) cũng sẽ mang lại niềm 

vui thẩm mỹ, cũng như các cơ sở dịch vụ chính, như là các thư viện, các trung tâm 

y tế, cứu hỏa, vv…  

 
Chúng tôi nhìn thấy một Thiên Đàng xanh của các loài thực vật, các cây đại thụ, 

những loại hoa, những cái hồ, những dòng suối và những con thú hoang sống rải rác 

khắp các vùng đông dân cư của các bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ trợ giúp các bạn với 

rất nhiều dự án xây dựng trong những năm sắp tới.  

 
Những thiết bị giao thông mới  
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Một trong những áp dụng hứa hẹn của công nghệ mới là việc sử dụng các hệ 

thống đẩy. Những chiếc xe ô tô, xe bus, tàu hỏa, thuyền, máy bay và các phương 
tiện sạch khác sẽ có các thiết bị điểm không và những máy móc dùng năng lượng 

thay thế khác được lắp đặt và những bộ phận ngoại vi được sửa chữa cho phù hợp. 

Các bạn chắc chắn đã xem các chương trình khoa học viễn tưởng nơi mà những 

chiếc xe bay di chuyển dọc theo các hành lang được treo trên các thành phố. Đây là 

một trong các công nghệ sẽ được giới thiệu trong những năm sắp tới trên Trái Đất. 
Những đường cao tốc trên không và những cỗ xe bay sẽ hút năng lượng ether từ 

những đường ley của Trái Đất, mà không làm xáo trộn sự cân bằng tự nhiên, và sẽ 

có các trường năng lượng để loại trừ tất cả các tai nạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn 

đang trôi nổi trên một dải băng ánh sáng nằm ở phía trên cao của các thành phố và 

đến bến của các bạn qua nửa vòng Trái Đất chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút.  
 

Khi vận chuyển hàng hóa và dịch vụ trở nên nhanh hơn và rẻ hơn, giá thành sản 

xuất sẽ hạ xuống đáng kể. Hình dung lương thực được trồng bằng các phương pháp 

nông nghiệp mới, sau đó được vận chuyển trong các phương tiện điểm không đến 

một địa điểm tích trữ ở xa trong ít hơn 1 giờ, rồi được phân phối bằng các xe bay 
đến những ngôi nhà riêng trong vùng đó. Một loại rau mọc trong một nhà xanh tại 

Siberia có thể nằm trên bàn ăn của các bạn ở Sydney chỉ sau 2 giờ, với hầu như 

không có sự tác động đến môi trường và giá thành gần như bằng không.  

 
Tất nhiên, đây chỉ là một điểm minh họa. Trong thực tế, các phương pháp nông 

nghiệp mới đã được thảo luận trước kia sẽ được phát triển dựa trên việc trồng tại 

địa phương nhiều hơn, nhưng với những hàng hóa và dịch vụ chỉ được làm ở một 

phần nhất định của thế giới, những hệ thống giao thông như vậy sẽ là một giấc mơ 

trở thành sự thật.  
 

Một trong những lợi ích khổng lồ của việc ứng dụng các năng lượng điểm không 

và các năng lượng thay thế khác cho các thiết bị giao thông sẽ tạo cơ hội để cho 

phép Trái Đất có nhiều thời gian để phục hồi lại trong trạng thái ban sơ của cô ấy. 

Các cơ sở sản xuất có thể được tập trung trong một vài vùng, mà không xâm phạm 
vào các vùng đất ẩm ướt nhạy cảm, các khu rừng và các sa mạc.  

 

Các công nghệ mới này cũng sẽ được dùng để thanh lọc và khử muối cho 

nước.Về bản chất, nước sẽ được tái chế và sau đó chế biến thành một sản phẩm hầu 

như có thể so sánh được với nước khoáng tự nhiên. Sau khi xử lý, hệ thống giao 
thông công nghệ mới sẽ đảm bảo là không người nào trên thế giới của các bạn phải 

chịu khát nữa.  

 

Bây giờ, các bạn chắc chắn đang thắc mắc về việc sử dụng công nghệ điểm 

không và công nghệ mới khác để du hành đến các vì sao. Trong nhiều thế giới mật 
độ 4, 5 và 6, phi thuyền điểm không được sử dụng hàng ngày. Khi các bạn tiến hóa 

vào các mật độ cao hơn, các thiết bị giao thông trở nên dễ điều khiển đối với chính 
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tư tưởng, và một thiết bị như thế sẽ đáp lại với các ý nghĩ của các bạn một cách trực 

tiếp. Thậm chí ở các trạng thái cao hơn của sự tiến hóa, một thiết bị giao thông trở 
nên không còn cần thiết nữa. Tất cả điều các bạn làm là nghĩ bản thân mình đến một 

ngôi sao xa xôi và nó là như thế. Các bạn đã làm điều này trong trạng thái mơ và 

nhiều người trong các bạn đã bịa ra là đã làm điều này khi các bạn còn nhỏ. Các bạn 

sẽ thấy rằng một lúc nào đó sẽ đến khi tất cả những năng lượng linh hồn của các bạn 

được hồi phục, bao gồm cả khả năng này.  
 

Du hành xuyên thời gian và không gian  

Khi xã hội của các bạn tiến hóa vào các mật độ 4 và 5, các bạn sẽ học cách du 

hành giữa các vì sao bằng cách sử dụng các phi thuyền phát ra trường điện từ. Công 

nghệ của phi thuyền mật độ 4 và mật độ 5 đã được mang đến thế giới của các bạn 
và đang được sử dụng bởi một số chương trình được gọi là “các chiến dịch đen tối” 

(black ops). Vào những năm 1940 và những năm 1950, công nghệ từ những người 

Zeta Reticulus đã được bí mật trao đổi bởi một số những nhà khoa học của các bạn. 

Công nghệ này chịu trách nhiệm một phần cho sự phát triển nhanh chóng của máy 

tính và các thiết bị liên quan của các bạn. Các phi thuyền của những người Zeta sử 
dụng điểm không của trường điện từ để tạo ra một chân không qua đó phi thuyền 

của họ có thể du hành ở tốc độ gấp nhiều lần tốc độ ánh sáng. Về bản chất, họ tạo 

ra các hố giun mini (mini-wormholes) hay các cổng, qua đó phi thuyền của họ được 

đẩy đi. Phi thuyền càng tiến bộ càng có khả năng du hành xuyên qua thời gian cũng 
như không gian, và vâng, một số vị khách của các bạn đã đến từ tương lai, cũng như 

từ các vì sao xa xôi. Chúng tôi cũng đã khảo sát điều mà đang xảy ra khi các bạn 

nhận được một sự viếng thăm từ tương lai. 

Khi loài người tiến hóa xa hơn vào các mật độ 4 và 5, những người ngoài hành 

tinh nhân từ sẽ chia sẻ công khai công nghệ của họ và các linh hồn từ các xã hội 
ngoài hành tinh giác ngộ sẽ đến Trái Đất và ra đi một cách tự do bằng cách sử dụng 

phi thuyền của họ. Vì những lý do hiển nhiên, các sinh mệnh nhân từ có các công 

nghệ này không thể chia sẻ nó một cách đáng kể cho đến khi loài người vứt bỏ 

những ý nghĩ về sự sợ hãi, tấn công và bạo lực của họ. Đó là vì sao chúng tôi chọn 

cách trao truyền bằng ngoại cảm và mở kênh như là các biện pháp kết nối chính của 
chúng tôi với Trái Đất. Chỉ những linh hồn mà hiểu được các con đường của mật độ 

5 và cao hơn là sẵn sàng sử dụng những công nghệ này một cách có trách nhiệm. 

Chúng tôi không thể và sẽ không trao những thiết bị này trực tiếp cho loài người 

cho đến khi sự say mê với chiến tranh và uy quyền tối cao của các lực lượng quân 

sự được kết thúc trên Trái Đất. Các bạn không thể được tin tưởng vào lúc này để sử 

dụng những thiết bị này vì lợi ích cao nhất của loài người. 

Thật đáng tiếc là tổ chức giữa Thiên Hà của các bạn, thường được gọi là Hội 

Đồng Ngân Hà (Galactic Federation hay Galactic Confederation), đã phải can thiệp 
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vào 5 trường hợp khác nhau nhằm để giữ các bạn khỏi tự gây tai họa cho chính mình 

với các loại vũ khí hạt nhân. Các thiết bị điểm không có khả năng vượt xa các công 
nghệ hạt nhân của các bạn và chúng tôi sẽ không cho phép những thiết bị này rơi 

vào tay những người còn u tối. 

Điều đó nói rằng, chúng tôi sẽ trao cho các bạn một sự giải thích ngắn gọn về 

một trong những ứng dụng của công nghệ điểm không. Mặc dầu thông tin sau là có 

sẵn trên hành tinh của các bạn từ các nguồn khác nhau, cho phép chúng tôi tóm tắt 

phương pháp bằng cái mà những người Zeta lấy năng lượng và đẩy phi thuyền của 

họ.  

Trong trung tâm của một phi thuyền hình cầu hay hình đĩa, có một thiết bị năng 

lượng điểm không mà tạo ra một trường điện từ xung quanh phi thuyền. Trường này 

có thể được sửa chữa từ một khuôn mẫu hình tròn thành một khuôn mẫu hình 
obloidal mức độ cao nhất hay hình elip, theo mọi hướng, hay theo một hướng duy 

nhất, phụ thuộc vào hướng yêu cầu của chuyến du hành. Thiết bị này tạo ra một 

chân không tạm thời trong thể liên tục của thời gian và không gian, mà có thể giống 

như một trường điểm không mở rộng. Về bản chất, thiết bị tạo ra một cổng nhân tạo 

(portal hay stargate) qua đó phi thuyền có thể du hành. 

Cổng (stargate) thực sự là một lối mở đi vào các thế giới ether, và vì vậy phi 

thuyền được “hút” vào chân không của trường điểm không và đi vào các thế giới 

ether. Các thế giới ether được xây dựng trong một cách như vậy để cho phép phi 

thuyền di chuyển nhanh chóng từ một phần này của không gian vật lý đến một phần 

khác theo một cách tương tự như cái mà các tác giả khoa học viễn tưởng của các 

bạn gọi là “vận tốc cong” (warp speed). Trong thực tế, họ không du hành nhanh hơn 

xuyên qua không gian truyền thống, nhưng thực hiện “các bước tắt” xuyên qua 

không gian ether rồi tái hiện ra trở về không gian vật lý tại điểm mong muốn. Sự 

tương tự gần nhất là lấy một mẩu giấy phẳng, thể hiện không gian truyền thống, và 
sau đó cuộn nó sao cho các cạnh đối diện chạm vào nhau. Phi thuyền có thể nhảy 

ngang qua lỗ hổng giữa các phần của tờ giấy. 

Khi phi thuyền chuẩn bị nhảy trở lại vào không gian truyền thống, sự phân cực 

của thiết bị điểm không được sửa đổi để tạo ra một bước nhảy đi xuống thay cho 

một bước nhảy đi lên (về bản chất gọi một tần số thấp thay cho một tần số cao). Tất 

nhiên, một lần nữa đây là một sự mô tả đơn giản hóa tối đa, nhưng nó trao cho các 

bạn một số ý tưởng về việc làm thế nào để có thể vượt qua không gian và thời gian. 

Một sự thảo luận kỹ càng hơn về việc làm thế nào để di chuyển giữa các chiều kích 

sẽ được chỉ dẫn vào một thời điểm sau. 

Những người hướng dẫn của người nhận thông điệp này và những người 

Arcturus, đã giới thiệu vài ý tưởng liên quan đến bản chất của thời gian, bao gồm 

sự hàn gắn dòng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Khả năng tiến lên và quay 
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lại trong thời gian, và vượt qua những khoảng cách lớn trong một cái nháy mắt, điều 

này là có thể do bởi bản chất mở rộng liên tục của các dòng thời gian. Như đã được 
giải thích trong một phần trước đây, các bạn không vi phạm vào tự do ý chí hoặc 

tạo ra những nghịch lý khi du hành xuyên thời gian. Đúng hơn là, các bạn mở ra 

những dòng thời gian mới và những thực tại mới có thể và chắc chắn. Thay vì là 

một dòng thời gian cố định, các bạn có một số lượng vô hạn các dòng thời gian đang 

kéo dài và đang mở rộng ra ngoài từ mỗi một khía cạnh của Tạo Hóa.  
 

Hãy nghĩ chính các bạn như những làn sóng của khung kết cấu thời gian/không 

gian. Tất cả mọi lúc các bạn có một khao khát và bắt đầu di chuyển về phía khao 

khát đó, các bạn dệt nên một sợi dây trong khung kết cấu thời gian và không gian. 

Các bạn có các sợi dây cá thể (trải nghiệm cá nhân của chính các bạn về không gian 
và thời gian) và các sợi dây tập thể (những cái mà nhiều linh hồn chia sẻ những khu 

vực chung của không gian và thời gian).  

 

Ví dụ, bằng việc hợp tác với chúng tôi trong việc viết nên cuốn sách này, người 

nhận thông điệp này đã mở ra một dòng thời gian tập thể. Tất cả những linh hồn đọc 
cuốn sách này có một phần trong dòng thời gian của anh ấy hay cô ấy, những trải 

nghiệm đã được kích hoạt bởi nội dung của cuốn sách này.  

 

Những nguyên tắc của việc du hành xuyên thời gian là đơn giản. Các bạn không 
thể can thiệp vào tự do ý chí của một linh hồn khác. Viếng thăm một linh hồn trong 

quá khứ hay trong tương lai phải được sự đồng ý của linh hồn đó (cho dù tâm trí có 

ý thức của linh hồn có thể không hiểu biết về cuộc viếng thăm của các bạn hay các 

dự định của các bạn). Nếu cuộc viếng thăm của các bạn phá vỡ những lựa chọn 

thuộc về tự do ý chí của những linh hồn bên thứ ba, thì nó phải được sửa chữa sao 
cho không ảnh hưởng đến những linh hồn đó. Ví dụ, nếu người nhận thông điệp này 

đã trở lại để viếng thăm một trong những cái Tôi quá khứ của anh ấy trong một đời 

sống trước, anh ấy cần phải giữ sự vô hình với các linh hồn khác, trừ khi một phần 

của sự lựa chọn tự do ý chí hay bài học linh hồn của một linh hồn khác cho phép có 

sự viếng thăm từ người nhận thông điệp này.  
 

Các cơ chế của việc du hành xuyên thời gian và làm thế nào để tránh việc vi 

phạm tự do ý chí là khá phức tạp và vượt trên mục tiêu của cái được đưa ra ở thời 

điểm này. Một cách cơ bản, du hành xuyên thời gian và không gian rất giống với 

liên lạc ngoại cảm trong đó các bạn “quay số” vào một vị trí tần số thời gian/không 
gian và sau đó tạo ra một liên kết năng lượng với địa điểm đó. Điều này thiết lập 

nên một stargate, hay một portal (cổng không gian/thời gian), qua đó các bạn có thể 

truy cập vào thời gian và không gian mong muốn.  

 

Ở trên, chúng tôi đã viết chi tiết làm thế nào để truy cập vào các chiều kích cao 
hơn hay thấp hơn của Vũ Trụ, bằng cách sử dụng các lưới tứ diện, với việc thăng 

lên hay giảm xuống các xoáy ốc đi qua các đỉnh của mỗi hình tứ diện. Tất cả các 
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phi thuyền và các máy thời gian có khả năng du hành vượt những khoảng cách rất 

lớn đều có một loại thiết bị khối tứ diện, cùng với một máy phát điểm không. Một 
thiết bị như vậy làm sụp đổ một phần trường điện từ dọc theo các đường ley của 

một thế giới cụ thể hay một vùng không gian/thời gian. Khi trường điện từ bị sửa 

đổi, phi thuyền trở nên tái định vị đến vùng được yêu cầu. Nói một cách thô sơ, điều 

này hơi giống với cuộn một tờ giấy để đưa hai điểm đến gần nhau, hai điểm đó ở xa 

nhau khi tờ giấy là phẳng. Trong các chương trình khoa học viễn tưởng của các bạn, 
các bạn gọi điều đó là du hành cong, hay di chuyển trong siêu không gian.  

 

Việc hiểu biết các khối cấu trúc cơ bản của Vũ Trụ, bao gồm các lưới tứ diện 

64 sao - cũng được gọi là “hoa sự sống” (flower of life) và các xoáy ốc thăng lên và 

hạ xuống qua các đỉnh của các kim tự tháp của một hệ lưới, là một trong các lĩnh 
vực của khoa học tương lai đang chờ đợi những linh hồn mật độ 4 và mật độ 5 đang 

dự định ở lại với Trái Đất trong sự chuyển đổi của cô ấy từ mật độ 3 lên mật độ 4.  

 

Trong chuyên luận này, chúng tôi đang khơi gợi sự tò mò của các bạn và đang 

kích hoạt những hiểu biết sâu sắc khác nhau bằng ngôn từ của chúng tôi. Chúng tôi 
không đưa ra một phân tích đầy đủ về thời gian và không gian, hay trao cho các bạn 

các cơ cấu của việc làm sao chế tạo một máy thời gian. Điều đó có thể là phản tác 

dụng khi mà hầu hết các bạn không có khả năng kỹ thuật để hiểu được một tài liệu 

như vậy. Những người sẽ được liên hệ bằng ngoại cảm bởi các thành viên của nhóm 
chúng tôi (và các nhóm khác đang làm công việc tương tự). Đó là trách nhiệm của 

chúng tôi để xác định xem như thế nào và khi nào các bạn đã sẵn sàng đảm nhận 

được công việc chế tạo những thiết bị này, nhưng đó là trách nhiệm của các bạn để 

nhận những món quà thông thái mà chúng tôi đã tải vào các tâm trí cao hơn của các 

bạn.  
 

Do bởi bản chất tinh tế của công việc này và khả năng một số nhóm đen tối sẽ 

cố gắng kiếm được một số những thiết bị này, chúng tôi vẫn phải cẩn trọng, trong 

một khoảng thời gian dài, để đảm bảo là những thông tin này chỉ đến được với 

những linh hồn đã sẵn sàng tiếp nhận nó. Rất nhanh, hành tinh của các bạn sẽ thăng 
lên đủ để gỡ bỏ những sự bảo vệ không cần thiết này, nhưng thời gian đó chưa đến. 

Đó chính xác là lý do mà nhiều người bạn của các bạn từ các vì sao phải giới hạn 

sự liên lạc của họ trong việc kết nối ngoại cảm (cùng với việc mở sự kết nối có ý 

thức và thôi miên). Chỉ những linh hồn đã sẵn sàng để phổ biến kiến thức này và sử 

dụng nó cho lợi ích cao nhất của loài người là sẽ có thể liên hệ với chúng tôi.  
 

Hãy hiểu là, chúng tôi không phải độc quyền hay là những người thống trị. Các 

thông điệp của chúng tôi là tự do và có sẵn cho bất kỳ ai có thể hiểu được chúng. 

Hầu hết loài người sẽ liếc qua cuốn sách này với một chút thích thú và nhanh chóng 

bỏ qua nó như là “quá xa xôi” hoặc là “quá phi thực tiễn” hoặc là hết sức sai lầm. 
Điều đó không bận tâm chúng tôi. Chúng tôi ở đây phục vụ cho những người trong 
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các bạn đã thực sự sẵn sàng di chuyển ra khỏi bóng tối và đi vào Thời Đại Vàng 

mới mà các bạn đã được hứa hẹn.  
 

Những tiến bộ trong y học  

 

Hiện nay, hệ thống y tế mật độ 3 của các bạn đang sụp đổ, vì hai lý do. Thứ 

nhất, nó bị ràng buộc vào các hệ thống kinh tế và các chính phủ không thể cung cấp 
cho sự sinh sản dân số của thế hệ “baby boomers” (theo sở thống kê dân số Hoa Kỳ, 

baby boomers là những người sinh sau thế chiến thứ 2 từ 1946 đến 1964 - ghi chú 

của người dịch) và những người với hệ thống miễn dịch hư hỏng. Trong những nước 

“phi lợi nhuận”, dịch vụ chăm sóc y tế đang trở nên quá đắt đỏ đối với tất cả ngoại 

trừ những người giàu có. Trong hầu hết các nước khác, chăm sóc y tế đang sẵn sàng 
đưa các chính phủ đến tình trạng vỡ nợ. Thứ hai, tầm quan trọng trong hầu hết các 

cộng đồng y tế đã đang đặt lên sự hồi phục thân thể, hơn là trị tận gốc rễ các nguyên 

nhân chủ yếu của ốm đau, bệnh tật, suy nhược và chết.  

 

Phép chữa trị đối chứng (allopathic - còn được gọi là: y học phương tây, y học 
hiện đại, y học dựa trên bằng chứng - ghi chú của người dịch) là cần thiết và có lợi 

khi nó được dùng để phục hồi các thân thể bị hư hại trong các tai nạn, và một vài 

phép chữa trị khác đã phát triển từ giữa thế kỷ 20 đã đang cứu người hoặc ít nhất 

mang đến thuận lợi cho những người đang đau đớn.  
 

Khi một tỷ lệ lớn và lớn hơn nữa những nhóm dân số đau ốm phản ứng lại với 

những cách chữa trị đối chứng, thì phép chữa trị tổng thể (holistic medicine - là phép 

chữa bệnh có xét đến tất cả các yếu tố như môi trường, dinh dưỡng, tình cảm, tinh 

thần … - ghi chú của người dịch) sẽ hưng thịnh. Nhiều và nhiều hơn những linh hồn 
sẽ trở lại với những biện pháp tự nhiên, như là các loại thảo mộc, phép chữa bệnh 

vi  lượng, chữa bệnh bằng sự luyện tập cơ thể chứ không dùng thuốc, phép chữa 

bệnh dựa vào việc nghiên cứu sự di chuyển của cơ thể con người (kinesiology), 

vv… Một lượng lớn những bác sĩ theo phép chữa trị đối chứng trước kia sẽ bắt đầu 

khám phá những nguyên nhân tâm lý và tinh thần của sự ốm đau. Hiện nay, những 
bác sỹ này vẫn chiếm vai trò chính trong dân chúng.  

