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LỜI GIỚI THIỆU 

Từ khi viết website www.huongclass.com và mở các lớp học về nhận 

thức về con người và tiến hóa, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về cách 

biết nghiệp quả, cách tăng cường sức khỏe, cách chống ác mộng, cách 

thoát khỏi tình trạng bóng đè, cách cắt duyên âm, cách xử lý năng lượng 

trược, cách giúp đỡ cho người thân đã khuất, cách giúp các vong linh 

siêu thoát, cách thức tỉnh tâm linh người xung quanh, cách giúp đỡ con 

cái, cách kết nối với siêu thức, cách nhận được sự phù trợ của các đấng 

linh thiêng… Tôi đã cầu nguyện một giải pháp giản dị mà hiệu quả, có 

tình mà có lý, tâm linh mà khoa học, cho từng vấn đề, nhưng bản thân 

không tin tưởng. 

Ánh sáng tím đã cho tôi điều vượt mọi mơ ước. Đó một giải pháp kỳ 

diệu cho tất cả các vấn đề. Đó là một món quà của Tạo hóa đã dành sẵn 

cho những con người thức tỉnh hôm nay. 

Tôi bắt đầu sử dụng ánh sáng để chữa các bệnh thân và tâm, để xác định 

cơ chế và cấu trúc tâm lý, để gửi và nhận năng lượng, để phát hiện và 

cân bằng nghiệp quả… một cách hết sức tình cờ. Sau khi hiểu ra đặc tính 

của từng loại ánh sáng, tôi bắt đầu trao đổi kinh nghiệm của mình cho 

một vài người quen. Tôi cũng tìm kiếm sách vở để học hỏi cũng như 

kiểm chứng lại các trải nghiệm và cảm nhận của cá nhân. Đó là lúc tôi 

được thức tỉnh về ánh sáng tím. 

Tôi bàng hoàng vì sự giản đơn của phương pháp phát triển tâm linh 

này. Từ đó tôi đã cố gắng giới thiệu phương pháp này cho tất cả những 
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người tôi gặp, dù họ duy tâm hay duy vật, dù họ trẻ hay già, dù họ là 

nam hay nữ, dù họ là tiến sỹ hay mù chữ, dù họ giàu hay nghèo. Chẳng 

có gì phân biệt và chẳng có gì là không thể với ánh sáng tím. 

Có một lần tôi bảo một người phụ nữ đang căng thẳng tột độ trong quá 

trình ly hôn, người thắc mắc về sợi dây nghiệp quả giữa hai vợ chồng 

chị, tưởng tượng ra một cơn mưa ánh sáng tím phủ lên người chị và các 

con trước khi đi ngủ, và dặn dò rằng trong sáu tháng chị có thể biết 

nghiệp quả của mình, ví dụ như qua một giấc mơ. Sáng hôm sau chị ấy 

kể với tôi rằng mình đã có một giấc mơ kỳ lạ, một lời nhắn nhủ rằng chị 

cần quan tâm đến tâm lý của các con. 

Một lần khác, tôi khuyên một người thực hành nhân điện truyền điện 

tím cho các vong hồn để giúp họ chuyển tâm. Chỉ sau đó vài hôm, người 

ấy gọi điện cho tôi hỏi rằng người đó có hoang tưởng hay không bởi vì 

ngay trong lần thử đầu tiên, số lượng vong hồn nhận được ánh sáng 

siêu thoát đã vượt sức tưởng tượng. 

Một lần khác, tôi khuyên một người gửi tình yêu vô điều kiện cho một 

người mà anh ấy căm ghét như một sự tha thứ và hàn gắn vết thương 

lòng giữa họ. Người ấy không thể gửi được vì tâm trạng khó chịu, vì 

không biết tình yêu điều kiện như thế nào và cũng không biết gửi tình 

yêu như thế nào. Tôi liền khuyên người đó gửi ánh sáng tím và người ấy 

đã làm được một cách dễ dàng. 

Điều duy nhất ngăn cản chúng ta sử dụng ánh sáng tím là bởi vì nó quá 

kỳ diệu và quá giản đơn. Chúng ta luôn khát khao những điều kỳ diệu 

khác thường. Lý trí của chúng ta cho rằng sự kỳ diệu hoặc phải cực kỳ 
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phức tạp hoặc hoặc phải cực kỳ phi lý, do đó không thể có điều kỳ diệu 

và cũng chẳng có sự giản đơn. 

Có câu nói: Cuộc sống là một sự kỳ diệu, nếu không có sự kỳ diệu nghĩa 

là có cái gì đó đang trục trặc. Cuộc sống hiện đại và phức tạp hôm nay 

mang đến cho con người biết bao nhiêu sự trục trặc. Rồi con người lại 

chạy theo những kỹ thuật hiện đại hơn và phức tạp hơn để mong vượt 

qua các trục trặc do các kỹ thuật hiện đại và phức tạp đang có gây ra. 

Cuộc rượt đuổi này chẳng bao giờ kết thúc. Và thế là sự hiện đại, phức 

tạp và trục trặc xuất hiện tràn ngập và kéo dài mãi. 

Chúng ta cần sự giản đơn, để thấy được con người, vũ trụ và mỗi giọt 

nước nhỏ li ti, bản thân nó là sự kỳ diệu. Hôm nay, toàn nhân loại đang 

đi trên con đường tìm về sự kỳ diệu của chính mình trong một phong 

cách sống giản đơn. Ánh sáng tím là một trong những con đường ấy. 

Tôi cầu mong không chỉ một vài người quen biết mà mỗi người và tất cả 

mọi người đều có cơ hội thay đổi cuộc đời mình bằng ánh sáng tím. Đó 

là lý do, cuốn sách được chọn dịch. 

Nhóm dịch thuật chúc bạn đọc cảm nhận được ánh sáng tím qua từng 

trang sách này. Thực tế, khi bạn đọc những dòng chữ này, ánh sáng tím 

đã được thắp lại bên trong bạn và nó sẽ không bao giờ tắt nữa. 

Liên hệ HUONGclass 

 www.huongclass.com  

 huongclass@gmail.com 

 Điện thoại : 0936600363 

 Facebook.com : huong.class . Skype, yahoo : huongclass 

http://www.huongclass.com/
mailto:huongclass@gmail.com
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LỜI NÓI ĐẦU 

Một lần trong chương trình phát thanh ở Atlanta, tôi được phỏng vấn 

bởi một nhà thấu thị. Ông ấy nói: "Cô có rất nhiều ánh sáng màu tím 

trong hào quang ". Điều này đã xảy ra với tôi nhiều lần kể từ khi tôi bắt 

đầu sử dụng ngọn lửa tím vào năm 1961. Và không chỉ những nhà ngoại 

cảm mới nhận thấy màu tím. Các hành giả Ấn Độ và tu sĩ Phật giáo 

cũng nhìn vào Mark - người chồng quá cố của tôi, tôi và hỏi chúng tôi từ 

đâu mà có "những màu tím ở khắp nơi" trong hào quang vậy. 

Tất nhiên là ánh sáng màu tím đến từ ngọn lửa tím, điều này tôi học 

được từ Mark. Kể từ khi anh mất năm 1973, tôi đã chia sẻ những bí mật 

của ngọn lửa tím với hàng ngàn người trên khắp thế giới. Khi bạn học 

được những bí mật này, bạn cũng sẽ có ánh sáng màu tím trong hào 

quang của bạn. 

Ngọn lửa tím mang nhiều ý nghĩa hơn là ánh sáng tím. Nó là một năng 

lượng tâm linh vô hình biểu hiện ra thành màu tím cho những ai đã 

phát triển năng lực thị giác. Trong các thế kỷ trước, kiến thức về ngọn 

lửa tím chỉ được trao cho cho một số ít người được lựa chọn, những 

người đã chứng minh được mình xứng đáng. Các vị thánh và những 

nhà thông thái của phương Đông và phương Tây từ lâu đã sử dụng 

ngọn lửa tím để tăng tốc độ phát triển tâm linh của họ, nhưng kiến thức 

bí mật này đã không được tiết lộ cho công chúng mãi cho tới thế kỷ XX. 

Ngọn lửa tím có rất nhiều mục đích. Nó khôi phục sức sống và tiếp 

thêm sinh lực cho chúng ta. Nó có khả năng chữa lành các vấn đề tình 

cảm và thậm chí cả vấn đề thể chất, cải thiện mối quan hệ và làm cho đời 
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sống thoải mái hơn. Quan trọng hơn, ngọn lửa tím thay đổi năng lượng 

tiêu cực thành năng lượng tích cực, điều này khiến nó trở thành một 

công cụ hiệu quả cho việc chữa trị hàn gắn. Hôm nay, hơn bao giờ hết, 

chúng ta đang được học hỏi về cách thức mà bệnh tật có thể bén rễ trong 

trí óc, tình cảm và trạng thái tinh thần của chúng ta. Bằng cách chuyển 

đổi các tư tưởng và cảm xúc tiêu cực, ngọn lửa tím cung cấp cho chúng 

ta một nền tảng trong việc chữa trị hàn gắn. 

Tôi gọi đó là món quà cao quý nhất của Chúa dành cho vũ trụ. Tôi nghĩ 

rằng bạn sẽ đồng tình một khi bạn thử điều đó cho chính mình. 

ELIZABETH CLARE PROPHET 

GHI CHÚ: Tất cả những câu chuyện trong quyển sách này là có thật. 

Tuy nhiên, một số tên riêng đã được thay đổi theo yêu cầu cá nhân. 
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NGỌN LỬA TÍM CHỮA LÀNH CÁC VẾT THƯƠNG TỪ TIỀN KIẾP 

Lần đầu tiên gặp Cynthia, cô ấy đã kể cho tôi nghe về quá khứ của 

mình. Khi cô 16 tuối, cô đã suýt giết chết cha mình. Sự lạm dụng bắt đầu 

từ lúc cô còn nhỏ, khi cô thường ngồi trên đùi ông để ông chải mái tóc 

xoăn của cô thành từng lọn. Nhưng sau đó, ông ta muốn nhiều hơn là 

chỉ chơi đùa. Và ông ta nói ông sẽ giết cô và mẹ cô nếu cô kể cho bất kì 

ai. Vì vậy cô đã chưa bao giờ nói ra. 

Nhưng cô thường tỉnh dậy trong đêm và hét lên “Không, cha ơi!”. Mẹ cô 

đã không làm gì với chuyện đó. Và Cynthia đã lớn lên cùng với những 

trò chơi kì lạ một mình ngoài trời dưới cạnh cây sồi kế căn nhà sơn màu 

trắng ở vùng quê Illinois. Cô chôn những con búp bê Barbie trong 

những chiếc hộp đựng giày được xếp thẳng hàng một cách cẩn thận, 

đánh dấu những ngôi mộ bằng những viên sỏi viền bên ngoài. Cô lại 

đào chúng lên vào ngày hôm sau và cứ lặp lại trình tự như vậy. 

Một buổi chiều mùa hè Cynthia về muộn, đi bộ tay trong tay với Rick 

học cùng lớp Hình học. Khi cô về đến nhà và mở cánh cửa chính, một 

bức vẽ hình con chó Trung Hoa bay qua mặt cô và đập vào mái hiên 

bằng gỗ đã phai màu. “Mày vừa mới ở đâu?”, cha cô hét lên. Trước khi 

cô có thể bước chân lên cầu thang về phòng, ông tát mạnh vào mặt cô, xé 

rách chiếc áo blouse trắng và ném một quyển kinh sượt qua tai cô. 

“Đừng bao giờ để tao bắt gặp mày với một thằng con trai lần nào nữa. 

Tao sẽ giết nó, và tao sẽ giết luôn mày!” 

Khi Cynthia rón rén bước xuống cầu thang đêm đó, với chiếc vali màu 

xanh trong tay, cô có thể nghe thấy tiếng ngáy của cha cô trong phòng 
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khách. Cô đi vào bếp và chậm rãi 

mở ngăn kéo có tay nắm bằng thủy 

tinh. Cha luôn giữ cho những con 

dao thái thịt được sắc bén. Cô nhìn 

chằm chằm vào những con dao, rồi 

nhìn vào bóng của cô, ánh trăng 

chiếu cái bóng có tóc ngắn quá vai 

lên bức tường trước mặt. Cô thở dài, 

lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, xách vali 

lên và nhẹ nhàng bước ra cửa sau. 

Cynthia không bao giờ gặp lại cha 

cô nữa. Cô đến Chicago, lấy bằng 

tốt nghiệp, làm phục vụ để vào đại 

học và được nhận vào làm trong một hãng đầu tư. Mặc dù thăng tiến 

nhanh chóng trong sự nghiệp nhưng cô biết mình vẫn chưa thể vượt 

qua được quá khứ. 

Cynthia mất mỗi tháng để “nghỉ bệnh” một ngày, khóc trong tủ quần áo 

và nghĩ về tuổi thơ của mình. Một chuỗi các mối quan hệ kết thúc trong 

đổ vỡ, và thấy mình cô đơn ở tuổi 35. Lần đầu tiên cô có thể nói về quá 

khứ của mình là với một bác sĩ tâm lý, ở văn phòng Wacker Drive nhìn 

ra phía hồ Michigan. Sau một năm trị liệu cô đã kể hết mọi chi tiết về 

quá khứ của mình, tìm kiếm những manh mối giúp cô vượt qua những 

kí ức, cô vẫn cảm thấy bế tắc.  

 

Mark L Prophet 
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Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với cô? Tại sao cô lại có một 

người cha lạm dụng và một người mẹ để mặc ông ta lạm dụng cô? Cô 

đã làm gì để phải nhận lấy điều đó? Trong thâm tâm, cô cảm thấy đó 

phải là một điều gì rất kinh khủng.  

Một ngày khi đang lang thang trên phố nghĩ ngợi miên man, ai đó đã 

đưa cô một tờ rơi màu tím. Tờ giấy viết: “Học cách sử dụng ngọn lửa 

tím để chuyển hóa những kí ức đau khổ”. Đó là mẩu quảng cáo cho một 

trong những bài giảng của tôi. Cynthia đã tham dự và nghe tôi giải thích 

về ngọn lửa tím với những “ bài lệnh”. “Bài lệnh” là những lời cầu 

nguyện có vần điệu gọi ra những năng lượng tâm linh đầy sức mạnh. 

Năng lượng ánh sáng này, kết hợp với sự hình dung, có một phẩm chất 

đặc biệt là xóa bỏ và chuyển hóa những khía cạnh tiêu cực của chúng ta. 

Chuyển hóa là làm thay đổi về hình thức, bề ngoài hoặc bản chất, đặc 

biệt là thay đổi điều gì đó sang một hình thức cao cấp hơn. Thuật ngữ 

này được được sử dụng bởi các nhà giả kim thuật cổ đại đã tìm cách 

thay đổi các kim loại cơ bản thành vàng, tách biệt "phần thô" ra khỏi 

"phần tinh" bằng nhiệt năng. Hầu hết các nhà giả kim tâm linh thì tìm 

kiếm cách thay đổi chất chì của năng lượng tiêu cực con người sang chất 

vàng của năng lượng thần thánh. 