 

Những nhà nghiên cứu gen của các bạn sẽ tiếp tục vẽ ra bản đồ “gene bất tử” 

và phát triển các công nghệ mới để ghép nối và kết hợp nó với các “gene có thể 

chết” đang tồn tại. Nghiên cứu tế bào di truyền sẽ tiếp tục, bất chấp phản đối của 
một số nhóm tôn giáo. Nhân bản vô tính và các hoạt động liên quan sẽ được mở 

rộng và được làm cho tinh tế hơn. Mặc dầu những tiến bộ y tế này sẽ bắt đầu kéo 

dài cuộc sống của một số người, phần lớn con người sẽ không đáp lại bởi vì nguyên 

nhân của việc già đi và suy yếu sẽ không được xác định. Giữ lại một thân thể con 

người còn sống khi mà linh hồn đã từ bỏ niềm vui sống là không có tác dụng, và 
cuối cùng linh hồn sẽ tìm ra một cách rời bỏ thân thể trong những trường hợp như 
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vậy. Tất nhiên, cái Tôi bản ngã sẽ tiếp tục cố gắng kéo dài bản thân nó, thường là 

để thoát khỏi nỗi sợ chết hay thoát khỏi niềm tin vào sự tự quan trọng hóa bản thân.  
 

Để con người đạt được sự bất tử về mặt vật lý trong khi đang ở mật độ 4, họ sẽ 

cần phải có một mức độ khao khát cao và hứng thú với việc sống. Họ sẽ cần phải 

có một nhận thức mạnh mẽ về mục đích và cam kết ở lại Trái Đất. Họ cũng sẽ cần 

phải xóa bỏ nỗi sợ chết tiềm thức và nỗi sợ chết vô thức của họ. Nếu họ đã sẵn sàng 
di chuyển vào sự thăng lên mật độ 5, thì họ sẽ không cần đến y học hiện đại để đạt 

được sự bất tử. Với những người sống sót còn lại, ý muốn sống một cuộc sống thịnh 

vượng mà không bị đe dọa bởi những bệnh tật sẽ thúc đẩy những nghiên cứu y học.  

 

Thêm vào với việc phân tách gen nào đó chịu trách nhiệm cho sự chết và ốm 
đau, và việc tái sinh DNA bằng cách cấy tế bào di truyền và thúc đẩy sự biến đổi 

của các tế bào có thể chết thông qua việc nối gen, trộn lẫn gen, vv.. sẽ có được sự 

chấp nhận của bản chất điện từ của sinh mệnh con người. Những phương tiện hàn 

gắn ether sẽ được kết hợp với các biện pháp y tế truyền thống nhiều hơn. Những 

liệu pháp ether này bao gồm làm sạch thể tinh túy (căn thể), cân bằng luân xa, các 
liệu pháp âm thanh và màu sắc, sử dụng các tinh thể, vv…  

 

Việc áp dụng các nguyên tố đơn nguyên tử tái sắp đặt quỹ đạo (orbitally 

rearranged monatomic elements - ORMEs) và các khía cạnh khác của sự tái sinh đã 
được biết đến là thuật giả kim sẽ được tái xem xét bởi các nhà nghiên cứu.  

 

Nghiên cứu về não cũng sẽ tiếp tục tiến bộ. Các nhà vật lý sẽ bắt đầu hiểu mối 

quan hệ giữa tư tưởng, tâm trí (mind) và não. Não giống như một hệ thống máy tính 

trung tâm xử lý các tín hiệu. Nó nhận những hướng dẫn từ tâm trí (mind), cái vốn 
được coi là một sản phẩm của tư tưởng.  

 

Các công nghệ ngoài hành tinh đã đóng một vai trò quan trọng trong những tiến 

bộ về y tế. Những người Pleiades mật độ 4 đã phát triển các cách kéo dài đời sống 

của các dạng vật lý trên các thế giới quê hương của họ và đã mang các nguyên lý cơ 
bản của những công nghệ này đến Trái Đất trên 50 năm qua. Nó có thể xuất hiện, 

đối với các nhà khoa học chính thống của các bạn, như là một số nhà nghiên cứu 

đột nhiên có được cảm hứng tìm hiểu một khía cạnh cụ thể của bộ gen, trong khi 

thực tế là họ đã được liên lạc bằng ngoại cảm bởi những người Pleiades mà không 

có một sự hiểu biết có chủ ý (nhưng tất nhiên là với sự đồng thuận của linh hồn họ).  
Những người Sirius mật độ 4 cũng đã đóng góp một phần trong sự phát triển của 

các công nghệ y tế trên Trái Đất. Một số các thành viên giác ngộ hơn của họ đứng 

đằng sau những thuật giả kim thời cổ đại, đặc biệt là thời Ai Cập và Sumer (cùng 

với những người Annunaki và những người khác). Những nhóm này sử dụng các 

liệu pháp radionics và trường điện từ để cân bằng thân thể ether và bằng cách đó gỡ 
bỏ các mô bệnh tật và những ốm đau khỏi cơ thể vật lý. Bởi vì tư tưởng của những 
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người nhận được các công nghệ này còn chứa rất nhiều sự phủ nhận tiềm thức, nên 

hầu hết những tiến bộ đã làm chỉ là mang tính tạm thời.  
 

Một số hình thái âm nhạc hiện đang được tạo ra trên Trái Đất đầu tiên đã đến từ 

hệ thống sao Lyra/Vega, nơi DNA của loài người bắt đầu. Có một số khúc hợp âm 

hay một số giai điệu kích hoạt gen bất tử và sự hiểu biết cao hơn trong phân tử DNA. 

Bằng cách nghe đi nghe lại, dưới những điều kiện môi trường phù hợp, những khúc 
nhạc này có thể dẫn đến kết quả thực sự nâng rung động của con người.  

 

Trong những năm sắp tới trên Trái Đất, nhiều những loại thuốc nhân tạo sẽ được 

thay thế bằng các liệu pháp âm nhạc, âm thanh và màu sắc cũng như các loại thuốc 

thảo mộc. Các công ty dược mà không tiến hóa một cách chính thống sẽ hoặc là 
chuyển các cơ sở của họ sang việc sản xuất và phân phối những công nghệ tự nhiên 

này, hoặc họ sẽ ngừng tồn tại. Ở những nước nơi mà lợi nhuận thúc đẩy nghiên cứu, 

sự sụp đổ của hệ thống kinh tế sẽ lấy đi động cơ này. Trong một số trường hợp, 

những linh hồn mật độ 4 sẽ đơn giản tiếp quản các cơ sở dược và trang bị lại các 

máy móc cho các hoạt động sáng sủa hơn.  
 

Biện pháp y tế mà chúng tôi khuyến khích nhất là mô hình chính thống. Điều 

này liên quan đến việc có một kiến thức về cái mà người nhận thông điệp này gọi là 

“6 thân thể thấp” - các tầng thứ vật lý, tình cảm, tâm trí, astral, ether và nhân quả - 
và học cách làm sao cân bằng và mang tất cả những thân thể này vào sự liên kết 

hoàn hảo. Khi 6 thân thể thấp này nằm trong sự liên kết hoàn hảo, thông tin chảy 

một cách dễ dàng qua tất cả các tầng thứ. Về bản chất, tất cả các tầng thứ của cái 

Tôi nói chuyện được với nhau, hay thậm chí sống chung với nhau. Điều này giống 

như một dàn giao hưởng, nơi mà sự hợp sức của các nhạc công cá thể tạo ra sự hài 
hòa của tổng thể , qua đó xác định chất lượng của sự trình diễn.  

 

Các bạn sẽ lưu ý đến một sự tương tự quan trọng ở đây. Các bạn có thể có rất 

nhiều những kiến thức về một trong 6 thân thể thấp, nhưng nếu chúng không làm 

việc cùng với nhau, sẽ rất ít điều được thực hiện. Một nhóm những nhạc công mỗi 
người có thể là một nghệ sỹ bậc thầy, biết tất cả chi tiết về nhạc cụ, lý thuyết âm 

nhạc, vv... nhưng nếu họ không thể chơi cùng nhau trong sự hài hòa, bản giao hưởng 

sẽ rất tệ. Điều này cũng có thể tương tự với các chuyên gia y tế có kiến thức chi tiết 

về tất cả các tế bào, cơ và mô liên quan đến các chuyên môn của họ. Tuy nhiên, họ 

có thể không phải là những người chữa trị có hiệu quả nếu họ không hiểu được làm 
thế nào các phần của cơ thể làm việc một cách hòa hợp với toàn bộ cơ thể như thế 

nào.  

 

Có các kỹ thuật để thiết lập sự kết nối giữa mỗi một trong 6 thân thể thấp, bao 

gồm kỹ thuật “Phòng hội thảo” (Conference Room) của người nhận thông điệp này, 
kỹ thuật mà anh ấy sẽ rất hạnh phúc để mô tả nếu có yêu cầu. Cách đơn giản nhất 

để  liên kết 6 thân thể thấp là lắng nghe một cách cẩn thận mỗi một trong số chúng, 
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bằng cách hòa nhịp trong sự im lặng và kiên nhẫn vào bất kỳ lúc nào các bạn cảm 

thấy một số phần nào đó của bản thân đi ra ngoài sự cân bằng. Thông thường, thân 
thể vật lý của các bạn sẽ nói với các bạn khi nào một điều gì đó không ổn. Ngay khi 

các bạn bắt đầu cảm thấy đau nhức hay không thoải mái, dừng lại và hòa nhịp. Hãy 

hỏi để biết về nguồn gốc của vấn đề đã bộc lộ ra với các bạn. Tưởng tượng rằng cái 

phần đi ra ngoài sự liên kết ấy giống như một đứa trẻ đang cố gắng thu hút sự chú 

ý của các bạn.  
 

Các bạn có thể nghĩ về các thân thể thấp của các bạn như những đứa trẻ bên 

trong, và sử dụng một kỹ thuật để kết nối với chúng. Ví dụ, nếu thân thể tình cảm 

của các bạn đi ra ngoài sự liên kết, các bạn có thể mường tượng một đứa trẻ nhỏ bé 

đang đứng trước mặt các bạn đại diện cho thân thể tình cảm của các bạn. Bắt đầu 
bằng cách hỏi đứa trẻ này cái mà anh ấy hay cô ấy muốn từ các bạn. Lắng nghe thật 

cẩn thận. Các bạn có thể cảm thấy câu trả lời, hoặc nghe thấy nó bằng khả năng 

ngoại cảm. Cái ý tưởng đặt ra ở đây là không nên tin theo một cách mù quáng điều 

đứa trẻ nói, bởi vì đôi lúc sẽ không thích hợp khi tôn trọng yêu cầu của đứa trẻ, 

nhưng phần quan trọng của bài tập này liên quan đến việc lắng nghe và chấp nhận, 
và sự mong ước được làm việc với đứa trẻ để tạo ra niềm vui và hạnh phúc lớn hơn. 

Thông thường, phần của cái Tôi đi ra ngoài sự liên kết đơn giản muốn được chấp 

nhận và được tôn trọng với tình yêu. Phần này muốn được lắng nghe. Nếu có một 

yêu cầu cụ thể, hãy hỏi những phần khác của cái Tôi để làm việc cùng nhau giúp 
hoàn thành các yêu cầu của đứa trẻ bên trong.  

 

Như chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần, khoảng 80% những ốm đau và bệnh tật 

vật lý xuất phát từ những vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Bất cứ một hệ thống 

y tế thành công nào cũng sẽ dành phần lớn những cố gắng và kiến thức của nó để 
hiểu được thân thể tình cảm và làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu đó.  

 

Những nhà trị liệu tâm lý, những nhà tâm lý học, những chuyên gia tâm thần 

học, những cố vấn tâm thần, và những nhà trị liệu khác của các bạn sẽ được yêu cầu 

rất nhiều trong những năm sắp tới, khi càng ngày càng có nhiều linh hồn nhận ra 
rằng nguyên nhân sự đau khổ của họ nằm bên trong cái Tôi tình cảm. Hiện nay, ở 

hầu hết các nước, chỉ có những chuyên gia tâm thần học là có khả năng sử dụng cả 

hai thực tại chữa trị đối chứng và liệu pháp tâm lý mà không phải gánh chịu hậu quả 

xấu của pháp luật. Nói cách khác, nếu các bạn có một chứng bệnh mà đã được chỉ 

ra là có sự mất cân bằng tình cảm, chuyên gia tâm thần học có thể đề xuất một khóa 
chữa trị để xác định cả các nhu cầu tình cảm và cả sự biểu hiện ốm đau hay bệnh tật 

về mặt vật lý.  

 

Chúng tôi không đề xuất là các bạn tất cả đều trở thành những chuyên gia tâm 

thần học, nhưng chúng tôi cho rằng những thay đổi lớn trong hệ thống y tế của các 
bạn sẽ mở rộng vai trò của những người quan tâm đến cả thân thể vật lý và cả thân 

thể tình cảm.  
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Thêm vào với cách chữa trị tâm lý, chúng tôi nhìn thấy một sự hồi sinh của các 
hoạt động hàn gắn của các pháp sư. Cách chữa trị của pháp sư liên quan đến khả 

năng xây dựng một cầu nối giữa các thế giới tinh thần và các thế giới vật lý, hay các 

thế giới của 6 thân thể thấp và các thế giới thần thánh cao hơn. Bao gồm cái mà 

người nhận thông điệp này gọi là sự nghiên cứu về các thế giới trung gian (astral, 

ether và nhân quả). Thường xuyên, người pháp sư sẽ kêu gọi một thần linh tự nhiên, 
tinh linh, chư thiên, tiên, totem của động vật, hay những sinh mệnh từ các khung 

thời gian khác hay từ các chiều kích khác, cho sự trợ giúp trong việc đạt được một 

cách rõ ràng một vấn đề cụ thể.  

 

Người nhận thông điệp này thường sử dụng những người Arcturus như những 
chuyên gia y tế. Trong trường hợp của anh ấy, những người Arcturus không kê đơn, 

chẩn đoán hay chữa trị bất kỳ ốm đau nào, mà họ cung cấp kiến thức thích hợp cho 

những nhu cầu của khách hàng, và họ thực hiện các kỹ thuật hàn gắn trong các tầng 

thứ astral, ether và nhân quả của linh hồn.  

 
Trong Trái Đất Mới, việc hàn gắn tinh thần sẽ được ghi nhận và được đánh giá 

cao như những dạng khác của sự hàn gắn. Mục đích chính của sự chăm sóc về y tế 

sẽ là để trợ giúp sự hàn gắn linh hồn trên tất cả các tầng thứ. Trong mô hình mật độ 

3 cũ, lợi nhuận và những quyền lợi đặc biệt  thường thống trị nghề nghiệp y tế. Các 
bác sỹ đã do dự để chấp nhận các cách nghĩ và các cách nói mới về tầm quan trọng 

của  các hoạt động tinh thần bởi vì họ thường được tài trợ bởi các công ty đang thu 

lợi trên việc bán các loại dược phẩm và các phương tiện y tế liên quan. Hệ thống y 

tế mật độ 3 được dựa trên tiền đề của việc chữa trị những người ốm. Nhằm giữ cho 

hệ thống đang sụp đổ này thực hiện chức năng, phải có một nguồn cung những 
người ốm đau đang chi tiêu rất nhiều thời gian và tiền bạc cho các dịch vụ y tế.  

 

Trong ngành chữa trị bằng tâm lý, tình trạng cũng tương tự. Nhà trị liệu tâm lý 

mật độ 3 phụ thuộc vào sự tăng lên dần dần có giá nhiều nghìn đô la trên một người 

bệnh, và nó sẽ là không có lợi khi có các biện pháp tâm lý hiệu quả mà có thể chữa 
khỏi người bệnh trong một vài tuần. Ở những nước được bao cấp hoặc chính phủ 

chi trả cho việc chăm sóc y tế, các vấn đề tương tự cũng tồn tại nhưng chúng không 

rõ ràng. Các bạn đã có các phương thuốc chữa được ung thư gần 100 năm trước, 

nhưng chúng đã bị che dấu, và nhiều bác sỹ đã tìm ra các phương  thuốc đó đã hoạt 

động ở những nước được bao cấp chi phí chăm sóc sức khỏe. Trong nhiều trường 
hợp, các phòng thí nghiệm của họ đã bị khám xét và đôi lúc họ bị giết chết.  

 

Chúng tôi nhận thấy là trong vài đoạn văn gần đây chúng tôi một lần nữa lại lặp 

lại những điều đã nói và chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ cho phép sự dư thừa này 

của chúng tôi, đặc biệt là việc xem xét tầm quan trọng của những ý tưởng này. Trong 
Trái Đất Mới, tất cả những tiến bộ y tế sẽ được chào đón với những vòng tay rộng 

mở bởi vì tư tưởng mật độ 4 là cống hiến cho sự lành mạnh của tất cả các linh hồn, 
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bất kể thu nhập hay các yếu tố khác. Các nguyên tắc cao hơn chỉ ra là khi các bạn 

giúp đỡ một người khác, thì các bạn đang giúp tất cả những người khác. Bất kỳ lúc 
nào một ai đó được hàn gắn, nó sẽ có tác động tích cực lên tất cả những người khác. 

Ý tưởng bản ngã ích kỷ về được - mất sẽ mất dần trong nền y tế tương lai.  

 

Chăm sóc y tế là một lĩnh vực nơi mà các công nghệ mới sẽ tỏa sáng. Dù nó là 

thiết bị hình ảnh tinh vi, các máy điều chỉnh nhiệt độ không khí, các con robot chẩn 
đoán bệnh, hay các phòng thí nghiệm vô trùng, hệ thống điểm không và các hệ thống 

khác sẽ làm cho nghề chữa bệnh tập trung vào cái thực sự quan trọng - sự lành mạnh 

của con người - hơn là sự bảo tồn năng lượng và các biện pháp tốn kém khác.  

 

Khả năng gửi các mẫu máu đi cách xa hàng nghìn kilômét trong một vài phút 
đến một phòng thí nghiệm xa xôi, hoặc chuyển một bệnh nhân đến một chuyên gia 

ở phía bên kia của hành tinh, sẽ cùng lắm được xem là một phiền phức nhỏ.  

 

Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi  

 
Một lĩnh vực khác mà công nghệ mới sẽ cải tiến là trong công nghiệp xây dựng. 

Trong khi sẽ có một số nghề xây cất mới, phần lớn công việc sẽ là tái xây dựng lại. 

Với những tiến bộ mới trong công nghệ, sẽ có rất nhiều điều phải làm để hồi phục 

lại Trái Đất thân yêu của các bạn đến trạng thái nguyên sơ của cô ấy. Điều đó sẽ dần 
dần trở nên một trong những ưu tiên cao nhất của các bạn khi các bạn bắt đầu di 

chuyển ra khỏi các cộng đồng có chủ ý của các bạn và trở lại với thế giới rộng lớn.  

 

Xuyên suốt những sự làm sạch và thanh lọc đang xảy ra trong Trái Đất mật độ 

3, các bạn đã chưa thể tách biệt mình trong các cộng đồng ánh sáng của các bạn, mà 
đúng hơn là, đang liên kết và đang kết nối với các cộng đồng khác trên khắp thế 

giới. Trái Đất mật độ 4 của các bạn sẽ là một nơi thịnh vượng khi Sự Chuyển Đổi 

Thiên Hà đạt tới đỉnh điểm của nó và bắt đầu giảm xuống về cường độ.  

 

Với những tiến bộ của công nghệ điểm không, năng lượng cần thiết để tái xây 
dựng các thành phố của thế giới cũ sẽ có sẵn. Với các hệ miễn dịch mạnh khỏe của 

các bạn đã được tăng cường bởi ánh sáng từ các chiều kích cao hơn, các bạn sẽ 

không có khó khăn để đi lại giữa những người chết, các tòa nhà và những chiếc xe 

bị bỏ hoang. Các thân thể sẽ được chôn cất hợp lý hoặc được hỏa thiêu, những ngôi 

nhà cũ có giá trị sẽ được khôi phục lại và được tái trang bị, và phần còn lại của cơ 
sở hạ tầng sẽ được sử dụng một phần và được tái xây dựng, hay bị phá bỏ và được 

phục hồi lại tự nhiên.  

 

Dân số của Trái Đất sẽ có vẻ sẽ xoay quanh ngưỡng 1.5 tỷ người vào giữa năm 

2030 và 2035, và sẽ ổn định một chút, với tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết thấp. Đời sống 
trung bình của con người mật độ 4 sẽ tăng lên khi Trái Đất được hồi phục lại, và 

vào khoảng năm 2050, những con người mật độ 4 về cơ bản sẽ sống từ 100 đến 150 
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năm. Những tiến bộ về y tế đã được thảo luận trước đây sẽ có vẻ như kéo dài tuổi 

thọ thậm chí nhiều hơn và một vài linh hồn sẽ đạt được một mức độ bất tử về vật lý 
trước khi đi qua sự thăng lên mật độ 5.  

 

Những linh hồn mật độ 4 sẽ được tư vấn và được hướng dẫn bởi 15 đến 30 triệu 

người đã di chuyển vào mật độ 5. Họ chắc chắn sẽ vẫn là hữu hình đối với những 

linh hồn mật độ 4, nhưng có lẽ sẽ phát ra ánh sáng vàng khi họ đi lại giữa các công 
dân của Trái Đất Mới. Nhiều linh hồn mật độ 5 sẽ phát triển những năng lực siêu 

linh và trực giác và sẽ có khả năng đi vào hầu như bất kỳ nơi nào trên Trái Đất để 

đưa ra sự trợ giúp. Một vài người sẽ có thể tự biến mất ở nơi này và xuất hiện ở nơi 

khác (teleport) mà không cần một phương tiện giao thông nào cả. Phần lớn sẽ cung 

cấp các phương tiện hàn gắn, sự ủng hộ tinh thần và lời khuyên để trợ giúp cho việc 
hình thành các cộng đồng của Trái Đất Mới.  