Những nhà huyền thuật qua các thời đại đã biết cách sử dụng nguồn 

năng lượng này. Nhưng nó không được giảng dạy rộng rãi cho đến năm 

1930, thời điểm Guy và Edna Ballard thành lập “I AM” Religious 

Activity (Sinh hoạt Tôn giáo “TÔI LÀ” –ND) . Họ viết về ngọn lửa tím 

“là phương tiện qua đó bất cứ ai đang sống cũng có khả năng giải phóng 
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bản thân khỏi sự xung đột và bất toàn của chính anh ta”. Mark Prophet, 

người sau này sáng lập “The Summit Lighthouse” (Ngọn Hải đăng- 

ND), đã nhận được những tiết lộ sâu hơn nữa về ngọn lửa tím, ông chia 

sẻ điều này với tôi khi chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau vào năm 

1961. 

Trong suốt bài giảng Cynthia ngồi ngả về phía sau nghe tôi giải thích và 

đọc những bài lệnh một cách cẩn thận. Cô giữ yên lặng khi cả nhóm lặp 

lại, không chắc việc cô có muốn tham gia hay không. 

Sau đó khi Cynthia quyết định sử dụng ngọn lửa tím lần đầu tiên, cô 

ngồi trong một cái ghế bành màu xanh ô liu trong phòng khách căn hộ 

của cô ở Lincoln Park, gác chân trên một chồng tạp chí Vogues, mắt nhìn 

vào bức tranh được đóng khung của Georgia O'Keeffe. Cô đưa quyển 

sách nhỏ ra trước mặt và bắt đầu lặp lại: 

TÔI LÀ ngọn lửa tím, đang cháy / I AM the violet flame 

Đang bừng cháy bên trong/In action in me now 

TÔI LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame 

Chỉ hướng về Ánh sáng / To Light alone I bow 

TÔI LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame 

Mang sức mạnh vũ trụ/In mighty cosmic power 

TÔI LÀ ánh sáng Thượng Đế / I AM the light of God 

Đang tỏa sáng từng giờ/Shining every hour 

TÔI LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame 
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Rực rỡ như mặt trời / Blazing like a sun 

TÔI LÀ sức mạnh thiêng liêng của Thượng Đế / I AM God’s sacred 

power 

Giải phóng cho tất cả mọi người / Freeing every one 

"Thật là một vần điệu đơn giản," cô nghĩ, "giống như một bài đồng dao." 

Cynthia nhớ lại mỗi lần chúng ta lặp lại "TÔI LÀ ngọn lửa tím" (có nghĩa 

là "Thượng đế trong tôi là ngọn lửa tím - God in me is violet flame"), 

chúng ta đang được chuyển hóa để ngày càng trở nên hòa hợp với 

Thượng đế hơn. 

Cô lặp lại bài lệnh chín lần và sau đó đi ngủ. Tối hôm sau cũng vào giờ 

đó, cô thử lần nữa. Sau vài lần lặp lại, cô đã có thể nhớ những câu thơ 

mà không cần phải nhìn, vì vậy cô nhắm mắt lại. Cô cảm thấy một trận 

mưa ánh sáng chiếu xung quanh cô. Khi kết thúc bài lệnh, cô cảm thấy 

ngứa ran khắp mình. Sau hai tuần đọc lệnh về ngọn lửa tím, cô cảm thấy 

bản thân an bình hơn. Nhưng cô vẫn gặp rắc rối bởi những đoạn hồi 

tưởng từ thời thơ ấu của minh. 

Đêm hôm sau Cynthia có một giấc mơ sống động. Cô thấy hình ảnh (của 

mình – ND), một đôi bốt ống cao màu đen đang nhúng trong bùn. Rồi 

cô cảm thấy những giọt mưa đập vào lưng và xem chúng làm những 

vũng nước nhảy múa. Cô đi từ từ về phía một căn nhà hai tầng phong 

cách Tudor, phía cuối con đường. Khi mưa ngấm qua áo và chảy xuống 

lưng, cô chỉ trùm chiếc mũ đen lên và còn bước chậm hơn. Rồi cô nâng 
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then cửa gỗ của cánh cổng và đi vào cửa sau. Ở đó, ông Farnsworth 

đang ngồi chờ.  

Và rồi, cô chợt nhớ đến một khung cảnh khác: cô thổn thức và ông cười. 

Cô dọa rằng sẽ không bao giờ quay trở lại. Ông đe dọa sẽ đuổi gia đình 

cô ra khỏi ngôi nhà của họ. Cô đâm ông ta với một con dao bếp khi ông 

ngủ. Cô chạy trốn tới London, và sau đó chết trong một gác xép lạnh.  

Khi tỉnh dậy, cô có thể nhớ lại các chi tiết của giấc mơ, mùi hoa tử đinh 

hương gần cánh cổng cùng tiếng mưa rơi lõm tõm xuống các vũng nước 

khi cô bước về phía ngôi nhà. Nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm và tự do 

hơn, như thể cơn mưa đã cuốn trôi những cảm xúc của quá khứ. Cô tự 

hỏi: "Tại sao mình lại cảm thấy rất dễ chịu sau một giấc mơ khủng khiếp 

như vậy?".  

Vài tháng sau đó Cynthia kể với tôi về thời thơ ấu của mình và giấc mơ 

của mình. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô đã nhớ về một tiền kiếp mà nó 

chứa đựng những mầm nghiệp cho thử thách trong cuộc sống hiện tại 

của cô. Ông Farnsworth đã đầu thai làm cha cô. Còn cô ,khi sinh ra là 

con gái của ông ấy, cô cân bằng, hoặc tạo ra nghiệp quả khi giết chết 

ông. Khi cô lựa chọn không nhân cơ hội giết ông ta một lần nữa, cô đã 

phá vỡ vòng nghiệp quả đã trói buộc lẫn nhau qua nhiều kiếp sống.  

Nhưng nhớ lại những bản ghi về nghiệp chỉ là bước đầu trong việc vượt 

qua quá khứ của cô. Cô vẫn còn công việc tâm linh cần phải làm. Ký ức 

của bạo lực, sự đau đớn, nỗi đau và cảm giác tội lỗi vẫn kéo lại không để 

cô ấy tiếp tục với kế hoạch cuộc đời của cô. Trên phương diện tâm linh, 
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năng lượng đi vào những cảm xúc đó đã đặc cứng xung quanh linh hồn 

của cô như chất hắc ín. 

"Tại sao bây giờ tôi lại được cho thấy kiếp sống đó?" Cynthia hỏi.  

"Linh hồn của bạn đã sẵn sàng để đối mặt với ký ức," tôi trả lời. "Đó là lý 

do tại sao tôi khuyên nên hàn gắn bằng cách sử dụng ngọn lửa tím chứ 

không phải là thôi miên để đi vào các tiền kiếp. 

Khi ở trạng thái thôi miên lùi về quá khứ, bạn có thể đến với tất cả các 

loại ký ức và suy nghĩ, thậm chí một số chúng không phải là của bạn. 

Điều này có thể khiến bạn nhầm lẫn và lạc đường. Khi bạn sử dụng 

ngọn lửa tím, bạn biết rằng Thượng đế chỉ tiết lộ về quá khứ của bạn ở 

mức độ mà bạn đã sẵn sàng để đối phó.  

- "Tôi nên làm gì với giấc mơ này?"  

- "Giấc mơ đã được hiển thị cho bạn để bạn có thể xóa bỏ các bản 

ghi nghiệp quả bằng ngọn lửa tím."  

- "Làm thế nào để làm điều đó?" 

- "Khi bạn gọi lên ngọn lửa tím, những khung cảnh trong giấc mơ sẽ 

xuất hiện trên màn hình tâm trí bạn. Mỗi khi bạn thấy các cảnh 

tượng đó, hình dung một cục tẩy khổng lồ, giống như một cục tẩy 

bảng đen, chỉ khác là nó màu tím, đang xóa đi hình ảnh. Sau khi 

bạn làm điều này đủ nhiều, kí ức sẽ ngừng đau đớn và dần dần 

mờ đi trong tâm trí của bạn. “ 

- " Tôi sẽ thử nó. Tôi sẽ thử bất cứ điều gì vào lúc này. "  

Một vài tuần sau đó Cynthia gọi cho tôi. Cô có vẻ vui mừng. 
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- "Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời nhất ! Ngay sau khi tôi đọc hết bài 

lệnh của ngọn lửa tím. Tất cả các hình ảnh đó tràn ngập trong tâm 

trí của tôi. Tôi có thể nhìn thấy những gì xảy ra với tôi sau khi tôi 

chết trong gác xép ở London. Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ, và nó 

bồng bềnh bay lên đi vào một chùm ánh sáng. Tôi như nghe thấy 

như tiếng gió và sau đó tôi đã ở một nơi tuyệt đẹp đầy hoa lá. Tôi 

chỉ ở đó một lúc và chơi với một số trẻ em “. 

- " Tốt! Bạn đang bắt đầu vượt qua quá khứ. Bây giờ bạn cần thỉnh 

cầu Thượng tiết lộ cho bạn một bản ghi tiếp theo mà bạn nên giải 

quyết để bạn có thể tiếp tục với kế hoạch cuộc đời của bạn”  

- " Kế hoạch cuộc đời của tôi là gì? "  

- " Kế hoạch cuộc đời của bạn là điều gì đó được chuẩn bị giữa một 

kiếp sống và kiếp sống tiếp theo. Bạn đã nghe nói về việc nhìn lại 

cuộc đời mà mọi người thường gặp khi đi qua các trải nghiệm cận 

tử chưa? " 

- " Có chứ . "  

- " Các tinh thần ánh sáng tiến hành đánh giá chính là các Chân Sư. 

Đây là những vị thánh và nhà hiền triết của phương Đông và 

phương Tây đã từng sống trên trái đất, hoàn thành lý do cho sự 

tồn tại của họ và đã thăng lên, hoặc trở về hợp nhất với Thượng 

đế. Thường có tám Chân Sư khi xem xét, nhưng con số có thể khác 

nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của các linh hồn. 

- "Sau khi đánh giá, Họ chuẩn bị một kế hoạch cho cuộc đời tiếp 

theo của bạn dựa trên kế hoạch ban đầu của Thượng đế dành cho 
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bạn và những gì bạn đã làm (tích cực hoặc tiêu cực) trong những 

đời sống trước đó. Họ nói với bạn rằng bạn sẽ được đặt vào một 

tình huống mà ở đó bạn sẽ gặp những thử thách nghiệp quả. Nếu 

bạn vượt qua chúng, bạn sẽ đi đến cấp độ tiếp theo của những thử 

thách trong quá trình tiến hóa tâm linh của bạn. Nếu bạn vấp ngã - 

ví dụ, nếu bạn giết chết cha mình hoặc tự giết mình vì cảm giác tội 

lỗi - bạn sẽ phải trở lại đối mặt với cùng một thử thách. 

"Cynthia và tôi đã có thêm nhiều cuộc đối thoại khác. Cô bắt đầu cảm 

thấy khá hơn về quá khứ của mình. Cô đã có thể đến thăm mẹ mình, nói 

chuyện với bà về việc lạm dụng và tha thứ cho bà vì đã không can thiệp. 

Cô không còn bị suy nhược bởi những đoạn hồi tưởng, và cô ấy suy 

nghĩ tích cực hơn về tương lai. Mặc dù câu chuyện chưa kết thúc gọn 

ghẽ bằng một chiếc váy cưới, cô cũng đã xây dựng được một mối quan 

hệ với một người đàn ông mạnh mẽ và chu đáo. 
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BÍ MẬT CỦA NGỌN LỬA TÍM 

Cynthia là một trong số hàng ngàn người đã thay đổi cuộc đời mình 

bằng ngọn lửa tím. Bạn có thể nhận ra họ ngay khi bạn gặp họ - trẻ và 

già, từ những đứa trẻ năm đến sáu tuổi chỉ mới bắt đầu lặp lại các bài 

lệnh ngọn lửa tím ngắn nhất cho đến những người đã đọc bài lệnh ngọn 

lửa tím trong suốt bốn mươi năm. Có thêm một mùa xuân trong mỗi 

bước chân của họ, thêm ánh lấp lánh trong mắt của họ. Họ có cùng một 

bí mật .  

Bill đã biết được bí mật này từ cuốn sách 

được xuất bản bởi Religious Activity "I 

AM". Tại Maui năm 1971 khi đang nghiên 

cứu  nhiều trường phái tâm linh khác nhau, 

một người đã đưa cho ông một bản sao 

cuốn sách Những Bí Ẩn Được Tiết Lộ của 

Guy Ballard, được viết dưới bút danh 

Godfre Ray King. Bill bắt đầu đọc cuốn sách và rất ngạc nhiên khi thấy 

mình có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím hiện ra từ các trang giấy. "Điều 

này giống như một dấu hiệu thiêng liêng cho tôi biết mình đã đi đúng 

hướng ", ông nhớ lại. Thông qua The Summit Lighthouse, Bill biết được 

nhiều hơn về ngọn lửa tím và vẫn thường xuyên triệu hồi nó kể từ đó.  

 Minh họa trung tâm năng 
lượng giữa hai lông mày 



https://thuviensach.vn

18 
 

Những người khác cũng đã có một xác nhận về cảm giác đối với sự hiện 

diện của ngọn lửa tím. Steve nhìn thấy một cột ánh sáng khổng lồ màu 

tím xuất hiện bao quanh tôi sau một trong 

những bài giảng của tôi. Gardy, một lập 

trình viên máy tính, đã thấy ánh sáng màu 

tím phát ra từ chính bàn phím của ông lần 

đầu tiên ông triệu gọi ngọn lửa tím. 

Adrian nghe thấy tiếng giống như một 

thác nước. 

Không phải ai gọi lên ngọn lửa tím cũng 

nhìn thấy ánh sáng màu tím hoặc nghe 

thấy âm thanh khác thường. Một số cảm 

thấy màu tím khi họ nhắm mắt và tập trung vào trung tâm năng lượng 

giữa đôi lông mày của họ. Những người khác chỉ đơn giản là cảm thấy 

hạnh phúc hơn hoặc hòa hợp hơn với cái Tôi cao hơn của họ . 

Ngọn lửa tím truyền cho ta cảm giác của một động lực, rung động, sống 

động và đầy sức sống. Nó giúp ta trở nên nhân từ và vị tha. Nó làm điều 

đó bằng cách nào? Bằng cách chuyển hóa nghiệp tiêu cực của ta.  

Năng lượng tiêu cực có thể biểu lộ thành mọi thứ từ bệnh tật, tai nạn 

cho đến khắc sâu vào những khuôn mẫu thói quen khiến ta khó hòa hợp 

với người khác . Sự tiêu cực này được lưu giữ trong hào quang, đó là 

trường năng lượng bao quanh cơ thể vật lý. Vầng hào quang phản chiếu 

những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, nhưng nó cũng có thể phản ánh 

những cảm xúc như giận dữ, thù hận , ghen tị hoặc thất vọng. Nó cũng 

Cô gái đang thiền định 
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thu nhận những rung động của những người xung quanh cũng như 

nghiệp tích lũy của riêng bạn và những bản ghi nghiệp của tiền kiếp.  