 

Những linh hồn mật độ 5 sẽ trợ giúp trong việc mang đến các công nghệ cần 

thiết để làm sạch sự ô nhiễm trong đất, không khí và nước. Một số những phương 

pháp làm sạch này sẽ là hữu cơ và một số sẽ phụ thuộc vào các chất hóa học nhân 
tạo. Trong số các công nghệ hữu cơ sẽ là sự giới thiệu về lợi ích của các vi khuẩn, 

các loại nấm và mốc mà sẽ trung hòa hoặc chuyển hóa những chất ô nhiễm có hại. 

Ngay khi những yếu tố trung hòa này thực hiện công việc của chúng, những con 

người mới sẽ làm việc với tự nhiên để hồi phục lại sự cân bằng hoàn hảo của cô ấy.  
 

Ở phần trước, chúng tôi đã nói chi tiết về vai trò của những Thần Linh Trái Đất 

(Earth Spirits) và những Tinh Linh (Elementals) trong sự giúp đỡ hồi phục lại hành 

tinh thân yêu của các bạn. Vào khoảng năm 2050, một phần lớn của Trái Đất sẽ 

giống với thần thoại Vườn Eden, cái thực sự là trạng thái trước khi chia rẽ của loài 
người.  

Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi 

Cho những người sáng suốt trong các bạn, hay chí ít là mức độ tưởng tượng 

cao, hãy để chúng tôi tóm tắt sự thảo luận của chúng ta tới mức sử dụng các sự miêu 

tả tối đơn giản. Các bạn có một Thiên Hà xoắn ốc, Thiên Hà của các bạn, đang quay 
giống như một bánh xe, và Hệ Mặt Trời, Mặt Trời, các hành tinh khí khổng lồ bên 

ngoài, và tất cả phần còn lại, bao gồm các hành tinh và tiểu hành tinh, tất cả đang 

xoay, đang quay và vừa quay vừa tiến cùng với các vì sao và các hành tinh trong 

cánh tay xoắn ốc bên ngoài này của Thiên Hà. Khi các thiên thể này quay với phần 

còn lại của cánh tay xoắn ốc, chúng đi vào một chùm bức xạ điện từ trường vô 
hướng cường độ cao phát ra từ Mặt Trời Trung Tâm của Thiên Hà. Điều này giống 

như ai đó dọi một tia sáng từ trung tâm Thiên Hà vào vùng không gian và Hệ Mặt 

Trời của các bạn đi xuyên qua chùm tia sáng ấy, tuy nhiên chỉ trong một thời gian 

ngắn (chỉ khoảng 150 năm Trái Đất và chỉ khoảng 20 năm cho phần mạnh nhất của 

chùm sáng). 
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Khi Trái Đất đi xuyên qua chùm sáng này, tất cả các dạng sống trên cô ấy, cũng 

như bản thân Trái Đất, được chuyển đổi, được biến thành và được chuyển hóa vào 

chiều kích tiếp theo. 

Những người không thể chịu đựng nổi với sự thay đổi tần số sẽ rời thân thể của 

họ và tái sinh đâu đó trong Thiên Hà, tốt nhất là trong một vùng mà không đi qua 

một sự thay đổi tương tự. Những người có thể chịu đựng được với sự thay đổi tần 

số, nhưng không thể đi xuyên qua hoàn toàn stargate vào chiều kích 5, sẽ tự thấy 

mình trong chiều kích 4, là chiều kích của ý nghĩ và thời gian. Đối với một sinh 

mệnh mật độ 4 sống trong một thế giới chiều kích 4, cuộc sống có vẻ khá là giống 

với ở mật độ 3 ngoại trừ là những linh hồn như vậy hiểu biết rằng họ là các tạo hóa 

có ý thức và tư tưởng tạo ra trải nghiệm hay thực tại của họ. 

Họ học cách sáng tạo từ trung tâm sinh mệnh của họ, và thế giới họ nhìn thấy 
là một Thiên Đàng giác ngộ mà phản ánh trạng thái tư tưởng cao hơn của họ. Đây 

gọi là “Thời Đại Vàng” đã được nói đến bởi nhiều nhà tiên tri của các bạn. 

Những người có thể di chuyển hoàn toàn vào chiều kích 5 sẽ trải nghiệm phiên 

bản chiều kích 5 của Trái Đất. Giống như bản thân các bạn, Trái Đất là một sinh 

mệnh đa chiều của sự biểu lộ ánh sáng như một hành tinh hơn là một người vượn 
hay một ngôi sao. Tần số trội của cô ấy sẽ di chuyển từ mật độ 3 lên mật độ 4, và vì 

vậy những người trong các bạn trải qua sự thăng lên sẽ về cơ bản là những sinh 

mệnh mật độ 5 sống trên một thế giới mật độ 4, hay chúng ta có thể nói các sinh 

mệnh mật độ 5 sống trong chiều kích 4. 

Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì sự giới hạn trong ngôn ngữ của các bạn, khi 

đây không phải là cách lý tưởng nhất để mô tả điều này. Khi các sinh mệnh mật độ 

5 sống trong thời/không chiều kích 4, các bạn sẽ có những thuận tiện nào đó so với 

các sinh mệnh mật độ 4 sống trong chiều kích 4. Trong khi họ vẫn già đi và chết, tái 

sinh đi và tái sinh lại như những sinh mệnh mật độ 4 cho đến khi họ thăng lên ra 
khỏi bánh xe luân hồi, thì các bạn sẽ ở trong thân thể tinh thể ánh sáng bất tử. Trong 

một lúc nào đó, bạn sẽ vẫn bị nhìn thấy bởi những người ở mật độ 4, nhưng cuối 

cùng bạn sẽ nâng tần số của mình lên đủ để trở thành vô hình đối với mật độ 4. Chỉ 

có những thành viên sáng suốt và có khả năng ngoại cảm của “Thời Đại Vàng” là 

sẽ có thể liên lạc với bạn. 

Như các vị Thầy và những người chỉ đường mật độ 5 của các bạn, các bạn sẽ 

chỉ dẫn và đào tạo các nhà lãnh đạo của thế giới mật độ 4 về các con đường của tinh 

thần, tình yêu và tình thương. Các bạn cũng sẽ giao tiếp với những người ngoài hành 

tinh giác ngộ mà sẽ đến và đi khỏi Trái Đất một cách tự do. Nhiều người ngoài hành 

tinh hiện nay đang trợ giúp Trái Đất đang rung động ở mật độ 4 và mật độ 5 và nó 

sẽ trở nên dễ dàng hơn cho họ để giao tiếp với con người trên Trái Đất sau sự chuyển 

đổi. Trong một thông điệp khác của chúng tôi, chúng tôi đã nói về vai trò và chức 
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năng của những người ngoài hành tinh, các Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên 

và làm cách nào mà họ sẽ trợ giúp khi Trái Đất đi qua Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. 

 

 

 

 

 

 

SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI 

 

Dẫn nhập 

Hệ thống sinh học của các bạn thay đổi tiên tục. Nó là bản chất của các thân thể 

trong các thế giới thấp. Khoảng mỗi chu kỳ 7 năm, tất cả các tế bào trong dạng vật 
lý của các bạn trải qua cái chết và sự tái sinh, mặc dầu khuôn mẫu DNA giữ tương 

đối không đổi. Trong Sự Chuyển Đổi Thiên Hà (Galactic Shift), khuôn mẫu DNA 

sẽ bị biến đổi bởi các nhiễu loạn điện từ trường. Điều này gây cho thân thể các bạn 

trải qua “các triệu chứng của sự thăng lên” nào đó theo như cách mà các bạn gọi 
chúng. Một số các bạn sẽ trải nghiệm những nhiễu loạn cực độ trong năng lượng, 

thay đổi từ vui buồn thất thường cho đến trầm cảm, thậm chí nếu các bạn không có 

những vấn đề tâm lý gây ra các cảm xúc này. Những người khác sẽ trải nghiệm các 

triệu chứng giống như cảm cúm mà không có bằng chứng hiện diện của bất kỳ một 

sự xâm nhập của tổ chức sống vi khuẩn hay virus nào. Phần lớn các bạn sẽ thỉnh 

thoảng trải nghiệm sự ngứa râm ran và sự dồn lên đột ngột của năng lượng. Cái điều 

các bạn đang cảm nhận không phải là sự tăng lên thực sự của năng lượng hay tần 

số, mà đúng hơn, là phản ứng của cơ thể đối với sự tăng lên của năng lượng hay tần 

số. 

Các rung động tần số cao hơn không được “cảm thấy” trong cảm giác truyền 
thống của cơ thể. Tầm mức cao nhất của năng lượng là rất tinh khiết, trong trẻo và 

sạch sẽ. Các bạn sẽ cảm nhận một cảm giác của sự mở rộng và sáng sủa, cùng với 
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các tầm mức bao la của tình yêu và tình thương. Dạng vật lý của các bạn cuối cùng 

sẽ cảm thấy nhiều năng lượng hơn theo thời gian. Cơ thể sẽ đòi hỏi ngủ ít hơn. Đôi 
khi các bạn có thể trải nghiệm những giai đoạn nơi mà các bạn có vẻ mệt và muốn 

ngủ trong nhiều giờ, nhưng đó chỉ là thời gian chuyển tiếp. Thân thể của các bạn có 

thể muốn thức khi xã hội của các bạn nói rằng nó nên được ngủ, và ngược lại. Nếu 

các bạn có công việc thường xuyên nhiều giờ, điều này sẽ tạo ra một chút khó khăn. 

Một cách lý tưởng, cuộc sống của các bạn cần được xây dựng theo một cách như 
thế đó để cho phép thân thể các bạn trải qua các kiểu ngủ thất thường khi nó thay 

đổi sang các tần số mới của Sự Chuyển Đổi Thiên Hà. 

Di truyền học 

Một khía cạnh của sinh học con người ở trước mắt các nhà nghiên cứu của các 

bạn là lĩnh vực di truyền học. Các nhà khoa học của các bạn tự hào về bản thân họ 
trong việc đã luận ra nhiều ma trận gen. Tuy nhiên, họ thực sự chỉ mới vừa chạm 

đến bề mặt của kết cấu DNA. Phần lớn họ không xét đến trên một nửa của những 

hình thể là DNA “thừa”, có nghĩa là họ nghĩ nó không có tác dụng hay không có giá 

trị. Cái họ cần thừa nhận với chính mình là họ đơn giản không hiểu được phần lớn 

các phần của DNA dùng cho cái gì. Họ không hiểu được chức năng của chúng. 

Nếu các sinh mệnh con người đã quan sát cẩn thận thế giới tự nhiên làm việc 

như thế nào, họ sẽ sớm khám phá ra là trong tự nhiên không có cái gì được tạo ra là 

đồ thừa cả. Tất cả mọi thứ trong thế giới tự nhiên đều có một mục tiêu. Nó có thể là 

một mục tiêu cơ bản hay rất đơn giản, nhưng dù sao đó cũng là một mục tiêu. Chúng 

tôi, những vị Thầy của các bạn đã thiết kế DNA của các bạn trên 100 triệu năm 

trước, sẽ trợ giúp để soi sáng cho các bạn về mục tiêu của DNA “thừa”. 

Các bạn có xấp xỉ 10 mũ 108 cấu hình có thể có khả năng của DNA của bạn. 

Số lượng này hàng nghìn tỷ lần lớn hơn số lượng các nguyên tử trong Vũ Trụ mà 

các bạn đã biết. Số lượng này bao gồm DNA trong một sinh mệnh con người (và 
thậm chí là cả trong một loài động vật hay thực vật). Tại sao TĐ làm cái gì đó với 

một tiềm năng lớn như vậy nếu nó không có tác dụng gì?  

Các mã và các khóa DNA 

Khi TĐ giao nhiệm vụ cho chúng tôi thiết kế hình dạng con người, chúng tôi 

không tạo ra sự phức tạp và số lượng khổng lồ của các hình thể, chúng tôi chỉ học 
làm sao để khai thác cái mà TĐ đã làm và đã bắt đầu để xúc tác quá trình sáng tạo 

bên trong các chuỗi DNA bằng việc làm nổ các mã và các khóa mà tạo ra các chuỗi. 

Trong một số thông điệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết hơn một chút về 

việc làm sao quá trình này được thực hiện, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ không đi quá 

xa vào các chi tiết kỹ thuật. Đủ để nói rằng sự sống bắt đầu với nguồn năng lượng 
không phân chia của TĐ và sau đó dần dần phân ra vào các mô hình hình học, được 
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gọi là DNA bằng các mã và các khóa. Các mã và các khóa DNA được sắp xếp vào 

trong các phân tử của các nguyên tố hữu cơ, rồi được “xích lại” với nhau trong một 
cách như vậy để tạo ra bản sao của các đặc điểm mong muốn (trong trường hợp này 

là các thuộc tính của cơ thể). Điều này, đơn giản hóa tối đa, là các nền tảng cho sự 

tăng trưởng của mô hữu cơ, bao gồm thân thể con người. 

Khi tinh trùng “kích hoạt” trứng trong sự thụ thai, các mã và các khóa DNA ấn 

nút sự tăng trưởng và sự tái tạo của các khuôn mẫu đã được lập trình trước chứa 

trong các mã. Khi quá trình tiếp tục, các cơ quan và các mô hình quen thuộc phát 

triển và các bạn có một phôi thai. Được khóa bên trong phôi thai nhỏ bé là tất cả các 

mã và các khóa cần thiết để tăng trưởng thành một sinh mệnh con người đủ kích cỡ, 

đủ đặc điểm. 

Chứa bên trong phần lớn của các mã và các khóa DNA là các ký ức ether và các 
khuôn mẫu tổ tiên, của dòng máu cha mẹ của đứa trẻ sinh ra. Điều này các nhà khoa 

học của các bạn biết khá tốt. Cái mà họ không hiểu chính là bên trong phần “thừa” 

của các mã và các khóa DNA chính là thuộc về trí nhớ của các đời sống trong quá 

khứ của linh hồn, các đời sống song song, và các đời sống trên các thế giới khác. 

Về bản chất, nó là toàn bộ lịch sử của linh hồn từ khi nó được phóng ra từ TĐ nhiều 
triệu năm trước. Cũng chứa bên trong các mã và các khóa DNA là chương trình mà 

khởi động sự thăng lên. Sự tiến hóa không dừng lại với một sinh mệnh con người 

đầy đủ hình dạng, mà tiếp tục vươn tới sự thăng lên xoáy trôn ốc cho đến khi cuối 

cùng các bạn tất cả trở nên các sinh mệnh của ánh sáng trong sạch. 

Tất cả điều này được chứa bên trong số lượng khổng lồ của các cấu hình DNA, 

các mã và các khóa xác định như thế nào và khi nào các khuôn mẫu sẽ kết hợp và 

sửa đổi. 

Tự do ý chí của các bạn sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành và sự tăng trưởng của 

các phân tử DNA, và các bạn có thể biến đổi DNA của chính mình bằng cách đơn 
giản mong muốn nó xảy ra. Nếu ý chí của các bạn bị bẫy trong những khao khát của 

bản ngã, những sự biến đổi này sẽ có xu hướng gây ra sự không hài hòa và bệnh tật. 

Tuy nhiên, nếu các bạn đã học để di chuyển vượt trên các bẫy của bản ngã và đi vào 

một trạng thái đồng sáng tạo với các cái Tôi cao hơn của các bạn, những sự biến đổi 

được gây ra bởi các bài tập của tự do ý chí có thể gây ra biến đổi cho các chuỗi 

DNA, không chỉ gia tốc sự thăng lên của các bạn, mà còn ảnh hưởng đến các khả 

năng siêu linh và trực giác của các bạn, cũng như vô số các các khả năng khác và 

các sự thúc đẩy sáng tạo của thứ mà các bạn hiện chưa hiểu biết. 

Chuỗi DNA 

Trong một số những lời dạy trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã mô tả các 
chuỗi khác nhau của DNA và cái mà chúng gây tác dụng. Đơn giản hóa, các bạn có 
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24 chuỗi DNA, bố trí trong 12 cặp. Có mỗi cặp cho mỗi một mật độ của sự trải 

nghiệm. Các nhà khoa học của các bạn chỉ có thể tìm ra cặp mà tương ứng với tầm 
mức mật độ 3 của sự rung động. Khi các bạn đi vào sự thăng lên xoáy trôn ốc và bắt 

đầu rung động ở các mật độ cao hơn, các bạn khởi động thêm các chuỗi đang nằm 

ngủ mà tương ứng với các mật độ cao hơn. Thêm nữa, các bạn có bốn chuỗi tương 

ứng với mật độ 1 và mật độ 2. Bởi vậy một người ở mật độ 3 có sáu chuỗi được kích 

hoạt, và một người ở mật độ 4 có tám chuỗi được kích hoạt, vv… 

Các bạn có các chương trình hoạt động tiền định được xây dựng trong DNA mà 

“kích hoạt” các chuỗi đang nằm ngủ ngay khi các bạn đạt tới một điểm nào đó trong 

sự tiến hóa của các bạn. Khuôn Mẫu Chủ Yếu (Master Template) của sự thăng lên 

là môt chương trình như vậy. 

Mối quan hệ giữa sự tiền định và tự do ý chí là rất phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ 
tổng hợp nó như sau: Có một bộ các mã và các khóa được lập trình trước bên trong 

DNA của các bạn mà nói với các bạn như thế nào và khi nào sự thăng lên sẽ xuất 

hiện, và các bạn có tự do ý chí để sửa đổi kết quả và thời gian của các sự kiện một 

cách có ý nghĩa. Các bạn có thể làm chậm nó hay tăng tốc nó. Các bạn có thể cho 

phép nó xuất hiện theo các cơ hội học tập cao nhất và tốt nhất cho linh hồn, hay các 
bạn có thể lựa chọn một con đường mà để lại cho linh hồn cảm xúc không thỏa mãn. 

Các bạn có thể làm cho điều này trở nên tương đối đơn giản và dễ dàng, hay ngược 

lại là khó khăn và phức tạp. 

Linh hồn các bạn về bản chất có sức chịu đựng vô hạn và sẽ chờ đợi trong khi 

các bạn thử nghiệm với các viễn cảnh khác nhau, nhưng có một giới hạn là các bạn 

chỉ có thể làm chậm bao lâu trong đó tiến trình không thể tránh được của sự tiến 

hóa. Bên trong Sự An Bài Thần Thánh hiện tại, những giới hạn này đã được đánh 

giá lại. Bản thân Trái Đất đang trải qua một sự chuyển đổi trong DNA của hành tinh 

và đã làm sự lựa chọn thăng lên vào một thế giới mật độ 4. Điều này có nghĩa là 
những loại khoáng chất, những loài thực vật và những loài động vật hiện tại đang 

sống trên bề mặt của cô ấy cũng sẽ trải qua một sự chuyển đổi cơ bản, cũng sẽ như 

những người lựa chọn ở lại với cô ấy. 

Trái ngược với các niềm tin của một số các bạn, một thế giới mật độ 4 không 

vắng bóng sự sống ở mật độ 1, mật độ 2 và mật độ 3. Điều này chỉ đơn giản như là 

dạng sống trội của nó, những sự biểu lộ mật độ 4 của bản thân. Những tổ chức sống 

và những dạng sống mà không “phù hợp” với các tần số cao hơn của mật độ 4, dù 

chúng là những loại khoáng vật, thực vật, động vật hay cả con người, sẽ rời khỏi 

hành tinh Trái Đất. (Thực tế, phần lớn những loại khoáng vật và một số loài thực 

vật sẽ ở lại, nhưng cấu trúc gen của chúng sẽ thay đổi. Một phần nhỏ hơn của những 
loài động vật sẽ ở lại - có vẻ như là khoảng một phần tư của những loài động vật 

đầu tiên được bố trí cho một Trái Đất mật độ 3).  
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Cùng với nhiều người 3D, những động vật này mà không thể giữ sự rung động 

của Trái Đất mật độ 4 sẽ di chuyển vào dạng tinh thần của họ và tái sinh trên một 
hành tinh thích hợp hơn với tầm mức rung động của họ. Không phải tất cả những 

hành tinh nhận những người 3D cũng sẽ nhận những dạng động vật. Một số hành 

tinh 3D chậm tiến sẽ có một lượng rất lớn các động vật, trong khi những hành tinh 

khác sẽ vắng bóng phần lớn các động vật. Những động vật có thể là những vị Thầy 

lớn của tình yêu và tình thương và có thể tình nguyện làm sự phục vụ cho những 

người cần thu được những đức tính này trên các hành tinh 3D khác. 

Các bạn có thể đã nhìn thấy bằng chứng sự ra đi của nhiều loài động vật trên 

Trái Đất khi các bạn nhìn vào sự giảm xuống nhanh chóng về số lượng của các 

chủng loài trên thế giới của các bạn. Một số chết do sự ô nhiễm hay do sự gia tăng 

dân số quá mức của loài người, trong khi những loài khác có vẻ đang biến mất do 
sự thay đổi khí hậu. Tuy nhiên, đại đa số các chủng loài đang biến mất là những loài 

vật mà không thể hay sẽ không điều chỉnh được với sự thay đổi của các tần số, và 

vì vậy chúng sẽ cư trú trên một hành tinh mật độ 3 khác, hay bị tái nhập trở lại vào 

TĐ và phóng ra trong một dạng mới. 

Sự tiến hóa của các loài thực vật và động vật không được khám phá chi tiết vào 
thời điểm này. Thay vào đó, chúng tôi sẽ nói một vài lời về việc khởi động khuôn 

mẫu sự thăng lên của các bạn. Một lần nữa, một số thông tin này đã được đưa ra 

trước đây, nhưng chúng tôi cảm thấy một sự cần thiết phải nhắc lại để phục hồi lại 

trí nhớ của các bạn. 

Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn 

Thời gian thực sự của sự hoạt hóa Khuôn Mẫu Chủ Yếu đã được đặt ban đầu 

bởi linh hồn của các bạn, và trong nhiều trường hợp, sự kiện tiền định này đã được 

sắp đặt trước khi các bạn đi vào thân thể. Tuy nhiên, do sự tác động lẫn nhau đầy 

phức tạp của tự do ý chí và sự tiền định, thời gian có thể được sửa đổi đôi chút. Nếu 
sau khi đầu thai trên Trái Đất, các bạn khám phá ra là các bài học và các trải nghiệm 

của linh hồn là khó khăn hơn nhiều so với dự tính, hay yêu cầu nhiều thời gian hơn 

dự định ban đầu, thời gian của sự hoạt hóa có thể được trì hoãn. Mặt khác, nếu quá 

trình của các bạn như một linh hồn đang trải qua êm ả hơn nhiều so với dự tính (một 

sự hiếm hoi trong thế giới hỗn loạn này), thời gian có thể được nâng lên.  

Có một số lượng các phương pháp mà có thể tăng tốc quá trình thăng lên, bao 

gồm các hoạt động thiền định thăng lên của người nhận thông điệp này. Nếu các 

bạn chọn tham gia vào một quá trình kích hoạt, như thiền định, chúng tôi nhấn mạnh 

là các bạn nên cẩn thận và lắng nghe kỹ càng lời hướng dẫn bên trong của mình. 

Trong khi phần lớn các kỹ thuật có các bộ phận an toàn gắn vào khi thực hành, song 

nó cũng có khả năng di chuyển quá nhanh và khởi động khuôn mẫu thăng lên của 
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các bạn trước khi các bạn sẵn sàng. Không may là, đã và đang có một số kỹ thuật 

được dạy trên khắp thế giới mà di chuyển các linh hồn quá nhanh vào sự thăng lên. 

Nói chung, điều xảy ra khi một linh hồn di chuyển quá nhanh là các phần chậm 

hơn của cái Tôi chống đối lại và tạo ra bệnh tật bên trong cơ thể hoặc là sự tan vỡ 

tình cảm. Trong một số trường hợp, linh hồn có thể kết thúc bằng việc rời bỏ thân 

thể và làm chậm nghiêm trọng quá trình thăng lên về mặt vật lý (ít nhất là một đời). 

Tất cả mọi thứ xảy ra trong sự tính toán Thời Gian Thần Thánh hoàn hảo. Nếu các 

bạn hiểu sự thật này và đồng nhất các khía cạnh khác nhau của các bạn với nó, thì 

các bạn sẽ ổn. Những người mà cố gắng và dồn ép quá trình thăng lên thường là 

những người có một nỗi sợ nằm bên dưới rằng họ không đủ tốt, hay không đồng ý 

với cái mà họ thực sự  là.  

Khuôn Mẫu Chủ Yếu hoạt động hiệu quả nhất khi các bạn chấp nhận hoàn toàn 
bản thân mình như cái các bạn là. Nếu động lực của các bạn để thăng lên là để “ra 

khỏi hành tinh bẩn thỉu, không tốt này”, thì các bạn có khả năng trải nghiệm rất 

nhiều khó khăn khi các bạn cố gắng tiến về phía trước. Nếu các bạn né tránh hay 

chạy trốn nhân tính của mình và nghĩ rằng sự thăng lên là tấm vé lên Thiên Đàng 

thì có lẽ các bạn đang có một nhận thức đầy sai trái. Con sâu không thể ghét bản 
thân nó trước khi se một cái kén và nở thành một con bướm. Con sâu không thể 

uống thuốc được thiết kế để gia tốc quá trình tiến hóa. Mặt khác, nó không ngồi đó 

thất vọng khi ngắm nhìn sự mất đi hình dạng con sâu của mình. 

Ràng buộc quá mức vào dạng vật lý của cái Tôi 3D có thể là một rào cản cũng 

giống như sự nóng vội quá mức. Một trong những điểm then chốt đối với sự tăng 

trưởng linh hồn của các bạn là ghi nhận sự khác nhau giữa sự phản kháng của bản 

ngã đối với sự không phù hợp của một phương pháp hay một quá trình thăng lên cụ 

thể. Ví dụ, nếu các bạn tham dự trong một quá trình có sức mạnh cao được thiết kế 

để khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn, và các bạn cảm thấy mệt mỏi, khó 
chịu, hay băn khoăn, thì  nó có thể là sự phản kháng của bản ngã của các bạn đối 

với sự di chuyển vào sự thăng lên, hay có thể là kỹ thuật đó không phù hợp với rung 

động của linh hồn các bạn. 

Có một số cách giải quyết với tình trạng này nếu các bạn không thể ghi nhận 

được sự khác nhau giữa sự phản kháng của bản ngã và sự không thích hợp. Cách 

tiếp cận đơn giản nhất là yêu cầu CHD của bạn (cái Tôi mật độ 12 của bạn) cho bạn 

lời khuyên như thế nào và khi nào để tham dự vào một quá trình khởi động sự thăng 

lên. Các bạn có thể nghĩ ra một dấu hiệu mà CHD của bạn sẽ trao cho bạn để báo 

động cho bạn sự thích hợp của một phương pháp cụ thể. Một số người sử dụng phép 

thử cơ bắp, các con lắc hay các thanh dò nước. Những người khác nhận được một 

khả năng nghe phi thường hay cảm giác phi thường. 
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Người nhận thông điệp này yêu cầu CHD của anh ấy đặt anh ấy vào “con đường 

tối ưu cho sự tăng trưởng linh hồn” nhiều năm trước. Anh ấy tiếp tục yêu cầu là tất 
cả mọi thứ anh ấy được hướng dẫn để tham dự vào là để cho “sự tăng trưởng cao 

nhất và tốt nhất của linh hồn”. 

Các bạn có thể yêu cầu CHD của các bạn hướng dẫn các bạn đến những vị Thầy 

và những lời dạy đặc biệt mà cho phép niềm vui lớn nhất và kinh nghiệm hiệu quả 

nhất của sự thăng lên. Nếu các bạn làm yêu cầu này hàng ngày trong lúc thiền định, 

các bạn sẽ tìm thấy điều đó hầu như luôn luôn, mọi tiêu cực mà các bạn trải nghiệm 

xung quanh một phương pháp hay một quá trình cụ thể của sự hoạt hóa sự thăng lên 

sẽ là do sự phản kháng của bản ngã và không phải là sự không thích hợp. Khi các 

bạn vượt qua sự phản kháng bản ngã (như đã thảo luận trong phần tâm lý học), các 

bạn sẽ nghe thấy nhiều và nhiều hơn tiếng nói thực sự của linh hồn bạn và nó sẽ trở 

nên ngày càng dễ dàng để biết cái gì là thích hợp và cái gì là không. 

Các sự kiện đang xảy ra trên hành tinh của các bạn sẽ có tác dụng gia tốc sự 

hoạt hóa của khuôn mẫu thăng lên của các bạn. Khi sự tiến động thẳng hàng đi vào 

vị trí, những sự biến đổi gây ra bởi các sự bùng nổ điện từ sẽ được đồng nhất vào 

DNA của các bạn và sẽ kích hoạt nhiều mã và nhiều khóa, bao gồm Khuôn Mẫu 
Chủ Yếu. Phần chính các bạn đang đọc cuốn sách này đã kích hoạt khuôn mẫu cơ 

sở. Những sự hoạt hóa thêm nữa sẽ sắp tới. Các tế bào của các bạn sẽ tiếp tục biến 

đổi ngày càng nhiều khi các xung điện từ vô hướng tiến đến Trái Đất. 

Cuối cùng, các bạn sẽ nhận ra là các bạn không còn già đi và không bị ốm nữa. 

Các bạn sẽ có nhiều năng lượng và chỉ cần ngủ rất ít. Các bạn sẽ bị thu hút bởi một 

lượng nhỏ của các đồ ăn tinh khiết cao. Các hoạt động mà thường là thú vui sẽ đột 

nhiên mất đi sự hấp dẫn của nó, trong khi những thứ khác sẽ thu hút sự chú ý của 

các bạn. Không là vấn đề gì khi thân thể vật lý của bạn già như thế nào. Thậm chí 

nếu các bạn đang ở tuổi bảy mươi hay tám mươi, các bạn vẫn có thể thăng lên về 
mặt vật lý, nếu đó là khao khát của linh hồn bạn. Không phải tất cả các bạn đang 

trong các thân thể ốm yếu, thoái hóa sẽ muốn đi qua quá trình phục sinh dạng vật lý 

của các bạn và giữ nó đi qua những sự thay đổi của Trái Đất, trong trường hợp đó 

các bạn sẽ đi qua sự thăng lên về mặt tâm linh, như đã nói chi tiết trước đây. 

Các bạn sẽ thấy là bất cứ sự lựa chọn nào mà các bạn đang làm, các tác động 

của sự lựa chọn đó sẽ trở nên đáng chú ý hơn khi Trái Đất thăng lên trong sự rung 

động. Nếu các bạn đã quyết định rời đi, cái được gọi là căn bệnh “giai đoạn cuối” 

của các bạn có thể tống các bạn ra khỏi cơ thể sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Mặt 

khác, nếu các bạn nghĩ rằng bản thân mình có thể mất nhiều năm để nhìn trẻ trung 

hơn và mạnh mẽ hơn, thì các bạn có thể rơi vào một sự bất ngờ vui thú. 
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LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI 

CỦA BẠN 

 

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất 

Liên hệ gần nhất với tâm lý học là siêu hình học, hay là khoa học của tâm trí. 
Kiến thức siêu hình học rõ ràng nhất và phổ biến nhất trên thế giới của các bạn là ý 

tưởng mà cho rằng các bạn tạo ra thực tại của mình bằng chất lượng của các ý nghĩ. 

Trong khi đây chỉ là sự thật ở mức độ nào đó, một tuyên bố chính xác hơn có thể đó 

là các bạn tạo ra kinh nghiệm của mình về thực tại dựa trên chất lượng và nội dung 

tư tưởng của bạn. Thực tại thì phức tạp hơn là trải nghiệm của bạn về nó. Thực tại 
bao gồm vài tầm mức và vài chiều kích của Sự Sáng Tạo, tất cả tồn tại một cách 

đồng thời. Các bạn có thực tại cá nhân của mình, mà bao gồm trong đó những quan 

điểm, các niềm tin, sự chương trình hóa, sự điều kiện hóa, các sự đối phó, các phản 

ứng, và trạng thái tư tưởng nói chung, và rồi các bạn có thực tại tập thể.  

Loài người có một thực tại tập thể vốn là kết quả tổng hợp của các tư tưởng của 

các cá nhân loài người mà có liên quan đến mỗi người, và rồi các bạn có những thực 

tại tập thể phụ của những người với các hệ thống niềm tin giống nhau và sự chương 

trình hóa và sự điều kiện hóa giống nhau. Hầu hết các bạn tin vào cái chết và thuế 

má, và vì vậy nó là một thực tại tập thể phụ khá lớn. Chỉ một vài người trong các 
bạn tin là các bạn có thể sống tự do khỏi cái chết và các loại thuế má, và bởi vậy nó 

là một thực tại tập thể phụ khá nhỏ. 

Trong thế giới mật độ 4 của Trái Đất tương lai, thực tại trội sẽ là cái mà người 

nhận thông điệp này gọi là “các cộng đồng giác ngộ tự cung tự cấp” (enlightened 

self-sufficient spiritual communities). Những con người này tin vào tình yêu và tình 
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thương, và có đủ sự hiểu biết để di chuyển vượt trên tư tưởng mật độ 3, sẽ sống sót 

qua những sự thay đổi của Trái Đất và tạo ra cái gọi là “Thời Đại Vàng” (Golden 
Age) của hòa bình và thịnh vượng. Điều này được hoàn thành trên diện rộng thông 

qua các quá trình suy nghĩ và niềm tin của những người sống sót. 

Bây giờ, chúng tôi sẽ nói một vài lời về luật hấp dẫn, bởi lẽ điều này có vẻ là 

một chủ đề phổ biến trên thế giới các bạn ngày nay. 

Luật hấp dẫn 

Về mặt bản chất, có vẻ như có hai khuôn mẫu động lực xảy ra của luật hấp dẫn. 

Các bạn có ý tưởng quen thuộc và rõ ràng là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 

cầu”, có nghĩa là khi các bạn đi theo con đường của mình, các bạn sẽ có xu hướng 

hấp dẫn những linh hồn vào cuộc đời của các bạn, người mà có một trạng thái tư 

tưởng giống với các bạn. Ví dụ đơn giản nhất là khi các bạn kết bạn với ai đó do bởi 
các bạn muốn khám phá một phần cuộc sống cùng nhau - về điều mà các bạn có 

chung. Các thành viên của một đội bóng là một ví dụ rõ ràng cho điều này. 

Trong các mối quan hệ của các bạn, các bạn có thể chọn một người bạn đời mà 

có cùng những sở thích cơ bản như bạn, bởi vậy các bạn có thể bầu bạn với nhau 

khi vui chơi trong các trò giải trí ưa thích. 

Có một động lực khác của luật hấp dẫn. Các bạn có thể hấp dẫn một ai đó vào 

cuộc đời của bạn bởi vì các bạn có điều gì đó cần học hỏi từ người đó, hay các bạn 

có thể hấp dẫn một ai đó vì người đó cần học hỏi điều gì đó ở bạn. Trong phần lớn 

các trường hợp, sẽ có đôi chút của cả hai. Các bạn có thể có một giao kèo linh hồn 
hay một thỏa thuận nghiệp với một linh hồn khác. Các bạn có thể là học trò hay là 

thầy giáo, hoặc có thể là cả hai. Các bạn có thể đi cùng nhau để làm việc qua các 

bài học về nghiệp, hay các bạn có thể được đưa đến gần nhau để đồng sáng tạo điều 

gì đó quan trọng mà cần thiết cho các năng khiếu của cả hai người. Các bạn có thể 

có vẻ như đối nghịch với nhau trong mọi hoàn cảnh, nhưng linh hồn của các bạn 
khao khát quan điểm đối nghịch đó bởi vì nó muốn học tất cả những điều mà nó có 

thể về mọi thứ. Những mối quan hệ như vậy thường được gọi là “các cặp đôi bổ 

sung”. 

Nhiều những linh hồn trên Trái Đất bắt đầu các mối quan hệ của họ bằng việc 

hàn gắn nghiệp quá khứ và dạy cho nhau về điều mà mỗi linh hồn cần học để tiến 
lên trong cách nhanh nhất có thể. Ở một số lthời điểm sau, các người bạn đời có thể 

đi vào một giai đoạn đồng sáng tạo nơi mà họ mang những khác biệt của họ đến với 

nhau trong một cách mà bổ sung và trợ giúp nhau trong khao khát sáng tạo của linh 

hồn họ. 
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Luật hấp dẫn làm việc ở các thực tại tập thể cũng giống như ở các thực tại cá 

nhân. “Bạn tập trung vào cái gì, bạn sẽ trở thành cái đó”, và điều này là đúng cho 
những nhóm cũng như những cá nhân. Nếu các bạn đang trên con đường thăng lên, 

các bạn sẽ hấp dẫn những người khác mà cũng đang trên con đường thăng lên, và 

các bạn sẽ được kết hợp thành các nhóm, các tổ chức và các cộng đồng mà lấy sự 

thăng lên làm mục tiêu chủ yếu. Nếu các bạn đã quyết định sự thăng lên vào mật độ 

5 là con đường của bạn trong những sự thay đổi của Trái Đất, các bạn sẽ làm tốt để 
kết hợp với những người khác mà có cùng con đường và đang làm việc để tạo ra 

Thiên Đàng mật độ 5. 

Sáng tạo thực tại của bạn 

Trong công việc hướng dẫn và hàn gắn của người nhận thông điệp này, anh ấy 

thường trao cho các học viên một quá trình sáng tạo và biểu lộ. Chúng tôi sẽ đề cập 
đến quá trình này một cách tóm tắt và thêm một vài sửa đổi ở một số chỗ khi chúng 

tôi thấy thích hợp. Lý do chúng tôi đang tính đến hướng dẫn này về việc làm sao để 

sáng tạo là bởi vì rất nhiều các bạn đã bị thông báo sai hay đã được trao cho chỉ một 

phần thông tin về quá trình sáng tạo. 

Trong các cuốn sách như: “Đường đến thành công” của các bạn (mà có rất 
nhiều), tất cả các học giả và các nhà thuyết giáo về chủ đề này đã đưa ra công thức 

thành công kỳ diệu của anh ấy hay cô ấy. Một số những công thức có khuynh hướng 

làm việc tốt hơn những người khác, nhưng không ai trong số họ sẽ đưa bạn đi quá 

xa trừ khi các bạn hiểu năng lượng làm việc thế nào trong các thế giới thấp của các 

bạn. 

Như chúng tôi đã nói lúc đầu, về cơ bản phải có tất cả các khía cạnh của bạn 

được thống nhất và ủng hộ lẫn nhau để có thể là một nhà sáng tạo đầy quyền năng. 

Ngay khi các bạn đã xác định cái gì là những khao khát thực sự của các bạn, và các 

bạn có sự ủng hộ của tâm trí của bạn, các cái Tôi tình cảm và vật lý đằng sau khao 

khát linh hồn đó, thì quá trình sáng tạo là tương đối dễ hiểu. 

Sự biểu lộ trong các thế giới thấp được hoàn thành bằng việc hướng năng lượng 

trong một cách đặc biệt. Vai trò của tâm trí được nhấn mạnh một cách hết sức cao 

trong hầu hết các bài học về cách sáng tạo. Vai trò trọng yếu của tâm trí là thực hiện 

các nhiệm vụ đã được đưa ra bởi tinh thần. Tâm trí là thiết bị kỹ thuật trình diễn 
những nhiệm vụ cần thiết cho sự biểu lộ các khao khát của bạn. Tuy nhiên, nó có 

thể nhận được hướng dẫn từ tinh thần hay từ bản ngã, và khi nó nhận được hướng 

dẫn từ bản ngã, các kết quả thường là kém vừa ý. 

Do vậy bước đầu tiên trong việc biểu lộ cái mà bạn khao khát là nhận liên lạc 

với CHD của bạn, bản chất cốt lõi ở bên trong. Ngay khi các bạn đã làm điều đó, 
điều chỉnh làn sóng sang các tầm mức khác nhau và các khía cạnh khác nhau của 
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cái Tôi và đảm bảo là chúng tất cả đều trên cùng một con đường. Các bạn có thể sử 

dụng kỹ thuật “phòng hội thảo” của người nhận thông điệp này để trợ giúp các bạn 
trong việc thu nhận tất cả các phần của bạn đến với nhau. Bây giờ các bạn đã sẵn 

sàng để sáng tạo. 

Sự Sáng Tạo được hướng ra từ trung tâm sinh mệnh của bạn. Các bạn không 

cần hình dung các thứ đến với bạn, hay thậm chí những thứ đặc biệt xảy ra trong 

cuộc đời bạn (mặc dầu điều đó có thể có ích). Điều quan trọng hơn là hình dung 

năng lượng sáng tạo đi tới từ trung tâm sinh mệnh của bạn. 

Để sáng tạo, các bạn phải cảm thấy sự hiểu biết nào đó của cái mà bạn đang 

sáng tạo trong trái tim bạn và trong luân xa thứ 3 - sau dạ dày. Các bạn sau đó biết 

và có ý định sáng tạo cái mà bạn đang cảm thấy bên trong các luân xa thứ 3 và thứ 

4. Mong ước và hy vọng không có chỗ trong quá trình sáng tạo. Chúng là các thiết 
bị của bản ngã và ít hiệu quả. Để tạo ra cảm xúc của sự thành công trong tim và 

trong luân xa thứ 3 của bạn, có vài kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả cái mà người 

nhận thông điệp này gọi là “reverse timeline healing”, mà có nghĩa là trở lại đúng 

lúc của một tình trạng nơi các bạn cảm thấy thành công, và mang cảm xúc đó về 

phía trước và phủ nó lên thân thể vật lý hiện tại của các bạn. Điều này khác với việc 

nhớ lại một cách đơn giản một thời điểm khi các bạn cảm thấy thành công. 

Ngay khi các bạn cảm thấy một cách sâu sắc thực tại của sự thành công, các bạn 

khi đó đặt cảm xúc này vào trái tim bạn và vào luân xa thứ 3, trong khi biết điều này 

là thực tại của các bạn trong khoảnh khắc hiện tại. Ở điểm đó, các bạn có thể mang 

tâm trí vào phương trình và bắt đầu tưởng tượng các chi tiết của cái mà các bạn đang 

biểu lộ. Hiển nhiên nếu mọi tình cảm tiêu cực nào nảy sinh, các bạn cần làm sạch 

chúng và rồi tiếp tục với quá trình. 

Việc biết cách sáng tạo sẽ giúp mang các bạn đi qua những thay đổi của Trái 

Đất một cách an toàn và hiệu quả. Ví dụ, các bạn có thể tạo ra một cảm xúc của sự 
an toàn và rồi biểu lộ nó trong thế giới, thậm chí nếu các bạn đang trong một vùng 

có vẻ như bị tác động tiêu cực bởi những thay đổi của Trái Đất. Cuối cùng các bạn 

sẽ có thể đi xuyên qua một đám cháy rừng hay một trận lụt và được an toàn tuyệt 

đối nếu các bạn giữ cảm xúc của sự an toàn đủ mạnh bên trong sinh mệnh của bạn. 

CHD của bạn sẽ bao bọc bạn và che trở bạn khi cần thiết khỏi bất kỳ điều kiện bên 

ngoài nào.  
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ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI 

THĂNG LÊN 
  

 

Dẫn nhập 

 

Mục tiêu tối hậu của con người là thăng lên vào thân thể Tinh Thể Ánh Sáng, 

một trạng thái thực sự bất tử. Sự tiến hóa không dừng tại đó, mà tiếp tục vượt lên 

trên mật độ 5 vào mật độ 6 và cuối cùng là mật độ 7, tầng thứ nguyên thủy của linh 
hồn (như một linh hồn cá thể).  