Vì vậy, bạn có thể đi loanh quanh cả ngày đầy tức giận do năng lượng 

bạn thu nhận từ một tài xế taxi gắt gỏng hay do sự thất vọng của bạn 

sau cuộc tranh cãi giữa bạn và người bạn đời trong bữa ăn sáng. Hoặc 

là, như chúng ta đã thấy trong câu chuyện của Cynthia, bạn có thể thấy 

bất hạnh vì bạn đang mang gánh nặng của kinh nghiệm đau thương 

trong kiếp này hoặc từ những kiếp trước. Năng lượng tiêu cực này đông 

cứng và tích tụ xung quanh bạn. Nó có thể kéo bạn xuống, giống như 

một đôi giày bọc xi măng quá khổ.  

Nhưng nó không chỉ bao bọc đôi chân của bạn. Sự tiêu cực giống như 

năng lượng xoáy dạng cái trống tang bao quanh bạn từ eo xuống. Tôi 

gọi nó là vành đai điện từ. Nhà tâm lý học gọi nó là tiềm thức và vô 

thức. Như trong trường hợp của Cynthia, năng lượng tiêu cực tích lũy 

này có thể ngăn cản bạn thành công trong cuộc sống này.  

Giải pháp là ngọn lửa tím, “dung môi kì diệu" hòa tan năng lượng tiêu 

cực. Dành năm đến mười lăm phút mỗi ngày để đọc chú kêu gọi ngọn 

lửa tím vào buổi sáng hoặc buổi tối sẽ giúp bạn duy trì một cảm giác 

bình yên suốt một ngày, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với bạn.  

Một khi bạn đã bắt đầu sử dụng ngọn lửa tím để làm sạch hào quang 

của bạn, bạn sẽ khám phá rằng nó có thể tạo ra thay đổi tích cực trên 

mọi cấp độ của con người bạn. Ngọn lửa tím có thể giải phóng để bạn 

tiến bộ về mặt tâm linh, để tận hưởng đầy đủ lợi ích của năng lượng tích 

cực từ Sự Hiện diện của Thượng đế trong bạn và nhận ra tiềm năng cao 
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nhất của bạn. Việc thống nhất với Cái Tôi cao hơn của bạn có thể mất 

nhiều năm hoặc thậm chí nhiều kiếp sống. Nhưng mỗi lần khẩn nguyện 

ngọn lửa tím, là bạn đang đưa bản thân đến gần hơn với mục tiêu đó.  

Bạn càng đọc bài lệnh ngọn lửa tím nhiều chừng nào, bạn càng giải 

phóng mình ra khỏi những điều kiện hạn chế. Sau đó, như một công cụ 

của tình yêu Thượng đế, bạn trở nên có khả năng hơn để giúp đỡ người 

khác. Bạn sẽ thấy rằng khi người ta tiếp xúc với hào quang của bạn, họ 

sẽ nhận được sự hàn gắn và sự nâng lên.  

Mục đích thực sự của phép màu là để khôi phục sự toàn vẹn cho cơ thể 

và để đạt tới sự hợp nhất với cái Tôi cao hơn. Jesus đã dùng quyền năng 

của Tinh Thần Thiêng Liêng để thực hiện các phép lạ của ông. Phép lạ 

đầu tiên ông thực hiện là tại tiệc cưới ở Cana của Galilee, nơi ông biến 

nước thành rượu.  

Nước tượng trưng cho ý thức của con người được chuyển hóa thành 

rượu màu tím của Tinh Thần Thiêng Liêng. Đây là một manh mối cho 

thấy Jesus đã sử dụng ngọn lửa tím của Tinh Thần Thiêng Liêng để thực 

hiện phép lạ này. Một khi bạn được biến đổi bởi ngọn lửa tím, bạn, nhà 

giả kim thuật, cũng có thể thực hiện những phép lạ của việc hàn gắn 

tinh thần và thể chất. 

"Ngọn lửa tím theo sát những chia rẽ gây ra vấn đề tâm lý, những vấn đề đến 

từ thời thơ ấu và những kiếp sống trước, tạo nên những rãnh sâu trong ý thức 

mà thực tế, rất khó khăn để lay chuyển chúng từ đời này qua đời khác."  

—Saint Germain  
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ĐÔI MẮT CỦA TRẺ THƠ 

Barbara lần đầu tiên đọc bài lệnh khi cô đang ở trong tình trạng tuyệt 

vọng. Kể từ khi là một thiếu nữ, cô luôn thấy trầm cảm vào tháng Giêng, 

và tình hình năm sau dường như tồi tệ hơn so với năm trước. "Mỗi khi 

đến tháng Một, tôi chỉ muốn chui xuống gầm giường và không ra khỏi 

đó ", cô nói. Chị gái của Barbara, người đã gọi ngọn lửa tím suốt mười 

tám năm, đảm bảo với cô rằng nó sẽ giúp chữa bệnh sợ tháng Một của 

cô.  

Một lần vào tháng Mười, Barbara ngồi xuống với một cuốn băng ghi âm 

những bài lệnh, Cứu Thế Giới Với Ngọn lửa tím 1, và một cuốn sách nhỏ 

với các từ cho những bài lệnh. Cô bắt đầu mở cuộn băng và gọi ngọn lửa 

tím. Barbara không nghĩ mình đạt được điều gì đáng kể khi cô bị líu lưỡi 

và không thể theo kịp cuốn băng. Bỗng nhiên cô có một sự xác định 

đáng ngạc nhiên rằng có điều gì đó đang xảy ra.  

Cô đang ở phòng làm việc của mình ở nhà và những người còn lại trong 

gia đình đang ở dưới tầng hầm. Họ không biết rằng cô đang đọc bài 

lệnh. Họ không biết bài lệnh là gì. Đứa con trai tám tuổi của cô, Natha, 

leo lên đầu cầu thang tầng hầm và bắt đầu gọi cô. Cô tắt băng và ra 

ngoài để xem thằng bé cần gì. Nó chằm chằm vào cô. "Mẹ ! Tóc của mẹ - 

nó màu tím! "Cô nhìn mái tóc của mình. Với cô, nó vẫn có màu vàng.  

Cô nói: "Thật không?". "Vâng!" . Thằng bé trả lời. Sau đó cô hỏi nó liệu 

nó có thực sự nhìn thấy màu tím. "Con nhìn thấy toàn bộ màu tím xung 

quanh mẹ, mẹ ơi," nó nói. 
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Khi cô tiếp tục đọc bài lệnh trong một vài ngày sau đó, Nathan nói với 

cô rằng tất cả mọi người trong nhà và tất cả các phòng đều có màu tím. 

Cô đoán định rằng thằng bé phải là một trong những đứa trẻ có khả 

năng đi vào thế giới tâm linh và cô chia sẻ bí mật của bài lệnh với nó. Nó 

muốn cô thực hành trong phòng nó khi nó đang ngủ. Nó nhanh chóng 

học thuộc một số bài lệnh và bắt đầu tự mình triệu gọi.  

Ngọn lửa tím không chỉ thay đổi gia đình cô, nó còn thay đổi tâm trạng 

cô  cho tới tháng Giêng năm sau . Mặc dù thất nghiệp và có rất ít tiền, cô 

vẫn hạnh phúc. "Lẽ ra tôi đã cảm thấy rất chán nản ", cô nhớ lại ", nhưng 

ngọn lửa tím đã giúp tôi về mặt tâm lý và đã giúp giữ gìn sự hòa hợp 

trong ngôi nhà của chúng tôi." Đến tháng ba cô đã tìm thấy một công 

việc cô yêu thích, và hai năm sau, cô vẫn tiếp tục thực hành đọc bài lệnh 

ngọn lửa tím. 
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SỰ BẢO VỆ TÂM LINH TỪ NGỌN LỬA TÍM 

Kathleen đã trực tiếp trải nghiệm về sức mạnh bảo vệ của ngọn lửa tím. 

Cô đã thực hành nó trong vài năm và một hôm cô được mời đến một 

bữa tiệc công ty với màn giải trí do một nhà ngoại cảm thực hiện. Cô 

quyết định rằng cô không muốn anh ta có thể nhìn vào hào quang của 

cô và đọc được suy nghĩ và cảm xúc của cô; cô thích sự riêng tư của 

mình. Trước khi đi dự tiệc, cô đã đọc lệnh bảo vệ và hình dung ngọn lửa 

tím đổ đầy hào quang của mình.  

Nhà ngoại cảm bắt đầu đưa ra những thông tin chính xác một cách kỳ lạ 

về quan khách ở bữa tiệc. "Ông ấy đã nói chuyện với từng người một, 

đọc tên một cách chính xác và xác định các thành viên gia đình khác 

nhau, đôi khi kể những câu chuyện thực tế về một sự kiện gần đây trong 

cuộc sống của một người nào đó, " Kathleen nhớ lại. Tuy nhiên, khi nhà 

ngoại cảm đến chỗ cô, ông đã đưa ra một lời nhận xét mơ hồ và bỏ qua 

để đến với người tiếp theo.  

Tại sao nhà ngoại cảm không đọc hào quang của cô? Ngày hôm sau sếp 

của cô nói với cô: "Nhà ngoại cảm nói rằng rất dễ đọc được suy nghĩ của 

người khác. Suy nghĩ của họ treo lủng lẳng trong hào quang của họ, treo 

xung quanh các cạnh bên ngoài. Nhưng cô thì không. Khi ông nhìn vào 

hào quang của cô, tất cả những gì ông ta có thể thấy là một vầng sáng 

màu tím.  
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NGỌN LỬA TÍM – MÓN QUÀ CỦA SAINT GERMAIN 

Các Chân Sư, cùng với các thiên thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, dạy 

chúng ta làm thế nào để giải phóng bản thân mình và những người 

khác. Từ những thế giới tâm linh, những Chân Sư đã giao tiếp với cho 

chúng tôi thông qua các Sứ giả khác nhau. Cả Mark và tôi đã được đào 

tạo để nhận thông điệp từ Chân sư, cái mà chúng ta gọi là sự thừa lệnh.  

Các Chân Sư cũng đã quyết định rất nhiều bài lệnh mà chúng ta sử 

dụng. Khi bạn trì tụng các từ ngữ thật sự của họ, bạn đã tiếp cận trực 

tiếp tới sự bảo vệ, hướng dẫn và phước lành của họ.  

Mỗi Chân Sư dạy chúng ta về một khía 

cạnh khác nhau của Thượng Đế. Saint 

Germain, người đã truyền cảm hứng - nếu 

không muốn nói là nhân vật chủ chốt -  

trong các phong trào tự do trong suốt 

thiên niên kỷ, đã chỉ chúng ta cách sử 

dụng ngọn lửa tím để giải phóng chính 

mình và tất cả nhân loại.  

Ngọn lửa tím về bản chất là chính một 

trong "bảy cung". Cũng như một tia sáng 

mặt trời qua lăng kính khúc xạ thành bảy màu sắc cầu vồng, ánh sáng 

tinh thần cũng biểu hiện thành bảy tia. Mỗi tia có một màu sắc cụ thể, 

tần số và chất lượng của nhận thức về Thượng đế. Tia màu tím được biết 

đến là tia thứ bảy. Khi bạn gọi nó nhân danh Thiên Chúa, nó đi xuống 

Chân sư Saint Germain 



https://thuviensach.vn

25 
 

như một chùm năng lượng tâm linh 

và bung ra thành một ngọn lửa tinh 

thần trong trái tim của bạn thành 

những phẩm chất của lòng nhân từ, 

khoan dung, công bằng, tự do và sự 

chuyển hoá.  

Saint Germain được biết đến như 

vị Chohan (vị thánh cung tối cao – 

ND) của tia thứ bảy. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện tới ông, ông mang 

đến cho chúng ta nhiều quà tặng của Tâm hồn - niềm vui, sự thanh lịch 

và sự sáng tạo. Ông có thể truyền cảm hứng cho chúng ta trong khoa 

học, văn học, tôn giáo, chính quyền, triết học, giáo dục, chữa bệnh, giả 

kim thuật và các lĩnh vực khác. 

Trong gần bảy mươi năm, Saint Germain đã chuẩn bị cho chúng ta bước 

vào thời kỳ Bảo Bình, một kỷ nguyên của hòa bình, tự do và giác ngộ. 

Ông xuất hiện trước Guy Ballard trong những năm đầu 1930 và dạy ông 

những bài giảng đầu tiên về ngọn lửa tím. 

Saint Germain nói rằng sau nhiều thế kỷ giữ kiến thức bí mật ngọn lửa 

tím, các Chân Sư đã quyết định truyền bá chúng cho công chúng trong 

khoảng thời gian rất quan trọng này. Saint Germain đã nói: "Việc sử 

dụng ngọn lửa tím có giá trị cho bạn và cho tất cả nhân loại hơn tất cả sự 

giàu có, tất cả vàng bạc và tất cả trang sức trên hành tinh này." 

Ngọn lửa tím ngập tràn trái đất 
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KINH NGHIỆM VỀ NGỌN LỬA TÍM 

Tại các trung tâm nghiên cứu trên thế giới, người ta tập trung mỗi tuần 

để đọc bài lệnh ngọn lửa tím. Thỉnh nguyện ngọn lửa tím trong một 

nhóm nhân lên sức mạnh của bài lệnh, và mọi người nói họ cảm nhận có 

một năng lượng mạnh hơn. Bất cứ ai cũng được chào đón tham gia các 

buổi tụ họp này và trải nghiệm nhiều hơn sức mạnh của chất dung môi 

kì diệu này.  

Những người tìm hiểu tâm linh cũng thích tham dự các buổi học của tôi 

về lời dạy của các Chân Sư và việc sử dụng bài lệnh, mà tôi tiến hành 

định kỳ trên toàn quốc. Jeff đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc 

sống ở một trong những buổi học như vậy. Anh chưa từng đến nghe tôi 

giảng trước đây và không hề chuẩn bị cho năng lượng mạnh mẽ từ ngọn 

lửa tím mà anh cảm thấy khi tôi bắt đầu trao truyền ánh sáng từ Saint 

Germain đến những người có mặt.  

Khi Jeff gia nhập dòng người chờ đợi để đến trước mặt tôi, anh cảm thấy 

một sự gia tăng của ánh sáng. Cùng lúc đó, người bạn Steve của anh giật 

nảy mình. Anh đã nhìn thấy, với nhãn thông của mình, một cột khổng lồ 

của ngọn lửa tím đi xuống từ trên cao và bao quanh cả tôi và bệ thờ phía 

sau tôi. Mặc dù Jeff không thể nhìn thấy nhưng anh có thể cảm thấy nó. 

Các tế bào của anh râm ran phản ứng với ngọn lửa tím.  

Khi anh cách bệ thờ khoảng 5 mét, anh nhớ lại, "Tôi đã đắm mình trong 

cơn mưa ánh sáng màu tím. Cơ thể của tôi đã trở nên sạch và sống động 

hơn hẳn những gì tôi từng cảm thấy trước đây. "Đối với Jeff, sự hiện 

diện hữu hình của ngọn lửa tím là một ký ức sẽ ở lại ta một thời gian dài 
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với anh. 

NGỌN LỬA TÍM HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 

Ben và Carol sở hữu một cửa hàng trong một trung tâm đông đúc. Họ 

và gia đình của họ thường xuyên trì chú gọi ngọn lửa tím, và họ nói 

rằng nó giúp đưa khách hàng đến cửa hàng và 

làm cho khách hàng cảm thấy hạnh phúc hơn 

khi họ rời đi.  

"Đôi khi không có ai đến cửa hàng, " Carol 

nói. "Người ta sẽ đi qua ngay và họ thậm chí 

dường như không thấy chúng tôi. Sau đó 

chúng tôi đi vào sau nhà và nói lên những lời 

cầu nguyện. Chúng tôi đi ra và nó gần như kỳ 

diệu. Cửa hàng đã đầy ních người. " 

Người ta dường như nhận được một sự gia 

tăng năng lượng chỉ bằng cách đi vào cửa 

hàng khi nó tràn đầy năng lượng của ngọn lửa 

tím. "Nhiều người trông rất nặng nề đến nỗi bạn không thể thấy được 

một nụ cười từ họ, không vì lý do gì, đang mỉm cười, và chúng tôi cảm 

thấy như vậy ", Carol nói.  

Sau khi đọc lệnh gọi ngọn lửa tím, Carol nói cô nhận thấy một sự thay 

đổi trong bầu không khí. "Một cái gì đó có tính chất siêu việt đang diễn 

ra. Tôi chắc chắn khoa học cuối cùng sẽ khám phá ra được điều gì xảy ra 

khi chúng ta thỉnh nguyện ngọn lửa tím."  

Minh họa cho bốn thể thấp 
bao phủ lấy linh hồn 
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Người ta nhận thấy một sự khác biệt tinh thần và thể chất khi họ sử 

dụng ngọn lửa tím. Nhưng điều gì thực sự xảy ra khi chúng ta lặp lại 

những lời chú của ngọn lửa tím? 

Tôi có thể cung cấp cho bạn hai quan điểm về điều này - quan điểm tâm 

linh đã được tiết lộ cho tôi bởi các Chân Sư và một quan điểm khoa học 

dựa trên sự phát triển gần đây trong vật lý và y học. Cả hai lời giải thích 

liên quan đến các khái niệm về rung động.  

Trong vật lý, rung động là tốc độ một vật di chuyển tới lui, hoặc dao 

động. Theo tôi hiểu, ở sự rung động cấp độ tâm linh cũng là tỷ lệ quay 

của electron khi chúng di chuyển quanh hạt nhân nguyên tử. Như ta 

thấy, những định nghĩa này có vẻ không xa cách nhau.  

Chúng ta đều có bốn thể bao quanh linh hồn chúng ta: (1) cơ thể vật lý, 

chúng ta có thể nhìn và chạm vào, (2) ham muốn, hoặc thể vía, chứa 

đựng những cảm xúc của chúng ta, (3) thể trí, chính là ý thức của chúng 

ta, và (4) thể phách, lưu giữ các ký ức của tất cả các kiếp sống trước. 

Ngọn lửa tím hoạt động trên bốn thể thấp hơn này bằng cách thay đổi 

độ rung động của chúng.  

Saint Germain đã cho chúng ta bài lệnh ngọn lửa tím " TÔI LÀ một hữu 

thể của ngọn lửa tím ! TÔI LÀ những ước vọng thuần khiết của Thượng 

đế! " Khi bạn trì tụng bài lệnh này và các bài lệnh ngọn lửa tím khác, 

ngọn lửa tím thấm vào mọi tế bào và nguyên tử của cơ thể, vào trong 

tâm trí của bạn, cảm xúc của bạn, tiềm thức của bạn và bộ nhớ của bạn.  
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Ngọn lửa tím làm gì khi nó thấm qua các nguyên tử của bạn? Các Chân 

Sư đã đưa ra lời giải thích sau đây.  

Chúng ta đều biết rằng các nguyên tử chủ yếu là không gian trống rỗng. 

Nếu một nguyên tử có kích thước của một quả bóng rổ, hạt nhân của nó 

vẫn quá nhỏ để mắt ta có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, 99,9% khối lượng 

của nguyên tử tập trung ở nhân, khiến phần còn lại của quả bóng rổ như 

một không gian trống, ở đó chỉ có các electron với khối lượng rất thấp. 

Tất cả những khoảng trống giữa các hạt nhân và phần rìa của nguyên tử 

là nơi mà mối bất hòa và năng lượng tiêu cực có thể bị mắc kẹt.  

Ở cấp độ tế bào và phân tử, chất này xuất hiện như bụi, bồ hóng, nhựa 

hoặc thậm chí xi măng. Các Chân Sư đã minh họa bằng hình ảnh một ai 

đó lấy một thùng hắc ín nóng chảy và đổ nó vào một thùng đầy các viên 

bi. Không gian giữa các viên bi bị kết dính lại bởi chất hắc ín, và toàn bộ 

khối này rất nhanh chóng bị gắn chặt với nhau.  

Các Chân Sư cho chúng tôi biết rằng khi cơ thể vật lý và tinh thần của 

chúng ta bị tắc nghẽn bởi năng lượng tiêu cực và nghiệp quả, nó làm 

chậm sự rung động của các electron trong bốn thể thấp hơn của chúng 

ta. Sau đó chúng ta bắt đầu cộng hưởng nhiều hơn với sự tiêu cực và ít 

hơn với năng lượng vũ trụ tinh khiết đến từ Sự hiện diện Thượng Đế 

trong chúng ta, và cuối cùng chúng ta có thể bị bệnh. Càng có nhiều chất 

này trong bốn thể thấp của chúng ta, chúng ta càng rung động chậm 

hơn và chúng ta càng trở nên nặng nề. Về mặt tâm linh, đây là lý do tại 

sao người ta chết. 
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Nếu bạn đã nghiên cứu châm cứu và yoga, bạn biết rằng sức khỏe tối ưu 

đến khi năng lượng tâm linh được lưu thông tự nhiên trong cơ thể 

chúng ta. Khi chất nghiệp đặc cứng lại, nó giống như chứng xơ vữa 

động mạch đối với các thể tinh túy của chúng ta. Khi chúng ta cộng 

hưởng với sự tiêu cực này, chúng ta sẽ dần dần trở thành nó, trừ khi 

chúng ta làm điều gì đó để biến đổi chính mình.  

Ngọn lửa tím chuyển hoá bất cứ điều gì tiêu cực có thể đang mắc kẹt ở 

bất cứ đâu trong thể tinh túy hoặc cơ thể vật lý của bạn. Điều này bao 

gồm tất cả mọi thứ từ hạt nhân của sự tự ghét bỏ cho đến những loại 

virus. Khi ngọn lửa tím hoạt động, nó đi qua không gian tắc nghẽn giữa 

các electron và hạt nhân. Nó đẩy các phần tử của chất thô trược từ cơ thể 

của bạn ra và hòa tan chúng. Quá trình này chuyển hoá năng lượng tiêu 

cực thành năng lượng tích cực và khôi phục nó về độ tinh khiết nguyên 

thủy. 
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NGỌN LỬA TÍM HOẠT ĐỘNG NHƯ MỘT CHẤT TẨY MẠNH MẼ 

Ngọn lửa tím hoạt động khá giống một bánh 

xà phòng. Xà phòng đẩy được bụi bẩn ra 

khỏi quần áo của bạn bằng cách sử dụng các 

điện tích dương và âm của các nguyên tử. 

Nó hoạt động vì mỗi phân tử của nó có hai 

mặt - một mặt là thu hút bụi bẩn và một mặt 

là thu hút nước. Phần yêu bụi bẩn thu hút các 

bụi bẩn, giống như một nam châm hút kẹp giấy khi nó đưa qua một hộp 

đựng kẹp giấy. Phần yêu nước bị hút vào nước, mang theo bụi bẩn với 

nó.  

Khi chúng ta gọi ngọn lửa tím, nó tạo ra một phân cực giữa các hạt nhân 

nguyên tử và lõi trắng của ngọn lửa. Hạt nhân, là vật chất, giả định là 

cực âm; phần lõi trắng của ngọn lửa tím, là Tinh Thần Thiêng Liêng, giả 

định là cực dương.  

Sự tương tác giữa các hạt nhân nguyên tử và ánh sáng trong ngọn lửa 

tím thiết lập một dao động. Dao động này đánh bật các chất trược đang 

bị mắc kẹt giữa các electron quay xung quanh hạt nhân. Khi chất đặc 

cứng kéo nguyên tử xuống này bị rời ra, nó được ném vào ngọn lửa tím 

và mang đi.  

Nhưng không giống như xà phòng, ngọn lửa tím không chỉ đơn giản 

bao quanh và loại bỏ các mảnh vỡ, nó biến đổi thành ánh sáng năng 

lượng tinh khiết. Được giải phóng khỏi các mảnh vỡ này, các electron 

Ngọn lửa tím như xà phòng 
làm sạch các nguyên tử
trong cơ thể chúng ta 
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bắt đầu di chuyển tự do hơn, do đó nâng cao rung động chúng ta và đưa 

chúng ta vào trạng thái tâm linh tinh tế hơn. 

 

Trong một khoảnh khắc bạn ngồi xuống với tất cả các loại ý nghĩ tiêu cực bao 

quanh trong hào quang của mình. Trong một khoảnh khắc tiếp theo, bạn quyết 

định gọi lên ngọn lửa tím. Và kìa! sức mạnh vĩ đại của cung thứ bảy, như một 

điện cực khổng lồ của năng lượng vũ trụ, bắt đầu hình thành xung quanh 

người bạn. Các thiên thần lửa tím tụ hợp quanh bạn. Với lòng bàn tay vươn ra, 

họ chiếu qua bốn thể thấp và hào quang của bạn một vòng cung của tia màu 

tím. Khi vòng cung này chiếu qua con người bạn, nó làm bay hơi các tình trạng 

tiêu cực. Nó thật sự biến mất khỏi trái tim và tâm trí bạn! 

-Tổng lãnh thiên thần Zadkiel 
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CHỮA LÀNH THỂ XÁC VỚI NGỌN LỬA TÍM 

Ngày nay chúng ta đã quen với ý tưởng rằng các tia năng lượng và 

trường lực có thể được sử dụng để thay đổi và ảnh hưởng đến vật chất. 

Trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng, trong phim Star Trek có các tia kéo 

và vận chuyển và ông Freeze trong phim Batman có chùm cryonic có thể 

làm đóng băng cơ thể người.  

Trong khi những điều này có vẻ bất khả thi với chúng ta, những gì 

chúng ta có thể làm hôm nay với năng lượng như truyền âm thanh trong 

không khí thông qua sóng radio, hâm nóng đồ ăn với lò vi sóng hay 

chụp ảnh xương bằng tia X... cũng xa vời trong giai đoạn chỉ cách đây 

một thế kỷ.  

Chúng ta biết rằng tần số năng lượng trên quang phổ điện từ có nhiều 

công dụng. Ánh sáng cực tím, trong khi gây tác hại cho làn da nếu 

không được bảo vệ, có thể được sử dụng để chữa bệnh. Vết thương 

được xử lý bằng tia cực tím lành nhanh hơn so với những người điều trị 

chỉ với biện pháp y tế thông thường.  

Phương pháp điều trị tia cực tím cũng đã được chứng minh là giảm cơn 

kích ứng da dữ dội hay còn gọi là ngứa. Và ánh sáng cực tím đã được sử 

dụng để khử trùng không khí trong các bệnh viện để phòng ngừa lây 

truyền bệnh lao và các bệnh nguy hiểm khác. Nó giết chết các vi khuẩn 

lao trong không khí. 

Hoạt động của ngọn lửa tím không thể đo lường một cách khoa học. 

Nhưng có lẽ nó có cùng cách hoạt động như nhiều tần số năng lượng 

điện từ khác. Khi một làn sóng đi qua một cái ao, nó gây ra những gợn 
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sóng. Khi năng lượng lò vi sóng đi qua thực phẩm, nó tăng tốc độ các 

electron trong thực phẩm, khiến các thực phẩm nóng lên.  

Khi ngọn lửa tím đi qua cơ thể chúng ta, nó cũng gây ra sự thay đổi. 

Bằng cách loại bỏ các mảnh vỡ cảm xúc và chất vôi hóa khác, nó có thể 

cho phép các thể của chúng ta kết nối lại với cơ chế chữa bệnh tự nhiên 

của chúng. Hãy nhớ điều đó khi bạn đọc câu chuyện sau đây.  

Grace đã đấu tranh với bệnh hen suyễn trong suốt ba mươi năm. Cô đã 

cải thiện chế độ ăn uống của mình và gọi ngọn lửa tím mỗi ngày trong 

một khoảng thời gian, nhưng cô cảm thấy có một cái gì đó đã ngăn chặn 

việc chữa bệnh của mình. Mỗi đêm cô đều cảm thấy một sự căng tức đầy 

phổi và cô đã phải với lấy ống thuốc và đôi khi là máy thở và thuốc liều 

cao.  

Một ngày Grace nhận ra rằng có lẽ sự oán giận đối với một người bạn 

trai cũ của cô có liên hệ với bệnh suyễn. Anh ta đã lơ là với cô mặc dù cô 

đã cố hết sức mình, hy vọng có thể làm hài lòng anh ta. Vì vậy, cô oán 

trách anh ta và cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình.  

Sau khi cô nhìn thấy mối liên hệ giữa cảm xúc tiêu cực của mình và tình 

trạng thể chất của mình, cô đã dành chín mươi phút cho bài lệnh ngọn 

lửa tím và yêu cầu được tha thứ để cởi bỏ rất nhiều năng lượng trong 

mối quan hệ thất bại này. Cô hình dung mình đặt mối thù và sự tự 

thương hại này vào một đống lửa màu tím khổng lồ. Cô cảm thấy tất cả 

các nút thắt tình cảm của cô đang được phân giải và tiêu hủy.  
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Các tác động vật lý thật bất ngờ. Khi cô nhớ lại: " Khoảng hai ngày sau 

đó, khi tôi nghĩ đã đến lúc phải bơm đầy ống hít của tôi . Đó là lúc tôi 

nhận ra mình thậm chí đã không dùng đến nó trong hai ngày qua." 

Grace đã không bị một cơn hen suyễn nào kể từ đó. " Hơn nữa, " cô nói, 

"Tôi đã tiếp xúc với bụi trong nhà, phấn hoa và hóa chất. Tôi đã bị 

nghẹn thức ăn , cười nắc nẻ và thậm chí đi dạo – làm tất cả mà không có 

vấn đề gì. Trong khoảnh khắc, tôi giống như một người bình thường , tự 

do hít thở hơi thở của cuộc sống thêm một lần nữa."  

Sự cải thiện trong cuộc sống của Grace đã không xảy ra cho đến khi cô 

xác định và giải quyết các bất hạnh đang kéo cô lại. Và chính việc sử 

dụng ngọn lửa tím một cách hệ thống của cô đã mở đường cho việc 

chữa bệnh kỳ diệu. Làm thế nào mà ngọn lửa tím làm được điều này? 

Nó có thể giúp chúng ta truy cập vào một trạng thái rung động trong đó 

cơ thể chúng ta có thể tự chữa lành. 
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NGỌN LỬA TÍM GIÚP CÁC THỂ CỦA CHÚNG TA TỰ CHỮA LÀNH 

Chúng ta không ngạc nhiên khi cơ thể của chúng ta bắt đầu sản xuất da 

mới để làm lành một vết cắt hoặc khi nó bắt đầu tạo ra xương mới để 

làm lành một vết nứt. Nhưng chúng ta rất ngạc nhiên khi một cái gì đó 

như ung thư biến mất khỏi cơ thể của chúng ta mà không có lý do rõ 

ràng.  