  

Tại một số thời điểm, hành trình linh hồn của các bạn đi qua các thế giới thấp 

sẽ hoàn tất và các bạn sẽ trở lại mật độ 7 nơi mà các bạn sẽ hợp nhất với gia đình 
hồn của mình. Cho dù điều này có xảy ra trong 100 năm hay một triệu năm thì cũng 

không là vấn đề gì, cái bây giờ xảy ra trước mắt các bạn mới là vấn đề.  

  

Đây là thời gian hứng thú nhất trong lịch sử hành trình linh hồn của các bạn. 

Mặc dầu hầu hết các bạn đã có vô số lần tái sinh trong các thế giới mật độ 4 và mật 
độ 5 trước đây, song có thể chưa bao giờ các bạn di chuyển một cách trực tiếp vào 

các thế giới cao hơn theo cách thức như thế này.  

  

Các hành tinh tiến hóa qua các mật độ thấp, mất xấp xỉ 108 triệu năm để hoàn 

thành một mật độ. Trong trường hợp Trái Đất, nó đã có xấp xỉ 4.5 tỷ năm tuổi, nó 
dùng phần lớn thời gian đó để thiết lập nên con đường thăng lên (ascension). Bây 

giờ Trái Đất đang di chuyển vào mật độ 4, chúng tôi cho rằng cô ấy sẽ là một thế 

giới mật độ 5 trong 108 triệu năm tiếp theo, cho dù những linh hồn sẽ sống trên cô 

ấy là ở mật độ 5.  
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Trong trạng thái mật độ 5 của các bạn, các bạn sẽ không phải là đối tượng của 

cùng những luật và những nguyên tắc áp dụng cho những người ở mật độ 4. Các 
bạn sẽ có thể đi lại giữa hai thế giới, đúng hơn là, hai tầng thứ khác nhau của Gaia, 

sinh mệnh có ý thức mà các bạn gọi là Trái Đất.  

  

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song  

  
Đối với một số người, chúng tôi có thể chưa đưa ra một sự giải thích phù hợp 

về tình trạng 3 Trái Đất sẽ thể hiện ra trong các sự chuyển đổi qua cổng. Với các 

bạn còn lại, những điều dưới đây sẽ tổng kết lại các điểm chính của cuốn sách này, 

bao gồm cả cái là phương tiện cho sự thức tỉnh của hành tinh và các cư dân của cô 

ấy.   
  

Từ một nhận thức phi tuyến, Trái Đất tồn tại một cách đồng thời trong 7 chiều 

kích khác nhau. Những sinh mệnh con người tồn tại ở trong 3 chiều kích: 3, 4 và 5. 

Ở đây, chúng tôi dùng từ “chiều kích” (dimention) thay cho “mật độ” (density) bởi 

vì chúng tôi đang đề cập đến một thế giới hơn là một trạng thái rung động cụ thể.  
  

Rốt cuộc, một người có thể trải nghiệm tất cả 7 tầng thứ của Trái Đất, hay Gaia. 

Gaia là tên gọi thực sự của “cái Tôi cao hơn” của Trái Đất, hay là Trái Đất chiều 

kích 7. Tuy nhiên, vì mục đích của chúng tôi cho chuyên luận này, chúng tôi sẽ chỉ 
tập trung vào các tầng thứ 3, 4 và 5.  

  

Để giải thích một cách đầy đủ cái gì đang xảy ra trong các sự chuyển đổi qua 

cổng, hãy để chúng tôi sử dụng một khái niệm tương tự từ vật lý Einstein - hố đen. 

Như một người đang quan sát một phi thuyền, người đang ở bên ngoài phi thuyền 
đứng tại một vị trí “trung lập” của sự quan sát (nhưng vẫn ở bên trong thế giới không 

gian Einstein) điều được quan sát thấy dường như là phi thuyền biến mất trong 

đường biên của hố đen. Nói một cách khác, phi thuyền biến mất trong khi thời gian 

tuyến tính vẫn tiếp tục trôi đi.  

  
Đối với một người đang du hành trên chiếc phi thuyền, thời gian sẽ có vẻ như 

chậm lại cho đến khi dừng lại hoàn toàn trong đường biên của hố đen. Đối với người 

đang du hành, điều này sẽ có vẻ giống như anh ta dừng lại mãi mãi ở một nơi không 

bị ảnh hưởng của thời gian (tính vĩnh viễn bất diệt). Trong thực tế, người du hành 

sẽ đi vào một trạng thái cao hơn của tư tưởng và di chuyển vào những trải nghiệm 
khác, tất cả bên trong sự vô tận ngay lúc đó.  

  

Đối với một người quan sát hoàn toàn ở bên ngoài không gian Einstein, phi 

thuyền sẽ xuất hiện ở phía bên kia của hố đen trong một Vũ Trụ chị em, đang đến 

xuyên qua một hố trắng đi vào trường (không gian)/(thời gian) này, nhưng là nơi 
mà thời gian và không gian là “đảo ngược” hay được phản chiếu.  
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Tất cả ba quan điểm trên (ba thời điểm đi qua cổng) là đúng đắn và là sự thực, 

phụ thuộc vào quan điểm của người quan sát, cũng giống như trong vật lý lượng tử, 
một đối tượng có thể là sóng hay là hạt phụ thuộc vào cách nhận thức. Bây giờ hãy 

để chúng tôi sử dụng sự tương tự này để giải thích về 3 Trái Đất song song:  

  

Từ góc nhìn của một linh hồn bị kẹt lại trong Trái Đất mật độ 3, Trái Đất sẽ có 

vẻ như bình thường, mặc dầu thế giới sẽ dường như đang đi đến Địa Ngục (going 
to hell in a handbasket), đó là một thành ngữ khá phổ biến của các bạn. Nói một 

cách khác, cuộc sống dường như càng ngày càng tệ hơn cho đến khi linh hồn mật 

độ 3 mất đi thân thể của anh ta và tái sinh vào một thế giới khác để tiếp tục các bài 

học linh hồn của anh ta.  

  
Những linh hồn đang di chuyển vào mật độ 4 và mật độ 5 sẽ biến mất khỏi cuộc 

sống của anh ta (người đang kẹt trong mật độ 3). Anh ta sẽ không nhìn thấy họ biến 

mất ngay trước mắt anh ta, bởi vì quá trình này bắt đầu với sự vô hình về mặt tâm 

lý. Khi Trái Đất tiếp tục thăng lên, hầu như không có điểm gì chung giữa các linh 

hồn mật độ 3 với các linh hồn mật độ cao, sẽ không có cái gì hấp dẫn những sinh 
mệnh ở tầng thứ cao hơn và những sinh mệnh ở tầng thứ thấp hơn đến với nhau nữa 

bởi vì mỗi người đã học được tất cả mọi thứ cần phải học từ người khác.  

  

Từ góc nhìn của một linh hồn đang đi vào mật độ 4, thế giới sẽ xuất hiện càng 
ngày càng tốt hơn, khi các linh hồn trở nên giác ngộ và hình thành nên các cộng 

đồng giác ngộ tâm linh khắp thế giới. Thế giới mật độ 3 sẽ phân tách ra, hay sẽ trở 

nên càng ngày càng xa hơn khỏi thực tại của mật độ 4. Cuối cùng nó sẽ có vẻ như 

không có thật, giống như một giấc mơ khó chịu.  

  
Khi những linh hồn mật độ 3 rời khỏi thế giới mật độ 3, các  tòa nhà và các công 

trình kiến trúc của họ sẽ để lại và sẽ được tái xây dựng lại bởi những linh hồn mật 

độ 4.   

  

Từ một nhận thức mật độ 5, thế giới sẽ trở nên một nơi lung linh, lấp lánh ánh 
sáng của vẻ đẹp tuyệt diệu. Những linh hồn đã thăng lên trở nên hiểu biết về bản 

chất của tinh thần và sức mạnh thiên nhiên và bây giờ một thế giới đầy đủ của các 

sinh mệnh hiện ra trong tầm mắt. Thế giới thông thường vẫn còn, nhưng nó có vẻ ít 

thực hơn là thế giới rực rỡ, sáng chói, lấp lánh, giống như một chốn thần tiên đang 

hiện hữu.  
  

Linh hồn mật độ 5 có thể đến và rời đi khỏi thế giới mật độ 4, và có thể vẫn 

nhận thức được các cư dân còn sót lại của thế giới mật độ 3, nhưng dường như anh 

ấy đang nhìn vào các thế giới thấp từ trên cao – điều mà thực sự đúng là như thế. 

  
Linh hồn mật độ 5 sẽ thâm nhập vào các thế giới bên trên Trái Đất. Trước tiên, 

sự kết nối với các thế giới khác là bằng ngoại cảm, nhưng khi linh hồn tiếp tục tiến 
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hóa, anh ấy sẽ viếng thăm các thế giới khác trong tâm trí và thân thể astral, và cuối 

cùng, bằng thân thể tinh thể ánh sáng (thân thể ether). Khi anh ấy tiếp tục rung động 
nhanh hơn và nhanh hơn nữa, anh ấy sẽ trở nên vô hình đối với những linh hồn mật 

độ 3 (nếu vẫn còn người nào tồn tại trên Trái Đất). Những người ngoài hành tinh 

mật  độ 3 trong các phi thuyền của họ sẽ không thể nhận biết về sự hiện diện của 

anh ấy, nhưng anh ấy sẽ hiểu biết về họ nếu anh ấy muốn.  

  
Mặc dù những linh hồn mật độ 5 sẽ trợ giúp các linh hồn mật độ 4 trong việc 

tái xây dựng lại thế giới của họ, sẽ xuất hiện một sự phân tách giữa các mật độ 4 và 

mật độ 5. Khi các cổng (portals) đóng lại sau năm 2030, các thực tại đồng thời này 

sẽ có vẻ như ít giao kết với nhau, có nghĩa là chúng sẽ vững chắc hơn và trở nên độc 

lập với nhau hơn (cho dù họ đều là Một nếu nhận thức từ một quan điểm cao hơn).  
  

Nguyên tắc tinh thần cao hơn bất cứ nguyên tắc nào khác trong những thay đổi 

của Trái Đất là lợi thế của nhận thức “bạn tập trung vào cái gì, bạn sẽ trở thành cái 

đó”, đó là luật tối cao của các chiều kích thấp. Một linh hồn đã thăng lên sẽ nhìn 

thấy một Trái Đất đã thăng lên. Một linh hồn mật độ 3 sẽ nhìn thấy một Trái Đất 
đang suy tàn. Bởi vì Trái Đất đang di chuyển vượt lên trên mật độ 3, sinh lực sống 

sẽ bị rút khỏi thế giới đó (mật độ 3). Cuối cùng, Trái Đất mật độ 3 có vẻ như vắng 

bóng tất cả sự sống, nhưng điều này cần một thời gian. Ngay khi những linh hồn 

con người đã rời bỏ hoàn toàn mật độ 3, thì đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, 
Trái Đất mật độ 3 sẽ không còn tồn tại nữa. Những loài thực vật và động vật sống 

sót sẽ được chuyển đổi vào mật độ 4. Cấu trúc DNA của chúng sẽ thay đổi để phù 

hợp với các tần số cao hơn.  

  

Các thế giới thấp xét đến cùng là một ảo ảnh. Có nghĩa là thực tại của chúng 
phụ thuộc vào quan điểm nhận thức. Các thế giới mà không có ai để nhận thức chúng 

thì về bản chất sẽ chấm dứt sự tồn tại, mặc dầu có thể có các dạng sống mới ở mật 

độ 1, 2 và 3 tới để tăng trưởng và tiến hóa. Các dạng sống như vậy sẽ trao một chút 

thực tại cho 3 thế giới đầu tiên. Điều này có một chút khó khăn để giải thích bởi vì 

tâm trí của các bạn là các tạo vật ở mật độ 3 và 4 và không dễ để nhận thức các chiều 
kích bên trên hay thấp hơn các tầng thứ này.  

  

Đối với các bạn, những người đang đọc cuốn sách này, điều quan trọng nhất để 

ghi nhớ là các bạn đã lựa chọn hoặc là Thời Đại Vàng (Golden Age) mật độ 4 hoặc 

là thế giới mật độ 5 của sự thăng lên. Mục đích của chúng tôi khi làm việc với người 
nhận thông điệp này là để giúp chuẩn bị cho các bạn hành trình đi vào các thế giới 

này. Chúng là rực rỡ, huy hoàng và đã sẵn sàng để chào mừng các bạn khi các bạn 

mở rộng sự hiểu biết về chúng. Đừng quan tâm đến các thế giới khác vượt trên các 

mật độ 4 và 5, khi mà những thế giới cao hơn này sẽ làm xao nhãng hành trình linh 

hồn của các bạn cho đến khi các bạn đã sẵn sàng cho các mật độ đó. Mục tiêu chính 
cho sự hiểu biết cao hơn của các bạn như sau: Tập trung vào ánh sáng. Kiên trì mang 

tất cả những phần tối tăm bên trong các bạn ra ánh sáng. Nắm lấy tất cả các khía 
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cạnh của cái Tôi Thần Thánh Duy Nhất (One Holy Self) của các bạn mà vượt trên 

tất cả không gian và thời gian.  
  

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, chào đón và chúc mừng các bạn cho ước nguyện 

của bản thân mình trong việc trở lực lượng tiên phong của loài người và di chuyển 

vượt trên sự giới hạn để đi vào trạng thái bản chất hoàn hảo của các bạn.   
 

 

NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD 

 

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 1 

Xin chào, tôi là Leah. Thật là một nhóm tuyệt vời. Phúc lành cho tất cả các bạn. 

Tối nay là buổi đầu tiên trong một số buổi mà sẽ được thực hiện với kênh này và 

chúng tôi rất vinh dự và vui sướng là sẽ được chia sẻ một chút với các bạn trong 

ngày hôm nay và ngày mai. Nhiều người bạn yêu dấu của chúng ta từ những nơi 

khác cũng sẽ chia sẻ lần này với các bạn, bao gồm những người Arcturus và các 

Đấng Sáng Tạo. 

Các Đấng Sáng Tạo là các vị Thầy của chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi cũng 

có các vị Thầy, thậm chí ở tầm mức của chúng tôi. Và trước khi chúng ta đi vào chủ 

đề của buổi tối hôm nay, chúng tôi muốn nói đôi lời về việc chúng tôi là ai và về 
quan hệ của chúng tôi với Trái Đất và với các thực thể khác. Tôi, Leah, cùng với 

các thành viên khác của Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation), là một cái tên 

mà các bạn đã đặt cho nhóm của chúng tôi, là một tổ chức bao gồm trên một nghìn 

hệ thống sao trong vùng này của Thiên Hà của các bạn. Và có rất nhiều sinh mệnh 

ở các tầm mức và các chiều kích cư trú trên các hệ thống sao đó là các thành viên 
của nhóm chúng tôi. Họ rung động từ cái mà các bạn gọi là mật độ 5 cho đến cái mà 

các bạn gọi là mật độ 9. 

Nói một chút về thuật ngữ kênh này sử dụng mà chúng tôi đã chấp thuận. Có 

nhiều mô hình khác nhau về Vũ Trụ của các bạn mà đã được đưa ra bởi các kênh và 

các vị Thầy khác nhau và thậm chí của một số nhà khoa học của các bạn. Mô hình 
Vũ Trụ mà kênh này sử dụng là một mô hình 12 mật độ hay mô hình 12 chiều kích. 

Thực tế là, anh ấy định nghĩa mật độ như là một tầm mức rung động và chiều kích 

như là một thế giới trong đó các sinh mệnh của một mật độ cụ thể nào đó sinh sống. 

Các từ ngữ là không diễn tả chính xác ý nghĩa, nhưng để phục vụ mục đích của 

chúng tôi chúng tôi sẽ sử dụng chúng thay thế cho nhau. 
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Tại sao chúng tôi lại ở đây? Như các bạn đã biết, hành tinh của các bạn đang 

trải qua những thay đổi ghê gớm. Chúng tôi sẽ nói về một số chúng trong tối nay và 
chúng tôi cũng sẽ nói về các phương cách để đối phó với những thay đổi này; làm 

sao để trở nên hiểu biết hơn; làm sao để truy cập được vào các chiều kích cao hơn 

của bản thân bạn; làm sao để di chuyển xuyên qua các rào chắn của thể xác, thể tình 

cảm, thể trí, thể ether, thể astral, và thể nghiệp quả (chúng là 6 thân thể thấp của 

bạn). Chúng tôi sẽ nói một chút về sự thăng lên - nó là gì, nó hoạt động thế nào và 
điều gì sẽ chờ đợi bạn khi bạn đi theo trên con đường thăng lên, và chúng tôi cũng 

sẽ xem xét các câu hỏi trong phần hỏi đáp. 

Vì vậy bạn đừng tin rằng câu hỏi của bạn là quá ngốc ngếch hay ngớ ngẩn hay 

vô nghĩa. Không có điều gì gọi là câu hỏi ngốc ngếch cả. Một số các bạn chắc sẽ 

nghĩ rằng, vấn đề này khá là mới đối với mình và mình có thể là ngớ ngẩn nếu hỏi 
câu hỏi này. Xin các bạn cứ tự nhiên, các bạn yêu dấu, không có gì gọi là câu hỏi 

ngớ ngẩn cả. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc được trả lời những câu hỏi cơ bản nhất 

cũng như những câu hỏi mà các bạn cho là tiến bộ. 

Tối nay chúng tôi sẽ nói một chút về điều mà Trái Đất đang trải qua và sau đó 

chúng tôi sẽ mở ra phần hỏi đáp. 

Trái Đất của các bạn đã ở đây một thời gian rất lâu, như các bạn đã biết. Những 

nhà khoa học nói rằng nó đã ở đây khoảng 4,5 tỷ năm. Tuy nhiên, con người mới 

chỉ ở trên hành tinh này khoảng 10 triệu năm trong 4,5 tỷ năm đó, vì vậy con người 

đã ở trên Trái Đất chỉ một thời gian rất ngắn. Bạn có thể nói, “Nhưng, Leah, 10 triệu 

năm là một khoảng thời gian dài và các cuốn sách lịch sử của chúng tôi chỉ viết về 

vài nghìn năm”. Và điều đó là đúng. Các cuốn sách lịch sử của các bạn có một tầm 

nhìn rất hạn hẹp về lịch sử của Trái Đất. 

Lịch sử Trái Đất của các bạn lừng lẫy và náo nhiệt hơn nhiều và phức tạp hơn 

bất cứ một cuốn sách lịch sử nào. Chúng tôi không đi vào chi tiết lịch sử Trái Đất 
các bạn ngày hôm nay. Những người thầy thân yêu của chúng tôi, các Đấng Sáng 

Tạo, đã trao truyền loạt thông điệp về chủ đề đó.  

Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập bước đầu đến điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới 

đây theo thời gian trên Trái Đất. Trước hết, tất cả các bạn đều có tự do ý trí. Tự do 

ý trí là không dễ dàng đối với chúng tôi và cũng không dễ dàng cho các bạn. Và bởi 
vì các linh hồn có tự do ý trí, chúng tôi không thể áp đặt ý trí của chúng tôi lên các 

bạn. Chúng tôi không thể ép buộc các bạn thay đổi, tăng trưởng hay tiến hóa, mặc 

dù có những thời gian khá thành thật mà nói là đã khá tốt để có thể làm điều đó. Một 

số trong các bạn đã thực sự quên mất đường về từ khi các bạn trượt xuống từ Thiên 

Đàng. 
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Bây giờ tôi không nói nhiều cho những người đang trong gian phòng này, nhưng 

nếu các bạn nhìn vào thế giới của các bạn ngày nay, nhìn vào báo chí của các bạn, 
TV của các bạn, chính phủ của các bạn và nhiều nước trên thế giới, bạn sẽ hẳn nhiên 

đồng ý với đánh giá của chúng tôi là có rất nhiều điều đen tối trên thế giới của các 

bạn. 

Tại sao những điều đen tối lại hiện diện ở đó? Tại sao lại khó khăn đến thế cho 

nhiều người hướng tới ánh sáng? Chúng tôi sẽ nói một chút về điều đó tối nay, 

nhưng đó là một chủ đề rất rộng lớn. Có cả một câu trả lời dài và dài hơn, đó là cách 

nghĩ ưa thích của anh ấy về vấn đề đó. Vì vậy chúng tôi chỉ động chạm vào những 

vấn đề này một cách tóm tắt và giúp các bạn hiểu được Trái Đất của các bạn đang 

trải qua điều gì và sẽ trải qua điều gì trong vài năm sắp tới. 

Có 3 nhóm tư tưởng chính trên hành tinh của các bạn tại thời điểm này và 3 
nhóm chính này đang tạo ra 3 viễn cảnh riêng biệt trong những năm sắp tới. Đồng 

thanh tương ứng. Các bạn đã nghe thành ngữ đó trước đây và nó cũng được biết đến 

như là luật hấp dẫn - các bạn đã từng nghe nó được gọi như vậy. 

Các bạn có về cơ bản ba hay bốn thể thức hay động lực khác nhau của các mối 

quan hệ trong thế giới của các bạn. Bạn có đồng thanh tương ứng hay là luật hấp 
dẫn; bạn có mối quan hệ thầy/trò; hay mối quan hệ trò/thầy, mà về bản chất là các 

phần của cùng một thứ. Các bạn có cái gọi là các mối quan hệ về nghiệp và bạn có 

các mối quan hệ đồng sáng tạo, vì vậy có rất nhiều mối quan hệ khác nhau mà bạn 

tạo ra trong cuộc đời. 

Cái mối quan hệ mà chúng tôi sẽ đề cập đến tối nay là luật hấp dẫn hay đồng 

thanh tương ứng, và một trong các cách chúng tôi nói rõ về điều này, mà sẽ nghe 

tương tự như lời giải thích trìu tượng của các bạn, là nội dung tư tưởng của bạn như 

thế nào, thì sẽ hấp dẫn những thứ tương ứng vào cuộc đời của bạn. Điều này nghe 

có vẻ cơ bản, quá trình đơn giản. Đó là một nguyên lý của cái mà các bạn gọi là thế 
giới mật độ 4, và cách viết khác là bạn tập trung vào cái gì, thì bạn sẽ có xu hướng 

trở thành cái đó. Bởi vì bạn có khả năng sáng tạo mạnh mẽ này bên trong bạn, bạn 

có khả năng tạo ra một trải nghiệm chỉ dựa trên cái mà bạn muốn trải nghiệm. 

Vì vậy nếu bạn tập trung vào cái điều chúng tôi gọi là sự phục vụ yêu mến hay 

sự phục vụ yêu thương, hay bạn tập trung liên tục vào việc làm thế nào để tiến hóa 
lên các tầm mức cao hơn của bản thân bạn, thì bạn sẽ trải nghiệm điều gì? Các bạn 

sẽ trải nghiệm các tầm mức cao hơn của sinh mệnh. Bạn sẽ trải nghiệm tình yêu, sự 

phụng sự, tình thương của bản thân bạn bởi vì đó là cái mà bạn tập trung vào. 

Bây giờ nó đã dễ dàng chưa? Không. Nó không là dễ dàng chút nào bởi vì thế 

giới của các bạn đã là một nơi tối tăm trong một thời gian dài. Có rất nhiều các hình 
tư tưởng đến và đi trong căn phòng này khi chúng tôi thuyết trình và phần lớn trong 



https://thuviensach.vn

 574 

số các hình tư tưởng này là tiêu cực. Chúng tôi có ngụ ý gì với từ tiêu cực? Chúng 

tôi muốn nói tới những hình tư tưởng mà không phục vụ cho sự tăng trưởng cao 
nhất của linh hồn. Chúng tôi muốn nói đến các hình tư tưởng của sự sợ hãi, những 

hình tư tưởng của sự thiếu thốn và giới hạn, lo lắng, băn khoăn và các loại như vậy. 

Vì vậy rất khó để tự gỡ bỏ, hay giải thoát khỏi các tiêu cực đó, mà liên tục tấn công 

hành tinh của các bạn. 

Bảy mươi lăm cho đến tám mươi phần trăm của các hình tư tưởng trên hành 

tinh của các bạn là tiêu cực. Điều này đang thay đổi và trong những năm sắp tới, sự 

cân bằng sẽ nghiêng sang phía những hình tư tưởng tích cực, nhưng nó sẽ chỉ xảy 

ra sau một thời kỳ của những xáo trộn và biến động vĩ đại. Hầu hết các nhà tiên tri 

của các bạn đã nhìn thấy trước thời điểm này và nó được biết đến như là những thay 

đổi của Trái Đất (Earth changes). Vì vậy trong vòng hai mươi cho đến hai mươi lăm 
năm tới đây, sẽ có rất nhiều, rất nhiều những thay đổi trên Trái Đất, một số sự thay 

đổi này là do thúc đẩy của những Lightworkers, một số là do thúc đẩy của các hiện 

tượng thiên văn như là sự tiến động thẳng hàng vào năm 2012, và một số bị thúc 

đẩy bởi những người đã lựa chọn ở lại trong bóng tối. 

Ghi chú của người dịch: 

Khi Leah nói rằng “con người mới chỉ ở trên hành tinh này 10 triệu năm gần 

đây”. Có nghĩa là chỉ trong khoảng 10 triệu năm gần đây mới có thể tạo ra được con 

người 7D cư trú trong thân thể 3D. Trước đó đã có dạng người vượn trên Trái Đất 

hơn 100 triệu năm về trước (như loạt bài Lịch sử Trái Đất của các Đấng Sáng Tạo). 

Cho đến năm 1950 mới có 300 linh hồn thăng lên được, đó là sản phẩm của 10 triệu 

năm tiến hóa của con người trên Trái Đất. Đó là bởi yêu cầu cực kỳ cao cho sự thăng 

lên, tuy nhiên hiện nay với những sự trợ giúp Thần Thánh của các sinh mệnh vĩ đại, 

yêu cầu cho sự thăng lên cũng được giảm bớt. Theo các Đấng Sáng Tạo sẽ có từ 16 

triệu đến 30 triệu người thăng lên trong những năm sắp tới. 

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 2 

Tôi là Leah. Hãy để chúng tôi nói một chút về 3 nhóm tư tưởng chính trên hành 

tinh của các bạn.  

Có, như chúng tôi đã nói lúc trước, 3 nhóm chính của các linh hồn trên hành 

tinh của các bạn. Chúng là mật độ 3, mật độ 4 và mật độ 5. Đây là ba rung động trội 
trên thế giới của các bạn. Mỗi một nhóm này đang tạo ra một viễn cảnh dựa trên 

chất lượng và tầm mức tư tưởng của họ. 

Những người đang ở trạng thái mật độ 3 của tư tưởng đang tạo ra những thứ 

như là cạnh tranh, tâm lý tồn tại, cục bộ địa phương, (chúng tôi không biết nó có 

phải là một từ hay không) và những thứ tương tự như vậy. Nếu các bạn đang trong 
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rung động ở mật độ 3, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn 

hơn trên hành tinh Trái Đất. Đó là bởi vì bản thân Trái Đất cũng đang biến đổi trở 

thành một hành tinh ở mật độ 4. 

Bây giờ chúng tôi muốn nói gì về điều này? Có một thứ được gọi là Sự An Bài 

Thần Thánh. Đây là cách nói của các bạn. Và điều có ý nghĩa là trong Thiên Hà của 

các bạn có hàng triệu thế giới mật độ 3 và có hàng triệu thế giới mật độ 4 và mật độ 

5, vv.. Và mỗi một thế giới tiến hóa giống như những linh hồn trên các thế giới đang 

tiến hóa. Thế giới này đã là một hành tinh ở mật độ 3 trong một thời gian rất lâu rồi 

và giờ đây sẽ chuyển đổi thành một hành tinh ở mật độ 4.  

Điều đó có ý nghĩa gì với tất cả chúng ta? Trước hết, những linh hồn lựa chọn 

ở lại mật độ 3 là những người mà từ chối hiểu biết rằng họ là tạo hóa của chính cuộc 

đời họ. Họ từ chối hiểu biết rằng tư tưởng tạo ra thực tại, mà là một luật của chiều 
kích thứ 4. Họ sẽ tiếp tục sống trong trạng thái tranh đấu để tồn tại hay cạnh tranh 

hay đi tới chiến tranh, khủng bố, những loại năng lượng như vậy, mà các bạn gọi là 

những khuynh hướng thú tính. Nếu họ nhất định ở trong trạng thái như vậy của tư 

tưởng, và nhiều người trong số họ sẽ như vậy, thì họ sẽ rời Trái Đất và tái sinh vào 

một hành tinh khác ở mật độ 3. 

Có phải TĐ quét sạch họ bằng việc tiến đến và bắt họ ra khỏi hành tinh? Không. 

Đó không phải là như vậy. Bởi vì họ sẽ thu hút một thực tại được dựa trên tầm mức 

tư tưởng của họ, họ tự thu hút đến một hành tinh mật độ 3 khác. Trái Đất sẽ không 

còn dành cho họ bởi vì Trái Đất đang tiến lên mật độ 4.  

Họ sẽ rời Trái Đất thế nào? Phần lớn trong số họ sẽ ra đi thông qua những sự 

rối loạn hệ thống miễn dịch nào đó. Một số sẽ ra đi do bởi chết đói hay do bệnh tật 

hay do thảm họa tự nhiên hay do chiến tranh. Có rất nhiều, rất nhiều cách mà các 

linh hồn có thể chọn để ra đi khi thời giờ của họ đã điểm. Một số ra đi có chủ ý, 

nhưng phần lớn ra đi trong vô thức. Hầu hết các linh hồn rời khỏi Trái Đất trong 
khoảng 20 đến 30 năm nữa sẽ ra đi trong vô thức. Họ có thể thức dậy vào một ngày 

và mắc một số bệnh là lý do để họ ra đi hay họ có thể chọn những nơi mà sóng thần 

chôn vùi họ hay họ có thể chọn một số cách khác để ra đi. 

Trong khoảng 20 năm cho đến 30 năm tới, theo quan điểm của chúng tôi và 

kênh này và của nhiều nhà tiên tri khác sẽ có xấp xỉ 75% cho đến 80% loài người 

sẽ chọn cách ra đi đến một hành tinh mật độ 3 khác. 

Những người ở lại, khoảng 20% đến 25%, sẽ có một sự lựa chọn. Họ có thể 

hoặc tiến lên mật độ 4 như hầu hết những người trong căn phòng này đã làm, hoặc 

họ có thể lựa chọn thăng lên, tức là di chuyển vào mật độ 5. 
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Mật độ 4 là trạng thái mà sinh mệnh hiểu biết về quan hệ của nó với thế giới 

bên ngoài, có một mối quan hệ giữa thế giới bên trong bạn và thế giới bên ngoài 
bằng cách học sử dụng tư tưởng của bạn, tâm trí cao hơn của bạn. Học cách tạo ra 

thực tại của bạn một cách có ý thức. Học cách hợp tác với những người khác để xây 

dựng những cộng đồng tự cung tự cấp - cái mà sẽ là cách sống được ưa thích trong 

Trái Đất mật độ 4. Họ là cái mà các bạn gọi là những cộng đồng tự cung tự cấp giác 

ngộ. 

Một số những cộng đồng này là nhỏ và một số có thể khá lớn. Chúng sẽ kéo 

theo việc sử dụng năng lượng thay thế, trồng cây lương thực, sống hòa hợp với Mẹ 

Trái Đất và nhiều hoạt động khác. Các nguồn năng lượng thay thế sẽ bao gồm năng 

lượng mặt trời, hydrogene, điện từ trường, vv..., bất cứ dạng năng lượng nào thích 

hợp với sự sử dụng của họ. Họ có vẻ sẽ sử dụng một số hệ thống trao đổi hàng hóa 

hay sẽ tạo ra đồng tiền riêng trong trường hợp hệ thống trao đổi trở nên cồng kềnh. 

Cuối cùng, họ sẽ xây dựng xã hội của họ, nền văn minh của họ từ đống tro tàn. 

Điều này là cái mà những người Hopi đã gọi là thế giới thứ 5. Đó là thế giới mọc 

lên sau sự suy tàn của thế giới thứ 4, cái mà đang tồn tại hiện nay, cái mà đang 

chuyển đổi đầy kịch tính. 

Đây là thông tin tốt bởi vì tất cả mọi người cuối cùng cũng nhận được cái mà 

họ muốn và nếu bạn chọn cách thể hiện những nguyên tắc cao hơn của sự phục vụ 

yêu thương, cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngày càng tốt hơn và tốt hơn. Tất cả các 

bạn, vâng. Điều đó nghe có tốt không? Nó sẽ trở nên ngày càng tốt hơn vì đây là sự 

lựa chọn mà bạn đã làm. Bạn đã không ở trong gian phòng này để nghe chúng tôi 

nếu bạn không mong muốn tiến lên phía trước vào con đường tiến hóa xoáy trôn ốc 

cao hơn - nói một cách khác, ra khỏi bánh xe luân hồi. 

Chúng tôi bây giờ sẽ nói về con đường thứ 3, con đường của sự thăng lên. Đây 

là quyết định tiến vào mật độ 5. Bạn có thể nói: “Leah, bạn đã nói Trái Đất sẽ chuyển 

thành thế giới ở mật độ 4. Bạn có ý gì khi nói điều đó?”  

Mật độ 5 là khác một chút so với mật độ 3 và 4 trong đó bạn có thể giữ thân thể 

này và di chuyển vào mật độ 5. Các bạn không phải rời bỏ thân thể và đến thế giới 

nào khác. Bạn có thể giữ thân thể, nhưng trong mật độ 5, cái thân thể thực sự bắt 

đầu được chuyển đổi sang phương tiện ánh sáng. Nó vẫn đặc một chút, nhưng nó 
chuyển từ cái mà các bạn gọi là một thân thể có thể chết dựa trên carbon sang một 

thân thể bất tử dựa trên silicon nơi mà cấu trúc nguyên tử thay đổi trong thân thể 

các bạn và bạn trở nên trơ đối với cái chết, bệnh tật và các yếu tố môi trường. 

Nói một cách khác, các bạn có khả năng di chuyển khắp Trái Đất trong sự an 

toàn tương đối với các tiêu cực, các nguy hiểm. Có rất ít yếu tố trên Trái Đất mà có 
thể tác động đến bạn nếu bạn ở trong dạng thân thể ánh sáng mật độ 5. Vì vậy hầu 
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hết các linh hồn sẽ thăng lên, hay ở trong mật độ 5, sẽ lựa chọn ở lại với Mẹ Trái 

Đất và trợ giúp những linh hồn đang xây dựng thế giới ở mật độ 4. Chỉ một tỷ lệ 

phần trăm nhỏ là sẽ rời Trái Đất và đi nơi khác. 

Phần lớn các bạn ngồi trong phòng này - những bạn đang ở đây tối nay và có vẻ 

như nhiều người sẽ ở đây vào cái ngày mà sự thăng lên được nói đến chi tiết hơn - 

được an bài để thăng lên và trợ giúp Trái Đất mật độ 4 trong quá trình tái xây dựng.  

Con đường mà bạn chọn lựa là một chức năng của tự do ý trí của bạn. Những 
người trong các bạn mà là “những linh hồn già dặn”, tức là đã sống nhiều, nhiều đời 

trên Trái Đất và trên các hành tinh khác cho chỉ duy nhất mục đích trợ giúp những 

linh hồn tăng trưởng, tiến hóa, và thức tỉnh, sẽ có vẻ như tham dự vào cái đã được 

gọi là làn sóng thứ nhất của sự thăng lên. 

Làn sóng thứ nhất của sự thăng lên là một thời hạn đã được trao cho những linh 
hồn đang chuẩn bị sử dụng sự kiện chuyển động tiến động thẳng hàng vào tháng 12 

năm 2012 như một cổng (portal) để gia tốc mạnh mẽ sự thăng lên của họ. Bây giờ 

hãy để chúng tôi đặt một vài lời dự đoán để yên lòng.  

Trước hết, có một khái niệm sai lầm về sự mê ly (rapture). Sự mê ly là một thuật 

ngữ Thiên Chúa giáo được sử dụng để mô tả sự thăng lên. Tuy nhiên, cái ý tưởng 
về sự biến mất trong một luồng khói trong khi quần áo của bạn để lại trên sàn không 

phải là cách làm việc của sự thăng lên. Vì vậy, đừng mong đợi có quần áo sử dụng 

rồi nằm xung quanh đây. Hàng xóm của các bạn sẽ không nhìn thấy bạn đi “uốn éo” 

trong một làn khói. Đó không phải là như vậy. 

Sự thăng lên xảy ra từ từ hơn như thế. Nó cần thời gian cho thân thể chuyển đổi 

sang dạng thân thể silicon ánh sáng. Nếu bạn có khả năng nhìn một cách sáng suốt, 

bạn có thể đã nhìn thấy những linh hồn trong cái mà các bạn gọi là các tần số cao 

hơn, các mật độ cao hơn. Trong thời mà các bạn gọi là thời kỳ phục hưng, có những 

bức tranh vẽ về những vị thánh của thời đó với những vòng sáng bao quanh đầu họ. 
Cái mà họ đã vẽ là dạng thân thể ánh sáng mật độ 5 mà một số những linh hồn này 

đã kéo vào dạng thân thể vật lý của họ. 

Không có nhiều người trong số họ thực sự trải qua sự thăng lên về mặt thể xác 

vật lý, nhưng các nghệ sỹ sáng suốt đã có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ thân thể 

ether cao hơn của họ. Tất cả các bạn đều có một thân thể ánh sáng mật độ 5 ngay 
bây giờ. Tuy nhiên, nó đã không hiển hiện bởi vì bạn đã không kéo nó vào toàn bộ 

tư tưởng của bạn. Bạn đã không mang nó vào các bài tập hàng ngày một cách liên 

tục đủ để nó có thể là sự biểu hiện chủ yếu.  

Một vài câu hỏi khác bạn có thể nêu ra cho chúng tôi như: Bạn có trở nên vô 

hình hay không khi bạn tiến vào mật độ 5? Có một điểm tại đó bạn sẽ trở nên vô 
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hình đối với những người đang trong mật độ 3. Tuy nhiên, trước khi bạn trở nên vô 

hình về mặt vật lý, bạn sẽ trở nên vô hình về mặt tâm lý. Điều đó có nghĩa bạn sẽ 
đúng là đang sống trên cùng một hành tinh như những người trong các mật độ thấp, 

nhưng tư tưởng của bạn sẽ rung động ở một tốc độ rất khác và, do đó, bạn sẽ có rất 

ít điểm chung với những người vẫn còn ở mật độ 3. 

Do bởi đồng thanh tương ứng, sẽ có rất ít hay không có sự giao tiếp với những 

người đang sống trong thế giới của mật độ 3. Ví dụ, bạn có thể đi trên một con phố 

tối tăm trong một vùng nguy hiểm giữa ban đêm một mình và nếu bạn đang rung 

động ở một tầm mức đủ cao, một người nào đó bình thường muốn làm hại bạn có 

thể ghi nhận sự hiện diện của bạn trong dây thần kinh thị giác, nhưng có lẽ tâm trí 

sẽ không ghi nhận được gì nhiều hơn là một lưu ý thoáng qua là có một người vừa 

đi qua và sau đó nó trở lại với cái mà nó đang nghĩ trước đó. Bởi vì bạn không hấp 

dẫn rung động của họ, bạn đang rung động ngoài phạm vi ảnh hưởng của họ. 

Cuối cùng bạn sẽ đạt tới trạng thái mật độ 5 và khi bạn ở trong một mật độ mà 

ít nhất cao hơn 2 mật độ so với nhận thức của rung động trội của hành tinh của bạn, 

bạn sẽ trở nên vô hình đối với họ, có nghĩa là bạn sẽ đạt tới một cấp độ nào đó của 

mật độ 5 (có những cấp độ trong các tầm mức) và những người trong trạng thái của 

mật độ 3 sẽ không thể nhìn thấy bạn. Bạn sẽ rung động quá nhanh đối với mắt họ. 

Vâng, bạn cuối cung sẽ trở nên vô hình. Đối với những người sáng suốt hay 

những người đang tiến lên các mật độ cao hơn, bạn có thể xuất hiện như một sinh 

mệnh ánh sáng dạ quang, giống như sự phóng chiếu hình ảnh ba chiều, nhưng đó 

không phải là một sự phóng chiếu hình ảnh ba chiều. Nó sẽ là dạng thân thể ánh 

sáng thực sự của bạn và nó xuất hiện đặc, nhưng nó sẽ sáng ngời và tỏa ra ánh sáng. 

Sẽ có sự phát sáng từ dạng thân thể của bạn. 

Tiếp theo có các mức độ khác nhau mà bạn sẽ xuất hiện khi bạn tiếp tục thăng 

lên.  

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 3 

Đây là Leah. Hãy để chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng những sự thay đổi đang diễn 

ra trên thế giới của các bạn. Đang có rất nhiều những biến động. Đây là một phần 

bình thường và cần thiết của sự chuyển đổi. Để thế giới của bạn rung động ở mật độ 

cao hơn, cần thiết phải thay đổi nhiều thứ. Có rất nhiều thiết chế; có rất nhiều năng 
lượng trên thế giới của các bạn hiện nay sẽ không thể trụ được với các tần số cao 

hơn. 

Nếu bạn đang có khao khát nắm lấy những thay đổi đang diễn ra, nếu bạn là 

loại linh hồn không bị ràng buộc nặng nề vào các phương tiện vật chất và sự an toàn 

và các công việc thường ngày của bạn, đối với cái đã được các bạn gọi là “công việc 
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vẫn bình thường”, nếu bạn không dính mắc vào tất cả và bạn đang cởi mở và dễ 

dàng để thay đổi và đang mong muốn nghe những lời hướng dẫn từ CHD trong bạn, 
từ cái Tôi ở chiều kích cao hơn của bạn, như là phải đi đâu và phải làm gì, thì bạn 

sẽ làm đúng lúc trong những thay đổi đang đến. 

Chỉ có những linh hồn hoàn toàn bị ràng buộc, bị dính mắc hay bị chiếm hữu 

bởi lối sống 3D của họ là sẽ khó khăn tột bực trong việc đương đầu với những thay 

đổi. Nhiều người trong các bạn sẽ được yêu cầu rời khỏi những tiện nghi, rời khỏi 

những ngôi nhà nhỏ của bạn. Các bạn đều đã trải nghiệm điều này ở một mức độ 

nào đó. Chúng tôi biết các bạn đã trải qua, bằng việc nhìn vào những dấu hiệu năng 

lượng của các bạn. Chúng tôi có thể nhìn thấy nó. Và các bạn đã được yêu cầu từng 

bước rời khỏi những tiện nghi của bạn trong một số trường hợp và một số bạn đã ra 

đi trong sự phản ứng và la hét. Điều đó là dễ hiểu. Các bạn vẫn còn mang thân thể 
con người, cho dù bạn đang tăng trưởng và thay đổi và tiến hóa lên cao hơn. Bạn 

vẫn đang trong dạng con người và bao lâu bạn còn trong dạng thân thể con người, 

bạn vẫn có những vấn đề của con người. 