Các bác sĩ gọi điều này là sự thuyên giảm tự phát. Một số bác sĩ nghiên 

cứu những trường hợp như vậy đã kết luận rằng điều đó sẽ xảy ra khi 

cơ thể có năng lực truy cập vào một trạng thái trong đó các tế bào có thể 

sử dụng khả năng tự nhiên của chúng để tự tái tạo. Họ cho rằng những 

sự chữa lành xảy ra khi tâm, hoặc tâm thức, chỉ đạo các cơ thể tự chữa 

lành – điều này được gọi là kết nối tâm / thể.  

"Tâm" (Mind) là gì? Candace Pert , một nhà sinh học phân tử nghiên cứu 

quá trình giúp chúng ta bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, gọi tâm là 

"một dạng năng lượng sinh động trong lĩnh vực thông tin xuyên suốt bộ 

não và cơ thể, nó cho phép các tế bào nói chuyện với nhau, và với bên 

ngoài để nói chuyện với toàn bộ các cơ quan. " 

Pert tin rằng tâm nằm khắp não và cơ thể, không chỉ phía trên cổ. Cô 

nhìn thấy những cảm xúc như sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể.  

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng hệ thống miễn dịch có một trí 

thông minh của riêng mình. Họ không biết lý do tại sao hệ thống miễn 

dịch một số người lựa chọn chống lại bệnh tật trong khi người khác lại 

bỏ cuộc.  
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Andrew Weil , một bác sĩ được đào tạo ở Harvard chuyên nghiên cứu về 

kết nối tâm / thể, cho biết ông tin rằng nếu chữa bệnh tự nhiên có thể 

xảy ra cho một người, nó có thể xảy ra với tất cả. "Tất cả các mạch máu 

và máy móc đều có ở đó. Thách thức ở chỗ tìm ra làm thế nào để bật 

đúng công tắc để kích hoạt quá trình này, " ông nói. Nếu chúng ta có thể 

tìm ra cách tác động vào "tâm" này, chúng ta có thể bật cơ chế chữa bệnh 

tự nhiên của cơ thể.  

Tôi tin rằng bệnh tật xảy ra khi cơ thể có mức rung động khác với tâm trí 

và do đó không thể giao tiếp với cái Tôi cao hơn. Lời giải thích cho sự 

chữa lành như Grace có thể chỉ đơn giản là do ngọn lửa tím khôi phục 

sự cộng hưởng tự nhiên giữa cái Tôi cao hơn và cơ thể vật lý. 
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VẬT LÝ CHIỀU CAO HƠN LÀM SÁNG TỎ SỰ KỲ DIỆU CỦA NGỌN 

LỬA TÍM 

Hầu hết các nhà khoa học chưa sẵn sàng để tin vào ý tưởng rằng các 

rung động năng lượng có thể thay đổi sức khỏe của chúng ta. Nhưng 

gần đây xuất hiện một lý thuyết khoa học, lý thuyết về siêu dây, nói 

rằng cơ thể chúng ta, thứ có vẻ rất vững chắc đối với chúng ta, không có 

gì hơn là một bộ sưu tập của các chuỗi rung động tồn tại trong nhiều 

chiều. Nếu vậy thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu được cách ngọn lửa tím 

có thể chữa lành bằng cách thay đổi các rung động của chúng ta.  

Vật lý hiện đại phần phần lớn là đang chú trọng việc khám phá bản chất 

thật sự của vật chất và năng lượng. Mỗi lần các nhà vật lý nghĩ rằng họ 

đã tìm thấy một hạt nhỏ nhất của vật chất, một hạt nhỏ hơn lại xuất 

hiện.  

Thế kỷ trước các nhà khoa học nghĩ rằng các nguyên tử là những hạt 

nhỏ nhất. Sau đó, họ phát hiện ra rằng nguyên tử bao gồm các electron 

xoay quanh xung quanh một hạt nhân. Tiếp theo, họ đã học được cách 

để tách các proton và neutron ở hạt nhân nguyên tử, và năng lượng hạt 

nhân được giải phóng. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra ít nhất 

sáu mươi hạt dưới nguyên tử, chẳng hạn như neutrino, lepton , boson 

và quark -  nhiều đến mức đôi khi chúng được gọi là một sở thú hạt.  

Nếu lý thuyết siêu dây là đúng, chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy 

hạt nhỏ nhất. Lý thuyết này, đã được phát triển từ cuối những năm sáu 

mươi, nói với chúng ta rằng những gì có vẻ là các hạt đối với chúng ta 

có thể thực sự là phương thức rung động của chuỗi – chuỗi mà chúng ta 
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không thể nhìn thấy, ngay cả dưới kính hiển vi, vì chúng quá nhỏ bé. 

Mỗi chuỗi nhỏ hơn 100 tỷ tỷ lần so với một proton, do đó với ta chúng 

trông giống như các hạt. 

Cũng như các dây của một nhạc cụ có thể dao động ở tần số khác nhau 

và tạo ra các nốt nhạc và giai điệu, do đó, các siêu dây có thể dao động ở 

tần số khác nhau, mỗi tần số tương ứng với một loại hạt dưới nguyên tử 

khác nhau.  

Như vậy, lý thuyết siêu dây là một cách giải thích tao nhã về sự tồn tại 

của rất nhiều các loại hạt dưới nguyên tử . Chúng không phải là các loại 

vật chất khác nhau. Chúng, như nhà vật lý Michio Kaku viết, "không gì 

khác hơn là những hòa âm được tạo ra bởi chuỗi rung động này."  

Nhà khoa học như Kaku nói rằng chúng ta chỉ có thể thấy các hạt mà 

không phải là toàn bộ chuỗi bởi vì phần còn lại của chuỗi được cuộn 

tròn vào chiều không gian cao hơn.  

Các nhà khoa học đang tìm cách để kiểm tra lý thuyết siêu dây, điều này 

làm dấy lên nhiều câu hỏi cũng như những câu trả lời. Nhưng ý tưởng 

cho rằng chúng ta là sản phẩm của chuỗi rung động có thể giúp giải 

thích tại sao người ta có kết quả đáng kể như vậy khi họ nâng cao rung 

động của họ bằng cách sử dụng ngọn lửa tím.  

Các nhà khoa học một ngày nào đó có thể đo lường mật độ tinh tế của 

năng lượng tạo nên bốn thể thấp chúng ta. Hoặc họ có thể để đo năng 

lượng đi xuống khi chúng ta lặp lại những bài lệnh của ngọn lửa tím. 

Cho đến lúc đó, chúng ta có thể trải nghiệm với ngọn lửa tím như một 
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hình thức mạnh mẽ của năng lượng tâm linh. Nó cho phép chúng ta 

thiết lập lại sự hài hòa và cân bằng của chúng ta để chúng ta có thể 

khám phá lại thế nào là sự trọn vẹn về tinh thần và thể chất thực sự.  

Thông qua những giải thích khoa học, bạn đã bắt đầu có cái nhìn thoáng 

qua cách ngọn lửa tím hoạt động. Và nếu bạn chưa quyết định thử nó, 

hãy đọc những câu chuyện tiếp sau đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://thuviensach.vn

41 
 

MỘT TRẢI NGHIỆM HOÀI NGHI VỚI NGỌN LỬA TÍM 

Khi khoa học và tôn giáo dường như xung đột, Darryl đã bỏ tôn giáo. 

Anh đã tham gia vào một nhà thờ Cơ đốc chính thống ở tuổi thiếu niên 

của mình, nhưng không thể dung hòa giáo lý về sự sáng tạo với những 

gì anh đã học hỏi về quá trình tiến hóa. Anh cũng không thể chấp nhận 

rằng những người không theo thông điệp của Kitô giáo phải xuống địa 

ngục. "Đó là một quan điểm rất hạn hẹp về cuộc sống, " anh nhớ lại. 

Tuy nhiên, sau khi từ bỏ tôn giáo, anh đã trở nên hoài nghi về cuộc sống 

và chỉ quan tâm về việc kiếm sống trong thời điểm này. Mặc dù anh đã 

hoàn thành đại học và bắt đầu học thạc sĩ , anh đã bỏ ngay sau đó, cảm 

thấy rằng mình muốn biết nhiều về đời sống xã hội. Sau khi có một công 

việc như một nhà nghiên cứu tại khoa nông nghiệp của một trường đại 

học, anh bắt đầu một cuộc sống tiệc tùng vô bổ.  

Vài năm sau đó anh phát hiện ra những lời dạy của các Chân sư và ngọn 

lửa tím. Điều này đã giúp anh lấy lại tinh thần và động lực mà không đe 

dọa niềm tin khoa học của anh.  

Anh bị thu hút tới tâm linh phương Đông và đặc biệt là các Chân sư 

không thuộc truyền thống phương Tây . Anh đã tham dự một bài thuyết 

trình về những lời dạy của các Chân sư nhưng đã miễn cưỡng thử các 

bài lệnh. 

Sau đó, anh đã nhận một thừa lệnh trong một thông điệp tôi mang từ 

Serapis Bey, một Chân sư Ai Cập. Serapis thách thức những người có 

mặt thử nghiệm với ngọn lửa tím trong sáu tháng. "Bạn sẽ không nhớ 
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trong sáu tháng đó bạn đã ở đâu khi bạn bắt đầu, bạn sẽ có rất nhiều 

mốc quan trọng từ điểm xuất phát của bạn ",  ông nói.  

Darryl bị hấp dẫn, vì vậy anh đã dành mười lăm phút mỗi ngày cho bài 

lệnh ngọn lửa tím mỗi ngày. Chẳng bao lâu , anh đã nhận thấy một sự 

khác biệt. Anh bỏ rượu, trở nên đầy động lực và sáng tạo trong công 

việc, và thấy cuộc sống của mình đã được lấp đầy một cảm giác mới của 

niềm vui và lẽ sống. Anh cũng cải tiến các mục tiêu của mình để trở nên 

ít vật chất và nhiều tinh thần hơn.  

"Khi nhìn lại tất cả sau sáu tháng, tôi đã rất ngạc nhiên bởi thấy mình đã 

thay đổi nhiều như thế nào", anh nói. "Tôi hình dung rằng nếu tôi tiếp 

tục con đường tôi đã đi, tôi sẽ là một người nghiện rượu, hoặc gần như 

thế , hoặc có AIDS. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng ngọn lửa tím chắc chắn đã 

đặt cuộc sống của tôi đi đúng hướng."  

Darryl đã tiếp tục việc học đại học của mình và cũng đã giành được sự 

đánh giá cao Kitô giáo. Anh nhận ra sự phản đối của mình không phải là 

với lời dạy của Chúa Giêsu, mà chỉ là với sự diễn giải theo trào lưu 

chính thống chật hẹp của Kitô giáo. 
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SỰ KHÁC NHAU GIỮA DECREES – BÀI LỆNH VÀ MANTRAS -  MẬT 

CHÚ PHƯƠNG ĐÔNG 

Đã từ hàng ngàn năm nay các nhà huyền thuật tin rằng việc lặp lại 

những từ thiêng liêng và và những lời cầu nguyện sẽ đưa chúng hợp 

nhất với Thượng Đế. Họ còn có thể sử dụng những câu chú - mantra để 

hỗ trợ cho tinh thần và thể xác. Các thầy tu Phật giáo và Hindu lặp lại 

các câu chú để chữa lành cho tất cả mọi thứ ở mọi cấp độ. 

Những người dùng cả bài lệnh và câu chú phương Đông nói rằng bài 

lệnh có hiệu lực tức thời và hữu hình hơn rất nhiều. Martha đã thiền 

định theo lối phương Đông và thực hành niệm chú trong 23 năm. Cô ấy 

niệm một trong những bài thơ thiêng liêng nhất của Kinh Rig- Veda- câu 

chú Gayatri Hindu gần sáu nghìn lần một ngày. Vài năm trước, cô bắt 

đầu sử dụng ngọn lửa tím. Bây giờ cô niệm câu chú ngọn lửa tím “TA 

LÀ một hữu thể của ngọn lửa tím! TA LÀ những ước vọng của Thượng 

đế!” nhiều nhất có thể mỗi ngày. 

Cô nói:“Tụng kinh và đọc bài lệnh là hai việc rất khác nhau”. Cô tin cả 

hai đều cần thiết nhưng giờ đây cô gần như dành tất cả thời gian của 

mình để đọc bài lệnh. Tụng kinh giúp cô ấy có cảm giác của sự hiến 

dâng. Nhưng cô lại tin những bài lệnh giúp ta hoàn thành nhiều thứ 

hơn, không giới hạn ở bất kỳ mục đích nào – đặc biệt là mục đích nền 

tảng của những nhà huyền bí, sự hợp nhất với Thượng đế. Những bài 

lệnh giúp loại bỏ các vật cản trên con đường tâm linh, như nỗi sợ, sự 

kiêu căng, tính ích kỷ, sự thiếu tự trọng. Cô ấy nói: “Bài lệnh… là thứ 

thực sự làm chúng hoàn thành.” 
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Margaret đã bỏ chức chủ nhiệm khoa một trường đại học để gia nhập tu 

viện Thiền Phật giáo bởi áp lực quá lớn trong công việc và trong đời 

sống cá nhân. Mặc dù cảm thấy đã được chữa lành bởi thiền định và 

tụng kinh hàng ngày, nhưng cô vẫn kết luận đó vẫn chỉ là một sự trốn 

tránh. Cô nói: “Tôi biết rằng mình cần giữ vai trò chủ động hơn trong 

việc thay đổi bản thân và thay đổi thế giới.” 

Sau khi rời khỏi tu viện, cô khám phá ra bài lệnh và bắt đầu sử dụng 

chúng. Cô vẫn tiếp tục thực hành chúng trong suốt 10 năm qua, học cách 

điều khiển năng lượng từ những bài lệnh của cô để chữa lành không chỉ 

cho mọi người mà còn cho Trái đất. “Khi bạn đọc bài lệnh, nó cho phép 

Thượng đế sáng tạo thông qua bạn,” cô ấy nói. 
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BỆNH ĐAU LƯNG KINH NIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHỮA LÀNH BỞI SAINT 

GERMAIN VÀ NGỌN LỬA TÍM NHƯ THẾ NÀO 

Thử thách của Mariko bắt đầu khi cô gần tuổi vị thành niên, với sự bắt 

đầu của Thế Chiến thứ 2. Mặc dù sinh ra ở Mỹ, cha mẹ cô lại là người 

Nhật. Sau khi nước Nhật bị dội bom trong trận Trân Châu Cảng tháng 

mười hai năm 1941, những người Mỹ gốc Nhật sống ở bờ biển phía tây 

được xếp ở trong các trại tập trung. 

Sau chiến tranh cô trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, nhưng cô 

vẫn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Cô bắt đầu một cuộc tìm kiếm, đi tìm 

một vị thấy tâm linh. Cô nghĩ rằng người đó có lẽ họ sẽ ở trường đại 

học, vì vậy cô đăng ký học đại học. Sau khi nhận một bằng cử nhân và 

một bằng tiến sĩ ngành giáo dục, cô bắt đầu đi dạy ở trường công.  

Khi Mariko đi dạy học, cô lại bị thử thách lần nữa. Cô bị đau lưng vài 

lần trong lúc chuẩn bị bảng thông báo trong lớp nơi cô dạy những học 

sinh trung học rất thông minh.  

Lúc đó, cô đứng trên một chiếc ghế đặt trên một chiếc bàn và đang bước 

xuống. Khi cô đã đứng trên bàn và hạ cái ghế xuống sàn, khi cô vịn vào 

nó bỗng trượt khỏi tay và nằm chổng chân lên. Ngay sau đó cô mất 

thăng bằng và ngã vào trên chân các ghế. Cô cuộn người lại để bảo vệ 

tim và cuối cùng tiếp đất bằng lưng.  

Mặc dù gặp phải một chấn thương nặng, cô vẫn khăng khăng tiếp tục 

trở lại công việc ngay lập tức vì cô không muốn lỡ tuần đầu tiên của 

trường học. Trải nghiệm này dường như đến với cô giống như sự trở lại 

của một vài nghiệp, nhưng cô đã không biết được nguyên nhân thực sự. 



https://thuviensach.vn

46 
 

Mariko đã được nuôi dạy để trở thành một Phật tử, tuy nhiên, mẹ cô 

cũng dạy cô kính trọng Kitô giáo. Cô tin rằng lòng nhân từ cao cả của 

Chúa và Phật, Kannon, hay Quán thế âm, đã giúp cô vượt qua được vài 

tuần đầu ở trường học. 

Năm ấy đã thành công. Ngôi trường đã nhận được Phần thưởng cho 

Trường học Xuất sắc nhất từ tổng thống nước Mỹ. Nhưng chấn thương 

ở lưng của Mariko tiếp tục quấy rầy cô ấy ngày này qua tháng khác, nên 

cô biết rằng cái nghiệp ẩn sau vẫn chưa được giải quyết. 

Tâm hồn cô đã dẫn cô tới Tổ chức Ngọn Hải Đăng. Cô bắt đầu thực 

hành đọc bài lệnh ngọn lửa tím hàng ngày nhưng vết thương sớm tái 

phát trở lại. Khi cô phải vặn lưng trong khi di chuyển một chiếc bàn 

nặng, cơn đau đã không còn hành hạ cô như trước. Mariko tiếp tục đọc 

bài lệnh để chuyển hóa nghiệp và cô cảm thấy những thiên thần ngọn 

lửa tím, cùng với Quán thế âm và Mẹ Mary, đang giúp đỡ cô.  

Từng chút một, nguyên nhân thực sự cơn đau của cô đã dần hé mở. Cô 

nhận ra mình đã mang trên lưng mình gánh nặng của những người 

khác, những điều mà cô không đáng phải chịu đựng. Bằng cách đó, cô 

đã làm cản trở khả năng của mình để vượt qua những vấn đề của chính 

mình và cả sự tăng trưởng tâm linh.  

“Ngày sau đó tôi đã thấy”, cô ấy nói, “như những tấm trượt trôi qua 

ngay trước mắt (tôi nghĩ mình đã mơ màng ngủ thì phải), nó trông 

giống một bước tranh trọn vẹn về nghiệp phải trả, cái nghiệp đã đi 

thẳng vào những chấn thương ở lưng. Có lẽ nó đã có từ rất nhiều đời 

trước cũng như trong đời này vậy.” 
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Không lâu sau, cô đã kinh nghiệm một sự thừa lệnh bởi Saint Germain 

và cảm thấy một phép màu chữa lành đã xảy ra. “Tôi có thể cảm thấy 

những thiên thần lửa màu tím của Saint Germain đang hồi phục và làm 

lành lại vết rách ở lưng tôi. Đầu tiên là dọc sau rồi là ngang, như miếng 

vá, quá trình chữa lành tiếp tục, rất chậm rãi, cho tới khi vết rách ở lưng 

được vá kín và lành lặn trở lại. Tôi không thấy đau đớn gì trong quá 

trình chữa lành đầy phép màu đó diễn ra. Thực tế, tôi đã chìm đắm 

trong niềm vui sướng tuyệt diệu nhất!” 

Sau kinh nghiệm này Mariko đã có thể ngủ ngon giấc không chút đau 

đớn nào. Từ khi được chữa lành đến nay đã được hai năm và cô ấy tin 

vấn đề của mình đã được chữa khỏi, thật sự cảm ơn Saint Germain và 

ngọn lửa tím.  

 

Ngay khi bạn bắt đầu dùng ngọn lửa tím, bạn sẽ trải nghiệm niềm vui, sự thoải 

mái, niềm hy vọng và sự mới mẻ của cuộc sống, như thể những đám mây phiền 

muộn đang tan ra bởi ánh nắng từ chính con người bạn… 

Ngọn lửa tím khoan dung vì nó tự do, tiêu hủy vì nó chuyển hoá, xóa các bản 

ghi của nghiệp quá khứ (như vậy, cân đối các khoản nợ của bạn để sống), quân 

bình dòng chảy năng lượng giữa bản thân bạn và các dòng sống khác khác, và 

đưa bạn vào vòng tay của Thượng Đế hằng sống. 

—El Morya  
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CHÍN BƯỚC ĐƯA NGỌN LỬA TÍM VÀO CUỘC SỐNG THƯỜNG 

NGÀY CỦA BẠN 

1. Dành thời gian mỗi ngày để thực hành ngọn lửa tím 

Bạn có thể đọc bài lệnh ngọn lửa tím bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào – trong 

xe, trong khi làm việc vặt hoặc trước khi đi ngủ. Thực tế, việc lặp lại đơn 

giản một câu chú ngọn lửa tím bất  kỳ lúc nào bạn cảm thấy căng thẳng, 

mệt mỏi hay bực mình đã có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng bạn sẽ nhận 

được lợi ích nhiều nhất từ lửa tím nếu bạn dành ra mười lăm phút mỗi 

ngày để ban lệnh mà không bị gián đoạn. 

Tuyệt nhất là thực hành ở một nơi chuyên cho hoạt động tâm linh, như 

một nhà thờ nhỏ hoặc một phòng thất, sạch sẽ và thông thoáng. Ánh 

sáng yếu, bụi, sự bừa bộn và không khí bí bức sẽ làm ngăn trở dòng 

chảy năng lượng tâm linh.  

Trên bàn thờ bạn có thể đặt nến, pha lê, hoa hoặc ảnh của các thánh, 

Chân Sư và những người bạn yêu thương. 

2. Bắt đầu buổi thực hành ngọn lửa tím với một lời cầu nguyện 

Trước khi bạn bắt đầu những bài lệnh, trao một lời cầu nguyện, hoặc 

thỉnh nguyện, hãy thỉnh cầu các Chân Sư, thiên thần và sức mạnh tự 

nhiên đến đây và giúp đỡ bạn. 

Sức mạnh tự nhiên là các tinh thần tự nhiên của lửa, gió, nước và đất; 

đó là những thực thể chịu trách nhiệm chăm sóc cho hành tinh chúng 

ta. Sức mạnh tự nhiên đại diện cho nguyên tố lửa được gọi là 

salamanders (ND– thần lửa); sylphs đại diện cho nguyên tố khí (ND-

thần gió); undines (ND - thủy thần) đại diện cho nguyên tố nước, 
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gnomes (ND- thổ địa) đại diện 

cho nguyên tố đất. Họ chắc 

chắn và sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ 

chúng ta làm sạch những hào 

quang chúng ta lẫn của hành 

tinh bằng ngọn lửa tím.  

3. Thỉnh nguyện sự bảo vệ 

trước khi bạn bắt đầu sử 

dụng lửa tím. 

Bạn còn nhớ Barbara không? 

Cô ấy đã bắt đầu gọi những 

bài lệnh lửa tím và chẳng mấy 

chốc con trai cô đã thấy tất cả 

mọi người trong ngôi nhà 

chuyển sang màu tía. Cũng 

ngay sau khi cô bắt đầu đọc 

bài lệnh, con trai nói với cô 

rằng nó có thể thấy những đám mây đen đang cố vào nhà.  

Barbara gọi điện cho chị gái mình, người đã đọc bài lệnh trong rất 

nhiều năm, và học được một bài học quan trọng. Không bao giờ thỉnh 

nguyện lửa tím mà trước đó không cầu viện một sự bảo vệ. Các Chân 

Sư dạy rằng khi bạn mang tới ánh sáng, bóng tối sẽ kéo tới chỗ đó, y 

như một thỏi nam châm vậy.  

Vì thế bạn cần chấn giữ hào quang của bạn bằng năng lượng bảo vệ 

Tổng thiên thần Michael 
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màu trắng và lam. Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là 

thỉnh nguyện Ống ánh sáng và sự bảo vệ của Tổng Thiên thần Michael.  

Đọc bài lệnh ống ánh sáng của bạn mỗi sáng và lặp lại nó khi cần thiết 

trong suốt cả ngày. Khi bạn gọi nó, tưởng tượng ánh sáng trắng chói 

lóa từ I AM Presence (Thượng đế trong tôi đang Hiện diện – ND), Sự 

hiện diện của Thượng Đế phía trên bạn, định hình một bức tường ánh 

sáng không thể xuyên thủng xung quanh bạn.  

Sự thỉnh cầu của bạn tới Tổng Thiên thần Michael có thể càng đơn giản 

càng tốt như “Tổng Thiên thần Michael, Giúp tôi! Giúp tôi! Giúp tôi!”. 

Là Tổng thiên thần của tia đầu tiên (tia màu đỏ - ND), Tổng thiên thần 

Michael là hiện thân của những phẩm chất như đức tin, sự bảo vệ, sự 

hoàn mỹ và ý muốn của Thượng Đế. Tổng thiên thần Michael đã đích 

thân cứu mạng tôi hàng chục lần mà tôi biết và chắc là hàng nghìn lần 

mà tôi không biết đến 

4. Bắt đầu bài lệnh lửa tím của bạn với một lời mở đầu 

Lời mở đầu cho một bài lệnh cũng giống như một lời mời.  Trong đó 

chúng ta thỉnh cầu tha thiết những hiện thân của ngọn lửa tím – Các 

Chân Sư và các thiên thần – cho sự giúp đỡ và hướng dẫn.  

Chúng tôi thường bắt đầu bài lệnh bằng cách nói, “Nhân danh sự hiện 

diện khải hoàn vĩ đại kính yêu của Thượng đế, Chúa ở trong tôi, và Cái 

Tôi Tâm thức Christ kính yêu của tôi…” và bao gồm cả những Chân Sư 

và các vị thánh chúng tôi yêu mến. Sự kết nối của chúng tôi tới họ được 

thông qua Cái Tôi Đang Hiện diện và Tâm thức Christ.  
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Cái Tôi Đang Hiện Diện là sự vĩnh cửu của chúng ta, Sự Hiện Diện 

của Chúa một cách hoàn hảo. Tâm thức Christ là Cái Tôi Cao hơn của 

chúng ta và là người thầy bên trong, người sẽ khai tâm và hướng dẫn 

linh hồn của chúng ta trên con đường tiến tới sự hợp nhất với 

Thượng Đế. 

Đây là một lời mở đầu bạn có thể sử dụng và thêm vào: 

Nhân danh của Sự Hiện Diện khải hoản vĩ đại kính yêu của Thượng 

Đế, Thượng Đế trong tôi, và Tâm thức Christ kính yêu của chính tôi, 

Tôi gọi Ngài Saint Germain yêu quý và những thiên thần của cung 

thứ bảy. Tôi thỉnh cầu bạn để… 

Tôi thỉnh cầu rằng lời mời gọi của tôi được nhân lên và được sử dụng 

để hỗ trợ tất cả các linh hồn trên hành tinh đang cần tới. 

Tôi cảm ơn và tôi chấp nhận nó đã hoàn thành ngay lúc này với toàn 

bộ sức mạnh, theo ý muốn của Thượng Đế.   

5. Đọc bài lệnh chậm rãi lúc ban đầu sau đó tăng tốc độ khi bạn 

lặp lại nhiều lần 

Lần đầu tiên gọi một bài lệnh, bạn sẽ muốn lặp lại nó chậm rãi và thong 

thả. Truyền cho mỗi từ bằng tình yêu mãnh liệt cho Thượng Đế. Đây là 

sức mạnh tuyệt vời trong việc gọi lệnh một cách từ tốn. Nhưng lại có 

một sức mạnh khác đến từ việc bạn dần dần tăng tốc độ và nâng cao 

giọng bài lệnh. 

Mark Prophet đã từng làm và đã so sánh sự gia tăng tốc độ này với một 

đoàn tàu. Khi bắt đầu chuyển bánh “xình … … xịch” và nhanh sau đó 
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nó sẽ thành “xình …. rập … xình 

… rập” và sau đó “xình - xịch – 

xình – xịch”. Đi càng nhanh, 

càng nhiều tiếng hơn.  

Khi bạn tăng tốc độ những câu 

lệnh của bạn, bạn sẽ thấy chúng 

hiệu quả hơn trong việc tăng 

rung động của bạn. Việc tăng 

tốc độ không nên giả tạo. Nó 

nên được bạn cảm nhận tự 

nhiên; bài lệnh gần như đẩy tốc 

độ chính nó lên.    

6. Dùng sự hình dung để hỗ trợ 

hoạt động tâm linh của bạn.  

Đa số mọi người không thấy ánh lửa tím trong hành động với đôi mắt vật 

lý của họ. Nhưng khi bạn nhắm mắt và tập trung vào trung tâm năng 

lượng giữa hai lông mày, bạn có khả năng thỉnh thoảng thấy ánh lửa tím 

trong hoạt động với con mắt bên trong của bạn. 

Đối với những người đã phát triển thị lực tâm linh, ánh lửa tím trông 

giống ngọn lửa, trong các màu sắc biến đổi từ màu chàm đen và thạch anh 

tím rực rỡ sang màu hồng tím. Bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy  

qua các mảnh vỡ nghiệp. 

Biểu đồ Bản thể thần thánh của bạn 
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Đôi lúc nó giúp cho sự tưởng tượng những mảnh vỡ nghiệp này như 

những mảnh gỗ hay những mảnh vật chất giống nhựa vỡ bung ra từ một 

cái thắt lưng điện tử của bạn và kêu tanh tách trong ngọn lửa. Chúng rơi 

xuống, nảy vung vãi và sau đó biến mất trong một làn khói trắng. 

Một khi bạn đã thuộc lòng một số bài lệnh lửa tím, bạn có thể nhắm mắt 

và thử những hình dung sau đây:   

NHỮNG SỰ HÌNH DUNG 

Cột lửa tím 

Khi bạn thỉnh nguyện ngọn lửa tím, bạn 

có thể hình dung bản thân được bao 

quanh bởi một cột lửa tím khoảng 1,8 

mét đường kính và cao khoảng 2,4 mét. 

Nó có thể mở rộng xuống phía dưới 

chân bạn hoặc vượt lên trên đầu bạn.  

Nhìn ánh lửa tím một cách sống động 

như thể bạn đang nhìn vào một bộ phim. 

Những ngọn lửa tăng lên và co giãn 

xung quanh bạn trong những sắc thái 

khác nhau của màu tía, hồng và tím.  

Xung quanh cột lửa tím, bạn có thể thấy ống ánh sáng, cái ánh sáng 

trắng còn lớn hơn cái cột lửa tím này bảo vệ và chấn giữ ánh lửa tím.  

Giữ hình dung này trong tâm trí khi bạn đọc bài lệnh và suốt cả ngày. 

Mỗi lần nghĩ về nó là bạn đang củng cố hình ảnh này. 