Anh ấy nói điều này cho tất cả mọi người vào lúc mở đầu của các buổi seminar, 

vì vậy hãy để nó như vậy. Các bạn luôn luôn có những thách thức của con người 
bao lâu bạn còn trên Trái Đất này. Thậm chí trong mật độ 4 của Trái Đất cũng sẽ có 

những thách thức, mặc dù chúng sẽ không khốc liệt như cái mà các bạn đang trải 

qua. Vì vậy bạn phải hàn gắn những tình cảm của bạn, những niềm tin cốt lõi tiêu 

cực của bạn, những ràng buộc trong thể astral và ether và những ký ức trong thân 
thể nghiệp quả trong các đời sống quá khứ của bạn, những mảnh hồn và những 

nghiệp đối lập. Tất cả những điều này cần phải được hàn gắn, và trong cuộc seminar 

ngày mai, kênh này sẽ đi vào chi tiết của nhiều vấn đề này. 

Chúng tôi đã nói tóm tắt về điều gì đang xảy ra. Thời hạn đã được biết đến là 

ngày 21 tháng 12 năm 2012, cái mà được gọi là chuyển động tiến động thẳng hàng 
của trục Trái Đất. Những người thầy của chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, đã nói chi 

tiết về kỹ thuật của cái sẽ xảy ra vào ngày đó. Chúng ta có thể đã biết một số khía 

cạnh của sự thay đổi đó. Chúng tôi sẽ chỉ trao cho các bạn một bản tóm tắt của cái 

đã được trao bởi các Đấng Sáng Tạo bởi vì bạn không ở đây để học toán hay vật lý. 

Về cơ bản cái sẽ xảy ra là lõi của hành tinh, các cực của hành tinh các bạn, rất giống 
với lõi của một thanh nam châm với các cực Bắc và Nam, có các đường sức từ 

trường xung quanh những cực này, cái mà các bạn có thể nhìn thấy nếu bạn thả rơi 

những mạt sắt xung quanh thanh nam châm. Đây là một thí nghiệm mà nhiều người 

trong các bạn đã làm từ khi còn trong trường trung học. 

Và các bạn có thể nhìn thấy có những nơi ở đó các đường sức giao nhau và 
những nơi khác chúng chia tách ra. Những nơi giao cắt nhau được gọi là các xoáy 

(vortexes). Lưới các đường sức được gọi là các đường ley (ley lines) hay các đường 

flux (flux lines) và bởi vì hành tinh của các bạn được che phủ bởi một trường lực 
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giống như của các thanh nam châm, các bạn sẽ có có nhiều đường sức và các điểm 

xoáy. Hệ thống các đường sức trên hành tinh của các bạn sẽ thay đổi một cách đột 
ngột khi đạt đến năm 2012 bởi vì lõi của Trái Đất sẽ thẳng hàng với một vùng trong 

Thiên Hà mà bức xạ cái mà các bạn gọi là các xung điện từ vô hướng. Chúng là các 

trường điện từ không phân cực. 

Bất cứ khi nào sự phân cực của trường điện từ của Trái Đất giảm xuống, mà sẽ 

xảy ra trong năm 2012, các bạn sẽ đạt tới cái được gọi là điểm không (zero point). 

Điểm không trong trong trường điện từ là điểm cân bằng chính xác giữa các cực, tại 

điểm trung hòa, nơi không phải các cực dương hay cực âm. Tại điểm không, có một 

cổng được mở ra vào cái gọi là các thế giới cao hơn. Nếu bạn muốn nghĩ về mặt 

hình học, nó giống như điểm giao cắt ở đỉnh của hình tứ diện (hay ở đáy của hình 

tứ diện). Nó là một điểm tại đó các đường sức hội tụ đến và triệt tiêu lẫn nhau một 

cách hoàn hảo và nó được gọi là điểm không. 

Tại điểm đó, mà giống như đỉnh của hình chóp của hình tứ diện, có một hình tứ 

diện trên không cao hơn mà hình thành trên đó hay dưới đó, phụ thuộc vào cách bạn 

nhìn nó, và nó giống như một cái cổng.  Nó giống như một ô cửa mà đi từ một hình 

tứ diện này đến hình tứ diện tiếp theo hay từ một mật độ này đến mật độ tiếp theo 
bởi vì các mật độ trong phần này của Vũ Trụ của các bạn được liên kết với nhau 

bằng các hình học giống như hình tứ diện. 

Vào ngày 21 tháng 12, 2012, sự thẳng hàng sẽ đạt đến điểm cực đại và các cực 

thực sự của trường điện từ trên Trái Đất sẽ đạt đến điểm yếu nhất. Các nhà khoa học 

của các bạn đã viết về vấn đền này. Nếu các bạn quan tâm đến cái gọi là USGS, là 

một tổ chức khảo sát do đạc địa lý Bắc Mỹ, có lẽ các bạn có một khảo sát địa lý của 

đất nước các bạn ở đây, bạn sẽ thấy vị trí các cực từ Bắc và Nam trên hành tinh của 

các bạn và bạn sẽ thấy là chúng đang thay đổi đầy kịch tính. Những năm gần đây, 

sự thay đổi đã gia tốc vì vậy cực từ Bắc của hành tinh, mà thường ở phía Bắc Canada, 
đang di chuyển với một tốc độ nhanh đến vùng Siberia của Nga. Các bạn có thể 

kiểm tra điều này bằng việc nhìn vào biểu đồ. Họ (USGS) có sẵn cho bạn.  

Vì vậy đây là sự kiện đã được biết đến của các nhà khoa học truyền thống của 

các bạn. Họ chỉ nói, “À! Cứ sau nhiều năm, Trái Đất đi qua một vùng điện từ trường 

nhiễu loạn, và các cực từ bị dịch chuyển”. Họ biết là điều đó xảy ra, nhưng họ thực 

sự không biết được nhiều về nó ngoại trừ là họ thấy hệ thống các cơn bão của các 

bạn, khí hậu của các bạn, nền gió của các bạn thay đổi. Chúng tất cả đều phụ thuộc 

vào vị trí các cực từ. Và đó là một trong các lý do tại sao bạn đang chứng kiến những 

thay đổi cơ bản của khí hậu trên Trái Đất. 

Rồi còn có các yếu tố khác như hiệu ứng khí nhà kính, sự tăng lên của khí carbon 

dioxide do đốt các nguyên liệu hóa thạch và tất cả các loại như vậy. Các bạn đã từng 
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nghe về điều đó. Đó cũng là một yếu tố, nhưng yếu tố lớn nhất là sự dịch chuyển 

của các cực từ Bắc và Nam. 

Sẽ có khoảng 3 ngày từ 20 - 22 tháng 12, 2012. Nó sẽ là Hạ chí ở bán cầu Nam, 

và Đông chí ở bán cầu Bắc. Có khoảng 3 ngày khi trường điện từ sẽ ở điểm yếu 

nhất, và trong những ngày đó, năng lượng sẽ là rất, rất mãnh liệt cho các bạn và các 

bạn sẽ trải qua sự gia tốc chính trong năng lượng của các bạn, trong sự tiên hóa của 

các bạn, trong sự thăng lên của các bạn. 

Có bao nhiêu người trong các bạn sẽ thăng lên trực tiếp vào mật độ 5 vào thời 

điểm đó? Chắc chắn là không có nhiều người bởi vì, như chúng tôi đã nói, nó xảy 

ra từ từ hơn như vậy, nhưng nó sẽ giống như một hiệu ứng súng cao su khổng lồ nơi 

bạn sẽ có thể thăng lên rất, rất nhanh trong 3 ngày đó, vào các cổng của các thế giới 

cao hơn, và bạn sẽ nhận thấy bản thân mình hoàn toàn thay đổi sau khi kết thúc 3 

ngày đó. 

Sẽ có một số chuyển đổi cơ bản trên hành tinh của các bạn trong 3 ngày đó? 

Vâng, rất có thể, nhưng các bạn sẽ trải nghiệm chúng trong những năm sắp tới và 

sau 2012. Đối với rất nhiều các bạn, những sự kiện như những trận siêu bão tấn 

công New Orleans ở USA (cơn bão Katrina) sẽ xuất hiện thường xuyên do bởi sự 
di chuyển của cái mà gọi là cơn gió xoáy và sự thay thế lẫn nhau của hệ thống áp 

cao và áp thấp hay là xoáy thuận và xoáy nghịch như các bạn gọi ở đây, và vì vậy 

tất cả những thứ này sẽ thay đổi, chuyển dịch và chúng sẽ chiếm những vị trí mới 

trên các đường kinh tuyến, vĩ tuyến do bởi sự chuyển dịch các cực từ của Trái Đất. 

Nói một cách khác, sẽ có những thay đổi cơ bản của khí hậu khi gần tới và sau 

năm 2012. Một lần nữa, chúng tôi không là những người kết án và bi quan. Chỉ là 

cung cấp cho các bạn một số thông tin về điều gì sẽ xuất hiện trên Trái Đất của các 

bạn. Nếu bạn lựa chọn sự sợ hãi, bạn có thể trở nên rất, rất kinh hãi về tất cả những 

thứ này. Không? Không ai trong các bạn. Tốt. Tất cả các bạn đang nắm lấy điều này 
với bàn tay mở rộng bởi vì nó là một điều tuyệt vời. Nó là sự tiến bộ của hành tinh 

các bạn lên một tần số cao hơn, một con đường biểu lộ cao hơn và vâng, sẽ có những 

thời kỳ của biến động và rối loạn. Và phải, nhiều linh hồn sẽ ra đi, gồm cả một số 

những thành viên trong gia đình các bạn.  

Chúng tôi đã nói rất nhiều. Chúng tôi muốn mở ra phần câu hỏi của các bạn. 
Hãy nêu ra những câu hỏi. Đừng e ngại! Chúng tôi muốn làm điều này rõ ràng hơn 

cho bạn để bạn có thể hiểu tốt hơn về cái gì đang xảy ra. Hiển nhiên là bây giờ, 

chúng tôi đã để sót rất nhiều chi tiết. Chúng tôi không có thời gian tối nay để đi vào 

tất cả các chi tiết và đó là một trong các lý do chúng tôi đã trình bày những buổi 

khác trong tuần này. Có những thứ khác đang xảy ra bên cạnh kết nối của chúng ta 

và sự thảo luận những vấn đề này. Sẽ có một phần trọn vẹn về hàn gắn và sự thăng 

lên. 
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Nội dung hội thảo của Leah - Phần 4 

Đây là Leah. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần vấn đáp. Các bạn có câu hỏi 

nào không? 

Câu hỏi: Có phải là rất nhiều linh hồn sẽ ra đi thông qua cái chết? 

Leah: Chúng tôi vừa nhìn và hai người nữa đã đi vào góc phòng chỉ một phút 

trước đây. Các bạn biết rằng điều đó xảy ra mọi lúc trên hành tinh của các bạn. Nó 

chỉ là có nhiều và nhiều người nữa sẽ ra đi. Tốc độ ra đi đang tăng lên và chúng tôi 
tin là nó sẽ xảy ra khá kịch tính trong tương lai gần. Và nó sẽ tiếp tục tăng lên thành 

các đợt, cũng như sự thăng lên của các bạn sẽ thành các đợt. Có một số sẽ ra đi xung 

quanh năm 2012, một số xung quanh năm 2017 và một số xung quanh năm 2030. 

Những thời gian này tương ứng với 3 sự kiện thần thánh mà được biết đến như làn 

sóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của sự thăng lên. 

Năm 2017 là sự xâm nhập của một sao chổi vào hệ mặt trời của các bạn mà một 

số đuôi của nó quét qua Trái Đất và gây ra những sự biến đổi trong các dạng sống. 

Năm 2030 là sự bay qua của hành tinh Nibiru hay Wormwood hay hành tinh X, và 

đó là một thiên thể mật độ 9, mà cũng có một bộ tương ứng các thân thể ở mật độ 

thấp. Tần số điện từ trường sẽ thay đổi khi hành tinh đó bay qua Hệ mặt trời của các 

bạn. Nó sẽ xáo trộn trường điện từ của các bạn. 

Như vậy các bạn sẽ có ba sự kiện thần thánh mà nằm ngoài tự do ý chí. Chúng 

sẽ xảy ra bất chấp tự do ý chí của các bạn. Tự do ý chí của các bạn sẽ xác định các 

bạn trải nghiệm các sự kiện này như thế nào và lựa chọn nào mà bạn làm liên quan 
đến chúng. Cũng giống như bạn không thể dùng tự do ý chí của mình để chống lại 

hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực, bạn có thể lựa chọn tham gia vào sự kiện đó 

hay là trở nên sợ hãi nó. Trong quá khứ trên thế giới của các bạn, một sự kiện nhật 

thực hay nguyệt thực thường được xem như sự trừng phạt của TĐ. 

Vì vậy như câu hỏi của bạn về việc ai sẽ ra đi, các bạn sẽ nhận thấy một sự tăng 
lên đáng chú ý của sự rối loạn hệ thống miễn dịch. Bạn sẽ chắc chắn nhận thấy một 

sự tăng lên đáng lưu ý của cái gọi là những bệnh dịch kỳ lạ, mà đó thực sự chỉ là 

linh hồn tìm kiếm một cách để ra đi, và bạn cũng sẽ nhận thấy một số lượng các linh 

hồn chọn ở trên đường đi của các cơn bão hủy diệt. Cũng sẽ có các cuộc chiến tranh 

cục bộ.  

Phần lớn các bạn đã nghe điều này, nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ nói về nó 

và nó hoàn toàn đúng. Hội Đồng Ngân Hà (Galactic Confederation), cùng với một 

số nhóm khác, đã xác định từ khoảng 50 năm trước là sẽ không có chiến tranh hạt 

nhân trên diện rộng. Nó không được phép xảy ra. Chúng tôi đã được phép can thiệp 

vào và chống lại nó, bằng Sự An Bài Thần Thánh (Divine Dispensation). Công nghệ 
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thay đổi mã phóng của vũ khí hạt nhân là khá cơ bản đối với chúng tôi và rất đơn 

giản với những người trong mật độ 7 và mật độ 8 mà chúng tôi làm việc cùng. 

Nói một cách khác, nó rất, rất dễ dàng để chống lại việc phóng đi các vũ khí hạt 

nhân. Đã có ít nhất 4 lần  trong lịch sử của các bạn khi các bạn có thể đã tự gây tai 

họa cho mình nếu chúng tôi không can thiệp. Chúng tôi đã được TĐ cho phép can 

thiệp và đây là một trong các trường hợp hiếm hoi khi mà chúng tôi được cho phép 

can thiệp vào tự do ý chí của các bạn. Chúng tôi đã làm với sự vui sướng bởi vì 

chúng tôi muốn các bạn sống cùng chúng tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Vì vậy các bạn 

không được phép tự gây tai họa cho mình với các loại vũ khí hạt nhân. 

Đối với các cuộc chiến thông thường, các bạn hầu như được cho phép thực hiện 

để rồi tự hủy diệt chính mình với các loại vũ khí thông thường bởi vì chúng sẽ không 

làm hại được những người trong các bạn mà đang rung động tích cực và đang tạo ra 
những tần số điều hòa đẹp đẽ cho chính mình và những người xung quanh. Và chúng 

cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người trên các hành tinh khác hay những Hệ 

mặt trời khác trong dải Thiên Hà. Vũ khí hạt nhân có một tác động rất thảm khốc 

cho tất cả mọi người trên hành tinh của các bạn cũng như trên các hành tinh hàng 

xóm khác, vì lý do đó, vũ khí hạt nhân bị cấm, vì vậy sẽ không có một thời điểm 

hủy diệt cho loài người. 

Đối với phần lớn con người, nó sẽ là một sự rối loạn hệ miễn dịch hay thay đổi 

khí hậu mà sẽ gây ra sự sụt giảm dân số của dạng mật độ 3 trên hành tinh của các 

bạn, và cũng như vậy với những loại động vật. Sẽ có một sự suy giảm rất nhanh 

chóng các chủng loài động vật trên hành tinh của các bạn và điều đó đã đang xảy 

ra. 

Mỗi ngày trên Trái Đất của các bạn, vài trăm loài thực vật và động vật biến mất. 

Bây giờ, nền DNA của tất cả các chủng loài được ghi trong hồ sơ Akashic vì vậy 

chúng không bao giờ thực sự mất đi. Chúng có thể được mang trở lại khi thời gian 
chín muồi. Không có cái gì là thực sự mất đi. Năng lượng chỉ đơn giản thay đổi hình 

dạng, nên những người đang rời đi, tất nhiên, là đang trở lại thế giới ether mà không 

có thân thể, trong một trạng thái không còn thân thể và sẽ tái sinh trên một hành tinh 

khác mà đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp họ. Có vài hành tinh như vậy trong 

hệ thống của các bạn.  

Câu hỏi: Sẽ có nhiều linh hồn đến với chúng tôi để được hàn gắn? 

Leah: Phải, thực vậy, và các bạn sẽ là những người hàn gắn khá thành công. 

Nhiều bạn là những người hàn gắn trong căn phòng này và những người đến với các 

bạn để được hàn gắn hiển nhiên là muốn tăng trưởng, tiến hóa và tiến lên trạng thái 

cao hơn của tư tưởng, mặc dù họ có thể không gọi là như vậy. Họ có thể đơn giản 
nói, “tôi muốn cảm thấy tốt hơn. Gần đây tôi đã kiệt quệ”. Và bạn sẽ phát hiện ra là 
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những linh hồn bị hấp dẫn đến bạn như những khách hàng để hàn gắn sẽ là những 

người muốn tiến lên vào mật độ 4 hay mật độ 5. 

Câu hỏi: Bạn có thể nói về 12 chuỗi DNA không? 

Leah: Bạn biết đấy, có rất nhiều cuốn sách trên hành tinh của các bạn mà kênh 

này chưa đọc và nhiều trong số chúng nói về 12 chuỗi DNA. Trong thực tế, các bạn 

có 24 chuỗi DNA. Các bạn có 12 cặp DNA, một cặp cho mỗi một mật độ. Đây là 

điều gì đó mà rất ít người trong các bạn hiểu được. Hơn nữa, những người thầy của 

chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, có lẽ sẽ đi vào chi tiết hơn nếu họ có cơ hội. 

Với mỗi một mật độ cho đến mật độ 7, các bạn có một thân thể hay một cơ cấu 

cảm thụ mà được dùng nhằm mục đích cảm thụ mật độ cụ thể đó. Nói cách khác, 

các bạn có một thân thể ở mật độ 1, mật độ 2, mật độ 3, mật độ 4, mật độ 5, mật độ 

6, và một thân thể ở mật độ 7. Tại thời điểm này, các bạn có một thân thể ở mật độ 
3 và 4; một thân thể có một phần ở mật độ 3 và một phần ở mật độ 4. Khi các bạn 

đi vào trạng thái không có thân thể, phụ thuộc vào tầm mức tiến hóa của bạn và 

những quyết định đã được làm bởi gia đình hồn của bạn giữa các lần tái sinh, bạn 

sẽ quyết định muốn đầu thai tiếp theo vào mật độ nào và thân thể thích hợp được 

tạo ra cho bạn thông qua quá trình được biết đến là đặc hóa . 

Chú thích thêm: Lead là một sinh mệnh ánh sáng đến từ sao Kim. Cô ấy là linh 

hồn sinh đôi (twin souls) với người nhận thông điệp này - Sal Rachele. 
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NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 

 

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 1 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Chúng tôi đến với bạn trước ngày hôm nay với thông 

điệp hiển nhiên là trung tâm nhất, cốt lõi nhất, và cơ bản nhất trong số những thông 

điệp mà chúng tôi đã trao cho con người. Chúng tôi ý thức đầy đủ là chỉ một tỷ lệ 

nhỏ con người sẽ nhận được những thông điệp này và hiểu được chúng, nhưng đó 

là nhóm nhỏ sẽ đóng vai trò nòng cốt trong những năm sắp tới liên quan đến sự thức 

tỉnh của một số lượng lớn con người. 

Người nhận thông điệp này đang có sự ban phúc lành của Tổng Thiên Thần 

Zadkiel đã nói thông qua người nhận thông điệp yêu mến của Ngài: Kira Raa. Tổng 

Thiên Thần yêu mến của chúng ta đã nói về sự cần thiết của sự kích hoạt cái gọi là 

các luân xa “cao hơn” và sự vận chuyển năng lượng xuyên qua chúng theo các cách 
mà chưa bao giờ được thực hiện trước đây trên hành tinh của các bạn, ngoại trừ 

trong thân thể của một vài hành giả Yoga và các Đấng Lâm Phàm (avatar). “Kiel” 

(như là anh ấy thích gọi) cũng đã nói về nhu cầu thoát khỏi thế giới 3 chiều, hay 

“ma trận” của “thực tại” 3D. Bạn sẽ lưu ý là chúng tôi đã yêu cầu người nhận thông 

điệp này đặt từ “thực tại” trong ngoặc kép. Điều này là có chủ ý, bởi vì mặc dù 

chúng tôi không muốn tranh cãi về ngữ nghĩa, “thực tại” là rộng lớn trong mắt của 

khán giả, trong khi đó “sự thực” là cái như thế là trong ý nghĩa tối thượng. 

Vậy thì làm thế nào mà bạn thoát khỏi thực tại 3D, bạn yêu dấu? Và tại sao điều 

này là cần thiết? Và cần phải làm gì với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, sự thăng 

lên? 

Hãy bắt đầu với thành ngữ thường được gán cho Jesus: “ở trong thế giới này, 

nhưng không thuộc về nó”. Ở trong thế giới có nghĩa là có một thân thể vật lý và đi 

lại và nói chuyện và giao tiếp với những người khác. Thuộc về thế giới có nghĩa là 

đồng hóa với nó và làm nó trở thành “thực tại” chủ yếu của bạn. Thuộc về thế giới 
có nghĩa là bị bắt vào các vở kịch xúc cảm của thế giới này, tin tưởng rằng chúng là 

sự thật, và có một sự đầu tư tình cảm trong các kết quả của các tác động ngày này 

qua ngày khác trong các đoạn của vở kịch khổng lồ. 