Cột lửa tím 



https://thuviensach.vn

54 
 

Chữa lành bằng Quả cầu lửa tím cuộn xoáy 

Hình dung này có thể giúp chữa lành các thể thấp của bạn. Khi bạn 

gọi lệnh lửa tím, tưởng tượng một quả cầu lớn ánh sáng tím đang bao 

xung quanh bạn. Khi bạn đọc nhanh bài lệnh, thì thấy quả cầu bắt 

đầu xoáy như trò tilt-a-whirl trong các công viên giải trí (ở Việt Nam 

là trò cánh tay bạch tuộc - ND). Bạn thấy nó xoay nhanh hơn và 

nhanh hơn nữa. Hình dung này gia tăng ánh lửa tím và tăng tốc độ 

rung động của các 

tế bào, các nguyên 

tử và điện tử của 

bạn. 

Kế tiếp bạn sẽ thấy những quả 

cầu lửa tím nhỏ trùm lên mỗi cơ 

quan trong cơ thể. Rồi thấy tác 

động của cầu lửa tím đang loại bỏ 

bất kỳ khoảng tối nào có thể là 

căn gốc của một căn bệnh và tiêu 

hủy nó ngay lập tức. Sau đó ánh lửa tím làm hoàn thiện các cơ quan 

trong bạn. 

Thỉnh cầu Cái Tôi Đang Hiện Diện và Tâm Thức Christ của bạn và các 

thiên thần ngọn lửa tím giữ cho những quả cầu lửa tím này ở bên bạn 

suốt cả ngày. Cũng cố yêu cầu của bạn với việc hình dung những quả 

cầu một cách thường kỳ. Hãy thử nghiệm với sự hình dung này và xem 

nó khiến bạn cảm thấy như thế nào.  

Quả cầu tím bao quanh một người đàn ông và 
trái tim của ông 
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7. Sử dụng ngọn lửa tím hàng ngày 

Một trong những thời điểm tốt nhất để bạn gọi những bài lệnh là vào buổi 

sáng sớm. Bạn sẽ thấy rằng nếu việc gọi lệnh như việc đầu tiên của buổi 

sáng, cả ngày của bạn sẽ  diễn ra trơn tru, thuận lợi hơn rất nhiều.  

Bạn có thể tiến hành một yêu cầu cụ thể cho sự chuyển hóa bất cứ vấn đề 

thể chất, cảm xúc hay tinh thần nào bạn đang gặp phải trong cuộc sống 

của mình. Bạn có thể thực hiện trong các mối quan hệ với bạn bè và những 

người thân yêu của bạn.  

8. Sử dụng ngọn lửa tím để chữa lành những bản ghi của kiếp sống 

trước 

Sau khi gọi ngọn lửa tím vài lần, bạn có thể thấy chính mình đang nhớ 

lại những kiếp sống trong quá khứ. Hồi tưởng một kiếp sống không 

phải là điều gì đó dễ dàng. 

Khi bạn trở nên nhận thức về nó, nghiệp (tích cực hoặc tiêu cực) của 

kiếp đó sẽ nổi lên trên bề mặt của nhận thức. 

Nghiệp tiêu cực giống như hộp Pandora. Khi mở nó ra, bạn sẽ muốn 

xắn tay áo lên, dành thời gian của bạn cho …cuộc sống và thực hành gọi 

các thiên thần lửa tím mỗi ngày để chuyển hóa các mảnh nghiệp. Ít nhất 

phải tốn sáu tháng chuyên chú bài lệnh lửa tím để cân bằng nghiệp của 

một kiếp sống trước. Đây thực là một món quà tuyệt vời mà Saint 

Germain đã trao tặng cho chúng ta.  

Khi bạn gọi ánh lửa tím, những bức ảnh của kiếp sống trước có thể đến 

trước trong tâm trí bạn. Bạn có thể thấy bản thân mình y như bạn đã ở 
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các thời đại trong quá khứ. Hoặc bạn có thể chỉ có một ấn tượng rằng 

bạn đã ở chính xác vào một thời điểm hoặc một nơi nào đó. Nếu những 

bản ghi là đau đớn – và chúng thường vậy bởi vì linh hồn của bạn đang 

khóc vì sự quyết tâm – bạn có thể cảm thấy đau buồn hoặc hối tiếc. 

Nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy tự do bởi vì bạn biết rằng khi bạn đọc bài 

lệnh, bạn đang chuyển hóa những bản ghi từ nghiệp quá khứ của bạn.  

Khi bạn trở nên nhận thức với những ký ức này, đừng cố gắng kìm nén 

chúng. Thay vào đó, hãy tập trung sự chú ý vào ánh sáng trong tim bạn. 

Tưởng tượng ký ức đó đang chìm trong ngọn lửa tím cho tới khi hình 

dạng nó biến mất. Sau đó, bước ra khỏi ký ức và để mặt trời chói sáng 

thay thế nó trong con mắt tâm trí của bạn. Bạn có thể cũng muốn sử 

dụng hình dung cục tẩy mà tôi đã trao cho bạn.  

Có hai yếu tố bạn sẽ chuyển hóa khi sử dụng ngọn lửa tím để giải quyết 

những bản ghi tiền nghiệp. Thứ nhất là ký ức linh hồn và cảm xúc của 

những sự kiện đang làm bạn đau đớn. Thứ hai là năng lượng nghiệp 

ràng buộc bạn với những người bạn làm tổn thương hay với những 

người đã làm tổn thương bạn. Tôi thích gọi đó là “nguyên nhân, kết 

quả, bản ghi và ký ức” của nghiệp, chúng bao gồm tất cả năng lượng mà 

bạn đã trói buộc trong các tư tưởng hoặc cảm giác tiêu cực về nghiệp.  

Các bản ghi tiền kiếp giống như những hồ sơ trên máy tính của bạn. Bạn 

cần xóa những bản ghi và ký ức tiêu cực để dọn chỗ cho điều tích cực. 

Khi bạn làm điều đó thông qua ngọn lửa tím, bạn đang trao tự do cho 

linh hồn mình di chuyển lên những cấp độ cao hơn của sự tồn tại.  

Liệu pháp tâm lý trao bạn những chìa khóa để hiểu bản thân và tạo ra 
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những lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống. Bạn có thể giành được những 

giải pháp với ai đó bạn biết bởi vì bạn thấy một bản ghi tiêu cực của quá 

khứ và bạn quyết định làm cho nó tích cực trong cuộc sống. Khi bạn 

đưa những bài lệnh và buổi cầu nguyện ngọn lửa tím vào những điều 

bạn đã làm sai, hành động kết hợp có thể xóa đi nguyên nhân, kết quả, 

bản ghi và ký ức của những sự việc đau buồn.  

Và nó chỉ bắt đầu đằng sau những bản ghi đó, như Cynthia đã làm, rằng 

bạn có thể dọn đường cho linh hồn nhằm nhận được những cơ hội mới. 

Bạn có khả năng tăng tốc tiến trình linh hồn bạn trong cuộc sống và vì 

vậy làm cho con đường đạt được mục đích hợp nhất với Thượng Đế 

nhanh hơn.  

Mỗi lần bạn cân bằng nghiệp của một đời sống nào đó, Cái Tôi Cao hơn 

có thể tiết lộ cho bạn đời sống tiếp theo mà bạn cần khắc phục – và cứ 

cái này tiếp nối cái kia. Quan trọng không phải là cảm nhận gánh nặng 

gây ra bởi bản ghi tiêu cực cuả tiền kiếp. Chúng ta đều có tất cả những 

sai lầm đã gây ra trong quá khứ hoặc chúng ta đã không ở đây ngày 

hôm nay. Tha thứ cho bản thân và tiếp tục tiến lên. Hãy biết ơn rằng bạn 

đã ở đây và rằng bạn đã có cơ hội để xóa những bản ghi này với ngọn 

lửa tím. 

Một khi bạn bắt đầu, hãy duy trì. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một 

bước chân. Mỗi lần bạn chuyển hóa những bản ghi của tiền kiếp bằng 

ngọn lửa tím, bạn thu được một ý thức mới về sự tự do của linh hồn. Và 

dần dần bạn sẽ nhận ra bạn đang nắm giữ vận mệnh linh hồn của bạn.  

9. Mở rộng phạm vi của những lời khẩn nguyện của bạn bao gồm cả 
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việc làm sạch những mảnh nghiệp trong nhà bạn, hàng xóm bạn và cả 

hành tinh.  

Khi bạn thực hành điều khiển ngọn lửa tím để giúp đỡ mọi người, bạn 

có thể bắt đầu nghĩ về hào quang của bạn như một nguồn lửa tím nơi tất 

cả những ai bạn gặp có thể đến và uống. Nhắc nhở bản thân là luôn 

luôn sẵn sàng có ngọn lửa tím cho ai đó đang cần. 

Không chỉ để ngọn lửa tím hóa giải nghiệp chính bạn, mà nó cũng có 

khả năng hóa giải nghiệp một nhóm hoặc của hành tinh đến từ những 

thứ như chiến tranh hoặc những sự bất công chồng chất lại. Trong câu 

chuyện tiếp theo bạn sẽ thấy Paula đã sử dụng ngọn lửa tím để chuyển 

hóa một số bản ghi hãi hùng nhất của cuộc Nội chiến. 
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NGỌN LỬA TÍM TIÊU HỦY NHỮNG BẢN GHI CỦA CHIẾN TRANH 

Paula biết rằng ngọn lửa tím có thể làm rất nhiều điều không chỉ việc 

chuyển hóa dữ liệu nghiệp cá nhân. Nó cũng có thể chuyển hóa những 

ký ức và nghiệp của những sự kiện khủng khiếp từ quá khứ, chẳng hạn 

như những vụ giết người, những sự bất công và thậm chí là các cuộc 

chiến tranh.  

Paula và gia đình cô cảm thấy có một sự liên kết mạnh mẽ với phía Nam 

và cuộc Nội Chiến (Cuộc Nội chiến nước Mỹ là cuộc chiến khốc liệt nhất 

trong lịch sử Hoa Kỳ giữa Chính phủ liên bang ở miền Bắc và liên minh 

giữa 11 tiểu bang miền Nam theo chế độ nô lệ - ND). Một buổi chiều 

trong buổi thực hành bài lệnh ánh lửa tím, cô có thể nhìn thấy ngọn lửa 

tím đang chuyển hóa những dữ liệu của một trong những cuộc chiến 

đẫm máu nhất trong cuộc Nội Chiến-  trận Shiloh. 

Trận chiến bắt đầu lúc sáng sớm ngày 6 tháng 4 nằm 1862, khi 42,000 

lính quân Cộng hòa đang dựng trại gần nhà thờ Shiloh, một kiến trúc 

bằng gỗ đơn giản gần sông Tennessee. Đội quân này, cho rằng sẽ không 

có tấn công và đã không đào những chiến lũy phòng thủ, đã bị bất ngờ 

trước quân đội Liên bang. Trận chiến kéo dài trong hai ngày và kết thúc 

bằng sự rút lui của quân đội Liên bang sau khi 25,000 quân Cộng hòa 

đến tiếp viện. 

Tuy nhiên, khó có thể nói đó là một chiến thắng của quân Cộng Hòa. 

Hơn 20,000 lính Mỹ đã chết, quân xanh chết nhiều như quân xám. 

Trong đêm đầu tiên, những người lính bị thương còn lại trên chiến 

trường rúc vào nhau để lấy hơi ấm, có người đã chết trong vòng tay kẻ 
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thù của họ. 

Những lính Mỹ đã bị giết trong cuộc chiến Shiloh nhiều hơn bất kỳ cuộc 

chiến nào trong Nội chiến tính tới thời điểm đó và nhiều hơn cả ba cuộc 

chiến trước đó đất nước đã trải qua.  

Một cánh đồng được phủ đầy bởi xác người, Tướng Grant viết, “có thể 

đi bộ qua toàn bộ cánh đồng từ bất kỳ hướng nào bằng cách bước trên 

những xác chết mà không phải chạm chân xuống đất một chút nào.” 

Một trận chiến đẫm máu để lại những vết sẹo trên linh hồn của tất cả 

những ai tham gia - cả những người sống sót và cả những người thiệt 

mạng. Và nó cũng để lại một vết sẹo trên linh hồn của một dân tộc. 

Khi Paula đang đọc bài lệnh, cô có một cái nhìn về ngọn lửa tím đang 

chuyển hóa những dữ liệu các sự kiện. Cô thấy Shiloh cuối ngày đầu 

tiên trận đánh, khi cả hai bên đã rút quân, để lại cánh đồng những xác 

chết và người bị thương. Cô viết: 

Một cơn mưa lạnh lẽo nhạt nhòa phủ xuống, khiến những đống lửa 

trại xèo khói, vương vất thêm vào những làn khói sau trận chiến của 

cả một ngày, nó lờ lờ trùm lấy cánh đồng; thật khủng khiếp khi tôi 

vẫn phải nhìn. Người chết, người hấp hối, bị thương và những người 

đàn ông kiệt sức nằm khắp mọi nơi. Tôi lấy lại hơi và quan sát tiếp 

khung cảnh và sự tang thương của nó.  

Sau đấy, có gì đó cùng với mưa, là ánh sáng của những tia lửa màu 

tím. Chúng dày hơn cho tới khi cơn mưa lúc trước đã biến thành một 

cơn mưa xối xả của ánh lửa tím tạo thành những cái hồ nhỏ xung 
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quanh các xác chết gần nhất với tôi. Và sau đó vẻ đẹp thực sự mới 

bắt đầu. 

Ánh sáng tím đi vào trái tim của những người đã chết, những người 

trông đã xám xịt, và bắt đầu phát ra các xung nhịp từ đó. Từ những tầng 

bậc sâu thẳm nhất trong cơ thể, ngọn lửa tím tỏa ra cho tới khi những 

người lính thành máu tím, rồi hồng, và cuối cùng, sống lại! Mỗi người 

lính được bao quanh bởi hàng trăm thiên thần và các tinh thần tự nhiên, 

những người đang truyền thổi ngọn lửa tím vào họ. 

Những người lính bị thương được ngọn lửa tím lướt trên các vết 

thương cho tới khi chúng được làm kín và chữa lành. Khi những người 

lính đã được chữa lành hoặc kéo ra khỏi cái chết, họ lần lượt giúp đỡ 

những tinh thần thiên giới bằng cách đem những người khác tới chỗ họ 

để được sống lại.   

Tôi thấy một nhóm quân Liên bang được sống lại và sau đó giúp một 

tay trống trẻ quân Cộng hòa đã ngã xuống giữa họ. Với sự dịu dàng 

tuyệt vời, họ kéo cậu và khẩu hiệu quân Cộng hòa đưa lên vai và rước 

cậu ta xung quanh cánh đồng. 

Hàng ngàn người đàn ông, đắm mình trong ngọn lửa tím, chỉ cần lăn 

ra khỏi cái chết, đứng dậy và ôm lấy những người đồng bào của 

mình, không màng tới đồng phục. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô hạn 

khi ngắm nhìn cảnh tượng vui vẻ đang trải khắp cả chiến trường, 

hàng ngàn con người mang ánh sáng đang vui mừng, hoàn toàn gỡ 

bỏ đi nỗi đau của quá khứ và trong một sự tỉnh thức về sự Hợp nhất 

cuối cùng. 
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Tầm nhìn mở rộng ra khi tôi di chuyển lên cao, nên tôi có thể thấy 

hàng dặm xung quanh chiến trường. Những thiên thần đang mang 

những người cha, người vợ và các thành viên gia đình, những người 

đã phải gánh chịu sự mất mát những người đàn ông dũng cảm của 

họ cho một sự tái hợp huy hoàng này. Từ Shiloh, ngọn lửa tím quét 

qua các chiến trường khác – Gettysburg, Chicka-mauga, Antietam. 