Mỗi một người trong các bạn đang đọc hay nghe thông điệp này, mỗi một người 

trong các bạn đang cư trú trong các thân thể vật lý trên Trái Đất, đã từng trải nghiệm 
việc bị bắt vào vở kịch của tính hai mặt đối lập. Hãy nghĩ lại lần cuối cùng bạn đã 
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rất xúc động về một điều gì đó xảy ra trong vở kịch 3D. Nó không nên kéo dài, bạn 

thân mến, cho điều gì đó chợt đến trong tâm trí các bạn. Có lẽ nó đã là sự nóng giận 
bùng phát trong một công việc; có lẽ một người tình của bạn nói là “xin từ biệt bạn” 

và đi tìm một người tình khác; có lẽ một người con trai hay con gái đến nhà trong 

trạng thái phê thuốc bí tỷ; có lẽ sở thuế vụ quyết định kiểm tra các khoản thuế của 

bạn. Chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Một số trong các bạn đã tách ra một cách hợp 

lý khỏi một hay nhiều viễn cảnh này, và chúng tôi xin chúc mừng bạn vì điều đó. 
Nhưng nếu bạn nhìn đủ sâu, phần lớn các bạn sẽ tìm thấy ít nhất một hay hai khoảng 

trong cuộc đời bạn nơi mà những dấu ấn xúc cảm vẫn hiện diện. 

Một số bạn là nhà tâm lý học sẽ phản đối là hoàn toàn tách ra có nghĩa là không 

có cảm xúc và sự sống. Bạn đang diễn giải sai cái điều mà chúng tôi nói ở đây. Hoàn 

toàn tách ra khỏi vở kịch Trái Đất nghĩa là thực sự giải phóng bạn để bạn có thể cảm 
nhận sâu xa trong một phương cách hoàn toàn khác. Hoàn toàn tách ra khỏi vở kịch 

Trái Đất có nghĩa là được tự do để cảm nhận bản chất sinh mệnh của bạn; niềm vui 

và sự say mê của linh hồn bạn. Sự giao tiếp với những người khác có thể đầy sức 

sống hơn, sống động hơn, “thực” hơn (nếu chúng tôi có thể sử dụng từ đó trong một 

ngữ cảnh khác). 

Thế thì tại sao, bạn sẽ hỏi, chúng tôi dùng nhiều thời gian để nói về việc buông 

bỏ và vượt qua các ảo ảnh của thế giới, trong khi bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là, 

tiêu đề của bài viết này là “sự thăng lên”? Nó không phải điểu hiển nhiên nhằm để 

thăng lên hoàn toàn vào các thân thể ánh sáng 5D, nó là sự cần thiết đầu tiên để gỡ 
bỏ tất cả các sự bao vây của các luân xa, các kinh và các mạch của thân thể vật lý 

và thân thể ether. Và làm thế nào mà bạn có thể hoàn thành nó? Phải đó, bằng cách 

buông bỏ mọi ràng buộc đối với mọi thứ mà hạ thấp trạng thái rung động của bạn. 

Và cái gì hạ thấp trạng thái rung động của bạn? Sợ hãi, lo lắng, băn khoăn, tội lỗi, 

hổ thẹn, oán giận, vv… Và điều gì gây ra những trạng thái tình cảm và tinh thần 
này? Ồ vâng! Bạn là một người thông minh: đồng nhất hóa với những thứ của thế 

giới này. Nhu cầu cho sự tán thành. Nhu cầu an toàn của thể xác. Nhu cầu thư giãn 

với các thể loại giải trí. Nhu cầu được yêu và được cần đến bởi những người khác. 

Nhu cầu khỏa lấp thời gian của bạn bằng các cách ngốc nghếch. 

Chúng tôi đã thường nói là bạn chỉ có một nhu cầu - nhớ đến sự kết nối của bạn 
với sự vô tận. Người thầy của các bạn đã từng nói, “hãy tìm kiếm nước trời trước 

và mọi thứ sẽ được thêm vào cho”. Các bạn yêu dấu, đừng dính mắc đến mọi thứ 

của thế giới này. Hãy chỉ quan tâm đến chất lượng của sự hiểu biết. Chỉ quan tâm 

với chiều sâu nhận thức của bạn rằng bạn đang được kết nối vĩnh cửu với sự Thần 

Thánh. Chỉ quan tâm với sự kiện rằng bạn là Một với Nguồn Gốc của bạn. Hãy để 
Chúa trong bạn hướng dẫn cuộc đời bạn. Những từ này đơn giản làm sao! Chúng đã 

từng được lặp đi lặp lại bởi những nhà hiền triết và nhà thần bí của các bạn. Tuy thế 

mà bạn cũng thường xuyên quên chúng. 



https://thuviensach.vn

 587 

Trí thông minh cao hơn của bạn sẽ hướng dẫn quá trình thăng lên. Nó sẽ hiện 

ra một cách tự nhiên và tự động. Rốt cuộc thì không có cái gì có thể gây trở ngại 
cho sự tiến hóa của bạn. Con bướm sinh ra từ cái kén không thể chủ ý “làm” bất cứ 

cái gì ngoài việc cho phép bản thiết kế vốn có trong các gen bộc lộ ra. Điều tương 

tự cũng đúng với các bạn, các bạn yêu dấu. Hãy để quá trình bộc lộ ra. Cho phép, 

cho phép, cho phép. Nhiệm vụ duy nhất của bạn là buông bỏ sự bám víu của bạn 

vào sự giới hạn. Đừng phán xét bất kể thứ gì trong thế giới này. Hãy yêu nó, ban 
phúc lành cho nó, hiểu biết về nó, và rồi để nó ra đi. Nguyện sống mọi lúc của cuộc 

đời bạn trong sự hiểu biết tỉnh táo về sự thần thánh trong bạn. Nguyện từ bỏ những 

trò tiêu khiển trong xã hội hiện đại. Bạn đã biết về những trò tiêu khiển này là gì - 

Chúng tôi không cần nhắc lại với bạn lần nữa. 

Luôn luôn tự hỏi trong mọi quyết định: “Cái gì là mục đích của điều này?” Hãy 
hoàn toàn trung thực với bản thân mình. Cái gì là động lực đằng sau mỗi hành động 

của bạn? Nếu nó không đến từ nơi cao nhất và tốt nhất bên trong bạn, thì hãy sẵn 

sàng quyết định hay hành động theo một cách thức hoàn toàn khác với những cảm 

xúc “dễ chịu” hay “an toàn”. Không có sự an toàn trong thế gới 3D. Các nhà lãnh 

đạo của các bạn đã sản xuất các loại bom “thông minh”, những tên lửa chính xác 
hơn, và chi những khoản tài chính khổng lồ để quét sạch thế giới khủng bố. Họ sẽ 

không bao giờ thành công, bởi vì họ đang đầu tư vào các ảo ảnh. Gửi cho họ tình 

yêu của bạn; họ đang trong nhu cầu tuyệt vọng tìm kiếm con đường mới. Đừng phán 

xét họ; đừng làm họ mắc lỗi. Họ chỉ đang thể hiện ra các sự tưởng tưởng về nỗi sợ 
hãi của họ. Họ không biết điều họ đang làm. Hãy để nó ra đi. Hãy để nó là như vậy. 

Tiến lên cùng với bài hát trái tim của bạn. Tiến lên với niềm say mê của linh hồn 

bạn. Nắm lấy sự thăng lên. Bạn đã sẵn sàng trên con đường xây dựng thân thể ánh 

sáng của bạn. Chấp nhận bản thân mình như bạn đang là. Bạn là tuyệt đối hoàn hảo 

trong mọi cách. Kính trọng bản thân mình, là bản thân mình. Bạn là ánh sáng của 
thế giới. Bạn là cái Một trong hiện thân. Chúng tôi, những người bạn từ các vì sao, 

đã đang vui mừng với sự thức tỉnh của các bạn. Chúng tôi chờ đợi một cách vui 

mừng các bạn trong các thế giới thượng thiên. Thực sự không có gì để sợ hãi. Mọi 

thứ thực sự đã được trông chừng. Ngày hôm nay, yên tâm trong sự chắc chắn là tất 

cả đang trong trình tự Thần thánh. Ngày hôm nay hãy xả bỏ mọi sợ hãi, sự lo lắng, 
các kế hoạch liên miên. Ngày hôm nay kỷ niệm sự giải phóng của bạn. Chúng tôi 

chào mừng các bạn, các bạn yêu dấu. Chúng tôi là những người Arcturus, lúc nào 

cũng sẵn sàng phụng sự trong Ánh Sáng và Tình Yêu Thương của TĐ. 

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 2 

Xin chào, các bạn yêu dấu. Trong thông điệp này chúng ta sẽ xem xét đến vấn 
đề kỹ thuật của quá trình thăng lên. Người nhận thông điệp này, trong cuốn sách của 

anh ta, “Life on the Cutting Edge”, đã nói về việc xây dựng thân thể tinh thể ánh 

sáng. Trước khi chúng ta đi vào cốt lõi của vấn đề, chúng tôi sẽ nói một chút về sự 

chuẩn bị cần thiết để thăng lên. 
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Có một nghịch lý ở đây, các bạn yêu dấu. Chúng tôi đã nói trong phần 1 là sự 

thăng lên là một quá trình tự nhiên mà xảy ra một cách tự động. Vậy thì tại sao lại 
cần đến việc chuẩn bị? Hãy sử dụng sự tương tự của cái kén. Nếu cái kén là một 

môi trường an toàn và thuận lợi, con bướm sẽ nở ra một cách tự nhiên sau một thời 

gian ấp ủ. Tương tự như vậy, khi môi trường của con người thuận lợi và an toàn, 

con người sẽ tiến lên vào thân thể ánh sáng. Vì vậy sự chuẩn bị, trong khung cảnh 

này, liên quan đến việc tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn để thực hiện việc 

thăng lên. 

Chúng ta đều biết là nếu chúng ta liên tục đào một hạt giống lên để nhìn xem 

nó có đang mọc mầm hay không, bạn sẽ cản trở hay thậm chí phá hủy quá trình tăng 

trưởng này. Điều tương tự cũng đúng với con bướm và cái kén. Bạn không thể mở 

cái kén ra để kiểm tra quá trình nở ra con bướm nếu không bạn sẽ phá hủy quá trình 
này. Trong quá trình thăng lên của con người, bạn không thể liên tục nghi ngờ quá 

trình đó, hoặc tăng tốc nó một cách không tự nhiên, hoặc cố gắng kiểm soát nó với 

thuốc men hay những tác động phụ thêm. Bạn phải tin tưởng vào quá trình đó và 

cho phép nó xuất hiện. 

Có một số những yếu tố phụ thêm mà sẽ trợ giúp hoặc cản trở quá trình này. 
Chúng tôi sẽ đi vào tóm tắt trước khi nói về Khuôn Mẫu Chủ Yếu, cơ cấu thực sự 

của sự thăng lên. 

Chuẩn bị của thể xác  

Cái cách tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn cho thân thể là ý thức được 
sự khác nhau giữa cái mà bản ngã muốn và cái mà thân thể thực sự cần. Các bạn 

yêu dấu, bạn phải học để nghe ngóng thân thể mà không lẫn với những tiếng kêu 

gào và la hét của những khao khát bản ngã. Trong cuộc thảo luận của Tổng Thiên 

Thần Zadkiel với Sri Ram Kaa trong cuốn sách “Sacred Union”, anh ấy được 

khuyên bảo về sự khác nhau giữa sự nuôi dướng và sự ăn uống. Vì vậy trong thông 
điệp của ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu với cái bản năng quan trọng này. Mặc 

dù người nhận thông điệp này (Sal Rachele) vẫn ăn một số sản phẩm từ động vật, 

anh ấy đã phát hiện ra là bằng việc giới hạn những bữa ăn nhiều chất xuống 1 bữa 

một ngày vào khoảng giữa lúc thức có vẻ như mang lại nhiều nhất năng lượng cho 

anh ấy. Đối với bữa sáng và bữa tối, anh ấy thường dùng một thỏi lương khô hay 

một vài quả phỉ. Một bữa ăn dinh dưỡng là lý tưởng gồm một đĩa salad hay một đĩa 

rau sống, cho dù anh ấy thừa nhận là thường không mất thời gian để chuẩn bị thỏa 

đáng bữa ăn giữa ngày. 

Các bạn thân yêu, chúng tôi không cố gắng để ra điều kiện cho sự lựa chọn đồ 

ăn và thói quen ăn uống trong thông điệp này, mà chỉ nêu ra là bạn nên tự thí nghiệm 

và quan sát cái gì là bảo tồn năng lượng và cái gì làm hao mòn năng lượng. Phần 

lớn mọi người, đặc biệt ở đất nước này (Hoa Kỳ) thường ăn quá nhiều thực phẩm. 
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Người ta ăn để tự điều trị, để xã hội hóa, vì thói quen, vì sự tiện lợi. Chúng tôi đề 

xuất một tuyên bố chung, trong lúc tôn trọng tự do cá nhân của các bạn: Giảm tối 
đa thịt và bơ. Giảm tối đa lượng thức ăn. Tăng tối đa giá trị dinh dưỡng của đồ ăn. 

Sử dụng thức ăn dạng bột hay dạng lỏng (không dùng loại con nhộng hay loại viên). 

Cố gắng, bất cứ khi nào, sử dụng thức ăn hữu cơ. Và trên hết - lắng nghe cơ thể bạn. 

Không phải là bản ngã, mà là cơ thể. Ăn khi bạn thực sự đói, không phải vì thói 

quen. 

Một mặt khác của việc chuẩn bị thể xác cho sự thăng lên liên quan đến quan sát 

các nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Cố gắng tránh ngủ theo một lịch trình. Chúng tôi 

nhận thấy điều này rất khó cho những người làm các công việc thường xuyên. Người 

nhận thông điệp này đã trên vài tháng nay, ngủ theo một lịch trình giữa 9 giờ tối đến 

2 giờ sáng. Anh ấy thường sử dụng quãng thời gian từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng để 
xử lý các vấn đề tâm lý và nhận những hướng dẫn từ chúng tôi và từ Hội đồng 

(Confederation). Nhịp điệu của các bạn có thể thay đổi khác với người nhận thông 

điệp này. Một tuyên bố đơn giản của chúng tôi liên quan đến nhịp điệu cơ thể là: 

Hãy chú ý đến các chu kỳ lên và xuống. Làm việc trong các chu kỳ lên, nghỉ ngơi 

trong các chu kỳ xuống. Sắp xếp cuộc đời bạn theo một cách như vậy có thể tôn 

kính các nhịp sinh học của bạn. 

Chúng tôi cũng muốn nói một điểm quan trọng về môi trường. Điều cốt lõi là 

bạn phải tạo ra một không gian xung quanh mình mà khuyến khích sự lành mạnh và 

sự thăng lên. Gặp gỡ với những người có cùng mục đích. Tham dự các hội thảo và 
seminar về sự thăng lên. Nghe những bản nhạc có tác dụng nâng cao. Những giai 

điệu cổ điển và hiện đại nào đó là đặc biệt ăn khớp với việc tạo ra một môi trường 

có lợi cho sự thăng lên. Từ chối tiếp xúc với những người mà “hút” hay “lấy” năng 

lượng của bạn - bạn biết những người đó. Như một nhà tâm lý học nổi tiếng của các 

bạn nói rằng: “Học cách nói không”. Thời gian và không gian của bạn là có giá trị. 
Trong khi chúng có thể là các ảo ảnh trong viễn cảnh tối thượng, trong thế giới 3D 

này nơi mà bạn tìm kiếm chính mình, chúng là các công cụ quan trọng được sử dụng 

để giúp bạn thăng lên. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Giành thời gian để ở 

một mình. Dành không gian để ở một mình. Lựa chọn cẩn thận những người mà bạn 

cho phép ở trong không gian của bạn. Đừng cho phép sự bi quan, lo lắng, sợ hãi hay 
nghờ vực đi vào không gian của bạn. Những thứ này giống như các kẻ thù xung 

quanh cái kén. Chúng có thể hoặc không thể xuyên qua được các lớp bảo vệ của cái 

kén, nhưng tại sao lại trao cơ hội cho chúng? Sẽ mất năng lượng để liên tục đặt sự 

bảo vệ chống lại các ảnh hưởng tâm lý và vật lý tiêu cực. Kính trọng và tôn trọng 

không gian riêng của bạn. Đó không phải là không yêu thương khi bạn đối xử như 
vậy. Thực tế, nó là một trong những điều yêu thương nhất mà bạn có thể làm. Sau 

hết, bạn không thể phụng sự người khác tối đa được nếu bạn bị vây xung quanh bởi 

nhiều sự xao nhãng và những người phóng túng. 
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Cuối cùng, trong thông điệp của chúng tôi về sự chuẩn bị cho thể xác, chúng tôi 

phải đề cập đến sự cần thiết của việc vứt bỏ tất cả các định kiến và tà kiến vè bản 
thân thể xác. Phương tiện này mà bạn đang cư trú bên trong là một dụng cụ được 

làm cho hòa hợp một cách tinh vi, giống như một siêu máy tính. Khi nó được chăm 

sóc thích đáng, nó sẽ có thể phục vụ bao lâu tùy thích. Trong trường hợp thăng lên 

(và chúng tôi sẽ nói chi tiết sau), thân thể được chuyển đổi một cách kỳ lạ mà không 

phải trải qua cái chết (mặc dù phần lớn những tế bào chết đi sau vài năm). Thân thể 
này, trong khi không có xu hướng tồn tại mãi mãi, tuy thế mà có thể được làm cho 

bất tử, không thể chết, không bệnh tật và không bị phá hủy. Sẽ là khôn ngoan để thu 

được hiểu biết là thân thể này có thể được trình diễn theo nhiều cách tùy thích: trẻ 

trung, xinh đẹp, mạnh khỏe, không bệnh tật và không già đi. Cuối cùng, bạn sẽ thậm 

chí học được cách giải thể và tái xây dựng lại (vật chất hóa và phi vật chất hóa) thân 
thể. Bạn sẽ học được cách di chuyển nó (teleport) từ vị trí này đến vị trí khác. Bạn 

có thể thậm chí học cách làm sao “biến hình” (shape-shift) hoặc thay đổi những đặc 

điểm của nó bằng ý chí. Tất cả những điều này bạn có thể làm được khi bạn thuần 

thục quá trình thăng lên. Bằng việc hình dung những điều này và biết về các khả 

năng nó có thể, bạn bắt đầu dựng lên các trải nghiệm này cho bạn, theo Luật của 
Tâm Thức, hay luật của chiều thứ 4. Mặc dù sự thăng lên là một sự chuyển đổi vào 

chiều thứ 5, sự thuần thục những luật của chiều thứ 4 là một phần cần thiết của việc 

xây dựng và duy trì thân thể ánh sáng, cũng giống như việc thuần thục đại số là điều 

cần thiết để học ngành toán. 

Vâng, các bạn yêu dấu, chúng tôi đã đề cập một chút đến cơ sở ban đầu trong 

bài học này. Chúng tôi đến với tình yêu vĩ đại. Chúng tôi đến trong sự phục vụ cho 

TĐ Duy Nhất và Vô Hạn. 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 
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Bằng việc đọc cuốn sách này, các bạn là một phần của sinh mệnh có ý thức đã 

được mô tả ở đây. Nói một cách khác, các bạn đang dệt nên một dòng thời gian mới 
cho hành tinh Trái Đất bao gồm sự đồng sáng tạo, với chúng tôi và với người nhận 

thông điệp này, một thực tại mới, một thực tại vượt trên những sự giới hạn của cái 

gọi là thực tại bình thường của con người.  

 

Những thông tin ở đây được đưa ra từ sự hiểu biết của chúng tôi, cộng với những 
trải nghiệm của người nhận thông điệp này qua rất nhiều đời sống trên Trái Đất và 

trên các thế giới khác. Nó cũng dựa trên sự hiểu biết và sự sáng suốt của rất nhiều 

vị Thầy, cả trong dạng con người và trong các dạng khác, những người đã đến Trái 

Đất trước đây hay những người hiện nay đang rao giảng từ những nhận thức riêng 

của họ.  
  

Cái Tôi cao hơn của người nhận thông điệp này đã hình thành một quan điểm 

của thực tại bao gồm tất cả những nhận thức của cái Tôi thấp hơn, cộng với các quan 

điểm tập thể của loài người (những cái Tôi tiềm thức tập thể và những cái Tôi ý thức 

tập thể). Cái Tôi “vĩ mô” này sau đó hợp nhất một phần với tư tưởng của chúng tôi, 
hay các bạn có thể nói là anh ấy đã tải một phần nhỏ sự hướng dẫn của chúng tôi 

vào tâm trí của anh ấy, để hoàn thiện bức tranh.  

  

Kết quả là bức tranh thực tại đã được thể hiện ở đây bao gồm một nhận thức lớn 
hơn quan điểm trung bình, cái dựa trên bản ngã. Nếu các bạn cộng hưởng với cuốn 

sách này và muốn nhìn thấy những thực tại này xuất hiện, hãy quyết định tập trung 

vào những khía cạnh mà bạn muốn tạo ra. Hãy là những thay đổi mà bạn muốn nhìn 

thấy trên thế giới.   

  
Người nhận thông điệp này, cùng với hàng trăm những nhà tiên tri khác, đang 

đồng sáng tạo, cùng với chúng tôi và nhiều nhóm khác trong các thế giới cao hơn 

những thực tại được mô tả ở đây. Tư tưởng của các bạn là cái kích hoạt các tầng thứ 

và các chiều kích của Vũ Trụ khổng lồ này. Sự hiểu biết cá nhân của các bạn mang 

những giấc mơ đến cuộc sống và hoàn tất những điều màu nhiệm. Các bạn là điều 
màu nhiệm của Tạo Hóa.  

  

Chúng tôi, các Đấng Sáng Tạo, được vinh dự là một phần của quá trình tăng 

trưởng của các bạn và mong muốn được tiếp tục mối quan hệ với các bạn khi Trái 

Đất di chuyển vào các cổng của sự thay đổi và tái sinh.  
 

 

***** HẾT ***** 
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