Từng chiến trường một và cho tận ra ngoài, cho tới khi tôi nhìn 

xuống Bắc Mỹ và thấy Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đang rực sáng như 

một viên ngọc tím của hành tinh. 

Paula đã được chứng kiến sự chuyển hóa của một vài bản ghi của các 

cuộc chiến kinh hoàng. Điều quan trọng là để mọi người thường xuyên 

điều khiển ngọn lửa tím vào những bản ghi này để chữa lành cho hành 

tinh của chúng ta. Dù những linh hồn của những người tham gia trận 

chiến này hầu như đã tái sinh, nhưng bản ghi của cuộc chiến vẫn còn đó, 

nhúng vào tâm lý họ cho tới khi nó được chuyển hóa bởi ngọn lửa tím. 

Mỗi lần chúng tôi hướng ngọn lửa tím vào bản ghi của các cuộc chiến 

và sự đổ máu, chúng tôi chuyển hóa thêm một chút nghiệp quả và chữa 

lành thêm một chút các vết sẹo. Tầm nhìn của Paula, như đã thấy, đã 

chứng minh mỗi người trong chúng ta có thể giúp đỡ để chữa lành các 

vết sẹo của thế giới bằng ngọn lửa tím như thế nào. 

Mọi người có những kinh nghiệm khác nhau khi sử dụng bài lệnh ngọn 

lửa tím. Một số siêng năng lặp lại chúng trong hàng tháng trước khi họ 

có bất kỳ xác nhận nào rằng bài lệnh đang làm việc. Những người khác 

có những kết quả ngoạn mục ngay lần đầu tiên họ cất lời. 
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Bạn có thể dành ra một khoảng thời gian thường xuyên cho việc thực 

hành ngọn lửa tím trong sự kết nối với Cái Tôi Cao hơn. Bạn có thể đưa 

ngọn lửa tím vào những lời cầu nguyện hoặc các buổi thiền định hàng 

ngày, hay bất cứ điều gì bạn muốn. 

Nếu bạn vẫn chưa bỏ qua để đến với chương tiếp theo để thử một bài 

lệnh ngọn lửa tím, tôi khuyến khích bạn hãy thử một câu ngay bây giờ. 

Trước khi bạn bắt đầu, nhắm mắt và thì thầm  một lời cầu nguyện tha 

thiết, thỉnh cầu Cái Tôi Cao hơn cho bạn thấy giá trị của ngọn lửa tím 

trong cuộc đời bạn. 

Lặp lại bài lệnh 3 hoặc 9 lần để bắt đầu. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể bắt 

đầu tăng số lần lặp lại. Lặp lại một bài lệnh 36, 40, 108 hoặc thậm chí 

144 lần có khả năng thâm nhập nhiều hơn vào sức mạnh của Thượng 

đế và các nguồn tài nguyên tâm linh của chính bạn. 

Tôi hy vọng bạn sẽ biết tới niềm vui khi trở thành một trong số hàng 

ngàn người trên khắp thế giới đang chuyển đổi cuộc sống của họ bằng 

dung môi kỳ diệu này – món quà cao quý nhất của Thượng đế dành 

cho vũ trụ. 
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NHỮNG BÀI LỆNH VÀ NHỮNG SỰ HÌNH DUNG 

Ống Ánh sáng 

Hỡi Cái Tôi Đang Hiện Diện thương yêu rực rỡ / Beloved I AM 

Presence bright,  

Bao quanh tôi bảo hộ ống sáng của bạn / Round me seal your tube of  

light  

Đến từ ngọn lửa của các Chân Sư / From Ascended Master flame  

Gọi ra từ chính tên Thượng Đế. / Called forth now in God's own name.   

Hãy giữ ngôi đền của tôi tự do / Let it keep my temple free  

Khỏi tất cả sự bất hòa. / From all discord sent to me.  

Tôi kêu gọi ngọn lửa tím / I AM calling forth violet fire  

Tỏa sáng và chuyển hóa mọi khát khao, / To blaze and transmute all 

desire,  

Duy trì nó nhân danh Tự Do / Keeping on in Freedom's name  

Cho tới khi Tôi Là một với ngọn lửa tím. / Till I AM one with the 

violet flame.  

(Đọc ba lần)  

 

SỰ BẢO VỆ KHI DI CHUYỂN 

Bạn có thể gọi to bài lệnh này khi bạn lái xe riêng và hạ giọng khi đi 

trên các phương tiện giao thông công cộng. 
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Ngài Michael phía trước, / Lord Michael before 

Ngài Michael phía sau, / Lord Michael behind,   

Ngài Michael bên phải / Lord Michael to the right,  

Ngài Michael bên trái, / Lord Michael to the left,  

Ngài Michael phía trên, / Lord Michael above, 

Ngài Michael phía dưới, / Lord Michael below,  

Ngài Michael, Ngài Michael có ở bất cứ nơi nào tôi đến! / Lord 

Michael, Lord Michael wherever I go!  

Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây! / I AM his love 

protecting here! 

Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây! / I AM his love 

protecting here! 

Tôi là sự bảo vệ từ tình yêu của Ngài ngay đây! / I AM his love 

protecting here! 

BẢO VỆ, BẢO VỆ, BẢO VỆ CHÚNG TÔI! 

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi! / Guard, guard, guard us! 

Bởi tia chớp từ tình yêu của Người! / By the lightning of thy 

love!  

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi! / Guard, guard, guard us!  

Bởi Cái Tôi Vĩ Đại của Người phía trên cao / By thy Great Self 

above!  

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi! / Guard, guard, guard us!  
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Bởi ánh sáng từ sức mạnh bí ẩn của Người! / By thy secret power 

of light!  

Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ chúng tôi! / Guard, guard, guard us! 

Bởi sức mạnh tuyệt vời và vinh quang của Người! / By thy great and 

glorious might!  

Và bảo hộ chúng tôi an toàn mãi mãi / And seal us safe 

forever  

Trong ánh sáng của kim cương từ trái tim Người! / In thy diamond 

heart of light!           

 

TÔI LÀ MỘT HỮU THỂ CỦA NGỌN LỬA TÍM 

Đây là một câu lệnh nhỏ mà bạn có thể dùng làm câu mở đầu bài lệnh 

lửa tím và nó có thể trở thành nền tảng cho nghi thức ánh lửa tím của 

bạn.  

Hình dung: 

Khi bạn đọc bài lệnh này, hãy hình dung ngọn lửa tím đang gột rửa và 

làm sạch hào quang của bạn. Bạn sẽ thấy ngọn lửa đang thiêu hủy 

những mảnh vụn phía trong và xung quanh hào quang. Bạn đang nói, 

“TÔI LÀ ước vọng thuần khiết của Thượng Đế!” bởi vì bạn muốn gột 

sạch hào quang của mình tất cả những gì không thuộc về Thượng Đế. 

Khi bạn đọc bài lệnh này, hình dung bất kỳ năng lượng tiêu cực nào khi 

liên kết với những ngọn lửa sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành ánh sáng 

của Thượng Đế. 
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TÔI LÀ một hữu thể của ngọn lửa tím! I AM a being of violet 

fire!  

TÔI LÀ những ước vọng thuần khiết của Thượng Đế! I AM the 

purity God desires!  

Biến thể của bài lệnh này là thêm tên những tên người bạn biết hoặc quê 

hương, quốc gia hay hành tinh của bạn vào. Ví dụ thế này, bạn có thể 

nói:  

Trái đất là một hành tinh của ngọn lửa tím! / Earth is a planet of 

violet fire!  

Trái đất là những ước vọng thuần khiết của Thượng Đế. / Earth is 

the purity God desires!    

New York là một thành phố của ngọn lửa tím! / New York is a city 

of violet fire!  

New York là những ước vọng thuần khiết của Thượng Đế. / New York 

is the purity God desires!  

Hình dung 

Bài lệnh “Thêm lửa tím” nổi tiếng với nhịp điệu của mình và vì những 

chuyển động cuộn xoắn của ngọn lửa theo những nhịp điệu ấy. 

Khi đọc bài lệnh, là bạn đã kết nối với Cái Tôi Đang Hiện Diện. Cảm 

nhận tình yêu của “Sự Hiện Diện thương yêu của Thượng Đế” bao bọc 

ngập tràn lấy bạn như là bạn đã để cho tất cả sự giận dữ, lo lắng, bận 

tâm và sợ hãi ra đi.  



https://thuviensach.vn

68 
 

Hình dung một thác nước ánh sáng đang đổ xuống từ Cái Tôi Đang 

Hiện Diện của bạn (I AM Presence). Nhìn thấy ánh sáng này đang được 

phóng tới bạn như dòng năng lượng lung linh và sau đó chúc lành và 

làm khuây khỏa cho những người bạn đang cầu nguyện. 

Thấy ánh lửa tím hóa giải những nguyên nhân, kết quả, dấu ấn và ký ức 

của chính bạn và những hành động xấu của người khác. Đừng quên 

thêm những hình ảnh đặc biệt của bạn về những điều bạn muốn ngọn 

lửa tím hoàn thành. Không vấn đề nào là quá tầm thường hay quá to lớn 

có thể cản trở ngọn lửa tím. 

 

THÊM LỬA TÍM 

Sự Hiện Diện của Thượng Đế kính yêu, Thượng đế đang ở trong tôi, / 

Lovely God Presence, I AM in me,  

Hãy lắng nghe vì tôi đang đọc bài lệnh: / Hear me now I do 

decree:  

Đem tới đây qua mỗi lời chúc lành mà tôi gọi / Bring to pass each 

blessing for which I call  

Bằng Tâm Thức Christ trong mỗi lần và tất cả! / Upon the Holy 

Christ Self of each and all!  

Hãy để ngọn lửa tím của Tự do quay / Let violet fire of Freedom 

roll  

Quanh thế giới để làm cho tất cả / Round the world to make all whole  
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Thấm đẫm cả trái đất và những cư dân của nó. / Saturate the earth and 

its people, too,  

Với hào quang của Đấng Christ đang tỏa sáng xuyên chiếu ngày 

càng gia tăng! / With increasing Christ-radiance shining through!  

TÔI LÀ hành động này từ Thượng Đế phía trên cao / I AM this 

action from God above  

Được giữ vững bởi bàn tay của tình yêu từ thiên đàng. / 

Sustained by the hand of heaven's love,  

Đang chuyển hóa những nguyên nhân của mối bất hóa ngay 

đây, / Transmuting the causes of discord here,  

Loại bỏ những thứ căn gốc để không còn chút sợ hãi nào. /  

Removing the cores so that none do fear.  

Ta Đây, Ta Đây, Ta Đây / I AM, I AM, I AM  

Toàn bộ sức mạnh tình yêu của Sự Tự Do / The full power of 

Freedom's love  

Nâng tất cả trái đất lên tới thiên đường trên cao / Raising all earth to 

heaven above  

Ngọn lửa tím giờ rực sáng  / Violet fire now blazing bright  

Trong vẻ đẹp sống động từ chính ánh sáng của Thượng Đế / In living 

beauty is God's own light  

Cái ngay bây giờ và mãi mãi / Which right now and forever  

Đặt thế giới, bản thân tôi và cả cuộc sống / Sets the world, myself, and 
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all life  

Tự do mãi mãi trong sự hoàn hảo của các Chân Sư / Eternally free in 

Ascended Master perfection!  

Đấy toàn năng Ta đây!  / Almighty I AM! 

Đấng toàn năng ta đây! / Almighty I AM! 

Đấng toàn năng ta đây! / Almighty I AM!  

 

LỬA TÍM CUỘN XOÁY RỰC RỠ 

Ngọn lửa tím cuộn xoáy rực rỡ / Radiant spiral violet flame,  

Hạ xuống, giờ chiếu sáng qua tôi! / Descend, now blaze through me!  

Ngọn lửa tím cuộn xoáy rực rỡ, / Radiant spiral violet flame,  

Tự do, tự do, tự do! / Set free, set free, set free!  

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến, / Radiant violet flame, O come,   

Mở rộng và chiếu ánh sáng của Người qua tôi! / Expand and blaze 

thy light through me!  

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến, / Radiant violet flame, O come,  

Phô bày sức mạnh của Thượng Đế cho tất cả thấy! / Reveal God's 

power for all to see!  

Ngọn lửa tím rực rỡ, hãy đến / Radiant violet flame, O come, 

Đánh thức trái đất và giải phóng nó! / Awake the earth and set it free! 

Ánh hào quang của ngọn lửa tím, / Radiance of the violet flame, 
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Mở rộng và chiếu sang qua tôi! / Expand and blaze through me!  

Ánh hào quang của ngọn lửa tím, / Radiance of the violet flame, 

Mở rộng ra cho tất cả được thấy! / Expand for all to see!  

Ánh hào quang của ngọn lửa tím, / Radiance of the violet flame, 

Thiết lập những tiên phong cho lòng từ bi ở đây! / Establish Mercy's 

outpost here!  

Ánh hào quang của ngọn lửa tím / Radiance of the violet flame,  

Tới đây, chuyển hóa ngay bây giờ mọi nỗi sợ hãi. / Come, transmute 

now all fear!  

 

NGỌN LỬA TÍM LÀ…  

Hơi thở của Thượng Đế trong mỗi tế bào / Breath of God inside 

each cell 

TA LÀngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Nhịp đồng cùng thời gian vũ trụ / Pulsing out the cosmic time  

TA LÀngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Tiếp sinh lực cho tinh thần và trái tim / Energizing mind and 

heart  

TA LÀngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Chứng minh sự sáng tạo của Thượng Đế ngay bây giờ /  Sustaining 

God's creation now  
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TA LÀngọn lửa tím / I AM the violet flame 

Với tất cả tình yêu / With all love 

Với tất cả tình yêu / With all love  

Với tất cả tình yêu / With all love  

Lung linh trong hang động pha lê / Shimmering in a crystal cave  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Tìm kiếm tất cả những nỗi đau đang ẩn giấu / Searching out all 

hidden pain  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Tiêu hủy nguyên nhân và căn gốc của sự sợ hãi / Consuming cause and 

core of fear  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Lộ ra ngay danh xưng bên trong / Revealing now the inner name  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Với tất cả yên bình / With all peace  

Với tất cả yên bình / With all peace 

Với tất cả yên bình / With all peace  

Nhấp nháy như một tia chớp / Flashing like a lightning bolt  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Trải dài qua các thiên hà / Stretching through the galaxies  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame 
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Kết nối linh hồn và Tâm hồn ngay bây giờ / Connecting soul 

and Spirit now  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Nâng bạn tới tầm cao vũ trụ / Raising you to cosmic heights  

TA LÀ ngọn lửa tím / I AM the violet flame  

Với tất cả sức mạnh / With all power  

Với tất cả sức mạnh / With all power  

Với tất cả sức mạnh./ With all power  
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